HAKEMUS VAHINGONKORVAUKSESTA
AJONEUVOVAHINGOSSA

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Vesihuolto
1. Korvauksenhakija

2. Vahinkotapahtuma

Henkilön tai yhteisön nimi

Auton rekisterinro

Pankkiyhteys (IBAN)

Osoite

Puhelin

Sähköposti

Postinumero ja -toimipaikka

Auton omistaja (jos muu kuin korvauksenhakija)

Päivämäärä

Kello
Vahinko on aiheutunut kaivon kannesta ___ Ei

___ Kyllä

Tapahtumapaikka (kartta/piirros, valokuvat liitteeksi)
___Suojatie

___Ajorata

___Jalkakäytävä

___Piha

___Työmaa-alue

___Muu alue

Mikä muu alue

Katu ja talon nro, jonka kohdalla vahinko sattui

Vahinkopaikka
___Hiekoitettu

Tien pinta
___Osittain hiekoitettu

__Luminen

__Sohjoinen

__Jäinen

__Hämärä

__Pimeä

__Kuiva

__Märkä

___Huonokuntoinen
Sää
__Pouta

Valoisuus
__Sumu

__Vesisade __Lumisade

__Päivänvalo

Oliko kuljettaja alkoholin vaikutuksen alaisena

Onko esitutkinta suoritettu

___Ei

___Ei

___Kyllä

___Kyllä

Lyhyt selostus vahingon syystä ja tapahtuman kulusta

3. Silminnäkijät

4. Vahinko /
vaatimukset

Nimi

Puhelin

Sähköposti

Nimi

Puhelin

Sähköposti

Esinevahinko (hakijan kuvaus)

Autovaurio
Korvauksenhakijan on liitettävä hakemukseen kuvat
vahingoista, laskut vahinkojen korjaustöistä sekä tositteet
maksun suorittamisesta.
Korvaus sijaisautosta maksetaan ainoastaan Liikennevahinkolautakunnan ohjeessa edellytettyjen vaatimusten täyttyessä.
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Korjauskustannukset, €
(tositteet liitteenä)

___________

Korvaus seisonta-ajasta, €
(korjaamon todistus liitteenä)

___________

Muu kustannus, €
(selvitys kohdassa 5)

___________

Muu esinevahinko

Henkilövahinko (hakijan kuvaus)

Korjauskustannukset, €
(tositteet liitteenä)

___________

tai esineen käypä arvo, €
hankinta-aika
silloinen hinta, €

___________

Henkilövahinko
Kustannukset, €
lääkärintodistus, hoitokulut,
lääkkeet, matkat
(todistukset ja tositteet liitteenä)

___________

Ansionmenetys, €
(työnantajan todistus liitteenä)

___________

Kipu ja särky, €
(selvitys kohdassa 5)

___________

Korvausvaatimus yhteensä, €

____________

Korvausvaatimus yksilöidään myöhemmin ___Ei

___Kyllä

5. Lisätietoja

Huomio tarvittavat liitteet täyttöohjeesta
Onko korvausta haettu vakuutusyhtiöltä?
Ei

Vakuutusyhtiön nimi

Kyllä

Vakuutan edellä antamani tiedot oikeiksi
Päivämäärä

Paikka

Haluan päätöksen

___ Sähköpostilla

___ Kirjeenä

__________________________________________________________

__________________________________________________________
Korvauksenhakijan allekirjoitus

__________________________________________________________
Nimen selvennys

Korvaushakemus lähetetään osoitteella: HSY / Kirjaamo, PL 100, 00066 HSY tai kirjaamo@hsy.fi. HSY
ei voi taata suojattua yhteyttä lähetettäessä hakemus sähköpostitse.
Asian vireille tulon yhteydessä nimenne ja yhteystietonne rekisteröidään HSY:n asianhallintajärjestelmään.
Lisätietoja voi kysyä HSY:n kirjaamosta puh. 09 1561 11.
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TÄYTTÖOHJEET
Kirjoita yhteystietosi ja tiliyhteys selvästi. Rasti tai ympyröi sopivin vaihtoehto kohdissa joissa on monta vaihtoehtoa.
Huolehdi tarvittavat liitteet mukaan.

KOHTA 1.
Korvauksenhakija
Korvauksenhakijana on lähtökohtaisesti vahingonkärsijä. Vahingonkärsijä on henkilö tai yhteisö, jonka omaisuutta
on vahingoittunut tai henkilö, joka on loukkaantunut vahinkotapahtuman yhteydessä. Mikäli korvauksenhakijana on
muu kuin vahingonkärsijä, tulee lisätietoihin kirjata selite korvauksenhakijan asemasta.
Sähköpostiosoite
Sähköpostiosoitetta käytetään lisätietojen pyytämiseen. Korvauspäätös voidaan lähettää pyynnöstä sähköpostitse,
mutta yhteyden tietoturvaa ei voida taata. Voi valita hakemuksen lopusta päätöksen toimittamistavan.

KOHTA 2.
Tapahtumapaikan osoite ja muun tapahtumapaikan kuvaus
Tapahtumapaikan ollessa kadulla, ilmoitetaan katuosoite ja talon numero, jonka kohdalla vahinko on tapahtunut.
Vahinkopaikka on usein tarpeen määritellä tarkemmin kuin katuosoitteen perusteella, koska ajoradan ja kaivon
kansien kunnossapitovastuu voi olla eri tahoilla. Vahinkoaikaan tapahtumapaikasta otetut valokuvat voivat antaa
lisätietoa tapahtumahetken olosuhteista. Myös jälkikäteen tapahtumapaikasta otetut valokuvat, samoin kuin
tapahtumapaikasta tehty piirros, voivat auttaa oikean vahinkopaikan määrittelyssä. Tämän vuoksi
ajoneuvovahingon käsittelyä helpottaa havainnollistava karttatuloste, valokuva tai piirros, johon tarkka
tapahtumapaikka on merkitty.
Esitutkinta suoritettu
Mikäli asiassa on suoritettu poliisin tekemä esitutkinta, tulee esitutkintapöytäkirja liittää
vahingonkorvausvaatimuksen liitteeksi.

