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Kuljetusvastuuvahinkoilmoitus

Nimi Henkilö-/y-tunnus

Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero

VAKUUTUKSEN-
OTTAJA JA
TOIMEKSIANTAJA

Sähköpostiosoite Toimeksiantajan nimi

VAKUUTUS-
TIEDOT

Vakuutuksen numero Onko kuljetettava tavara samanaikaisesti vakuutettuna muussa yhtiössä?

kyllä ei

Vakuutusyhtiö

Ajoneuvon rekisterinumero Perävaunun rekisterinumeroAJONEUVON-
TIEDOT

Avoin Umpikori Peitetty pressulla Perävaunullinen/traileri

Katettu Säiliöauto Lämpö-/kylmäkone Muu, mikä?
Lähtöpaikka ja päivämäärä, jolloin kuljetus alkoi Lähettäjä/ yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Määräpaikka ja päivämäärä, jolloin kuljetus päättyi Vastaanottaja/ yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Päärahdinkuljettaja Alirahdinkuljettaja

KULJETUS-
TIEDOT

Muut kuljetukseen osallistuneet

Korvauksenvaatijan nimi Henkilö-/y-tunnus

Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Onko teille esitetty korvausvaatimus?

kyllä ei

Korvausmäärä ja valuutta

KORVAUKSEN-
VAATIJA

Korvaus maksetaan

vakuutuksenottajalle korvauksenvaatijalle

Pankkitili ja BIC-tunnus

Vahingoittunut/Vähentynyt/Kadonnut tavara Kyseisen tavaran määrä, kpl Kyseisen tavaran paino, kg

Vahingoittuneen tavaran säilytyspaikka Kaupan toimitusehto

Tavaran päällyksenä oli? Mikä?

pahvilaatikko paperi puukehikko häkki säkki, kangas, muovi

pahvi puulaatikko muovi + pahvi ilman päällystä muu

Oliko tavaran pakkaus riittävä? Miksei?

kyllä ei
Oliko lähetys yksilöity? Miten?

ei kyllä

VAHINGOITTUNUT /
VÄHENTYNYT /
KADONNUT
TAVARA

Oliko yksikön sidonta riittävä? Miksei?

kyllä ei
Sovittiinko käsittelyvastuusta?

kyllä ei

Sopimistapa

kansainvälisen maantieliikenteen yleiset ehdot muu (suullinen/kirjallinen)

Kuka suoritti lastauksen?

kuljetusliike lähettäjä muu, kuka?
Kuka suoritti purkauksen?

kuljetusliike vastaanottaja muu, kuka?
Suoritettiinko uudelleenlastauksia? Missä ja kenen toimesta?

 ei kyllä
Sidottiinko/ tuettiinko kuorma lastattaessa? Missä, milloin, miten  ja kenen toimesta?

ei kyllä

TAVARAN
KÄSITTELY
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Merkinnät

päällelastauskielto painopistemerkintä tavara särkyvää erikoiskuljetus muu, mikä?
Sinetöitiinkö kuorma/ kontti? Missä ja kenen toimesta?

ei kyllä
Oliko sinetti vahingon havaitsemishetkellä ehjä?

ei kyllä

Sinetin numero

Antoiko lähettäjä ohjeita kuljetuksesta? Millaisia?

ei kyllä
LÄHETTÄJÄN
OHJEET

Miten ohjeet annettiin?

rahtikirjassa suullisesti muulla tavoin, miten?
Tapahtuma-aika

       .         . klo
Milloin vakuutuksenottaja sai tiedon vahingosta?

        .          . klo