KOHTA 3.
Tapahtumalla ollut silminnäkijöitä
Silminnäkijöillä tarkoitetaan vahinkotapahtuman nähneitä henkilöitä, joiden yhteystiedot on tiedossa.
Silminnäkijöiden kertomukset voivat antaa lisäselvitystä tapahtumien kulusta. Nimien ja yhteystietojen lisäksi
korvausvaatimukseen pyydetään liittämään silminnäkijöiden antama kirjallinen lausunto havainnoistaan. Jos
silminnäkijöitä on kuultu esitutkinnassa ja esitutkintapöytäkirja on liitetty hakemukseen, erillisiä lausuntoja ei tarvita.

KOHTA 4.
Mikäli kyse on esine- tai ajoneuvovahingosta, yksilöi mitä vahinkoa esineelle tai ajoneuvolle on aiheutunut. Mikäli
kyse on henkilövahingosta, kuvaile aiheutuneet vammat.
Esinevahinko/autovaurio
Korvauksenhakijan on liitettävä hakemukseen kuvat vahingoista, laskut vahinkojen korjaustöistä sekä tositteet
maksun suorittamisesta. HSY korvaa vahingot toteutuneiden kustannusten mukaan.
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Mikäli korvausta on haettu ajoneuvovakuutuksesta (kasko) voi vahingonkärsinyt vaatia HSY:ltä vakuutuksen
omavastuuosuuden ja bonusmenetyksen. Hakijan on toimitettava liitteenä vakuutusyhtiön selvitys näistä
kustannuksista. Ilmoita hakemuksen lopussa onko korvausta haettu vakuutusyhtiöstä.
Seisonta-aika korvataan Liikennevahinkolautakunnan normien mukaan. Tätä varten tarvitaan korjaamon todistus
seisonta-ajan pituudesta (usein ilmenee korjaamon laskusta) sekä arvio ajoneuvon vahinkohetken arvosta.
Korvaus sijaisautosta maksetaan ainoastaan Liikennevahinkolautakunnan ohjeessa edellytettyjen vaatimusten
täyttyessä (www.liikennevahinkolauta.fi).
Mikäli vaaditaan korvausta lisäksi muista kustannuksista, tulee yksilöidä kustannukset sekä kirjata selvitys syistä,
joiden perusteella kustannuksia tulisi korvata.
Henkilövahinko
Esimerkiksi sairaala- ja poliklinikkamaksut.
Mikäli vaaditaan korvausta ansionmenetyksestä, tulee liittää työnantajan todistus ansionmenetyksestä.
Kivun ja säryn korvaamisessa noudatetaan henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suosituksia.
Korvausvaatimus yksilöidään myöhemmin
Mikäli kaikki kustannukset eivät ole hakemuksen jättöhetkellä tiedossa, voi hakija ilmoittaa yksilöivänsä vaatimuksen
myöhemmin. Otathan huomioon, että päätöksenteko jää tällöin odottamaan hakijalta lopullisten kustannusten
ilmoittamista ja tarvittavia maksutositteita.

KOHTA 5. LIITTEET
Selvitys vahinkopaikasta
Asian käsittelyä helpottaa havainnollistava karttatuloste, valokuva tai piirros, johon tarkka tapahtumapaikka on
merkitty.
Laskut ja kuitit vahingon aiheuttamista kuluista
Vaatimukseen on liitettävä lasku- ja kuittijäljennökset kaikista niistä kuluista, joiden osalta esitetään
vahingonkorvausvaatimus.
Valokuvat vaurioituneesta esineestä tai vaurioituneista esineistä
Vaurioituneesta esineestä tai ajoneuvosta otettu valokuva voi auttaa aiheutuneen vahingon määrittämisessä sekä
sen arvioinnissa, onko esine / ajoneuvo korjattavissa.
Henkilövahingoissa lääkärinlausunto sekä työnantajan todistus ansionmenestyksestä
Mikäli vaaditaan korvausta kivusta, särystä tai tilapäisestä haitasta, tulee hakemukseen liittää sairauskertomukset
tai lääkärin lausunto. Jos lääkäri toteaa vammasta jääneen toiminnallista tai kosmeettista haittaa, voitte aikaisintaan
vuoden kuluttua vahingosta hakea korvausta pysyvästä viasta ja haitasta tai pysyvästä kosmeettisesta haitasta.
Lääkärinlausunnossa lääkärin tulee määritellä haittaluokka sosiaali- ja terveysministeriön tapaturmavakuutuslaissa
tarkoitetusta haittaluokituksesta annetun asetuksen 29.12.2009/1649 mukaisesti. Kosmeettisen haitan korvausta
haettaessa mukana tulee olla myös valokuvat.
Työnantajan todistuksesta ansionmenestyksestä on käytävä ilmi sekä poissaoloaika että aiheutunut ansionmenetys
kyseiseltä ajalta.
Muita liitteitä
Esimerkiksi vakuutusyhtiön päätös vahingon korvaamisesta, korjaamon todistus seisonta-ajan pituudesta,
esitutkintapöytäkirja ja todistajan lausunnot.
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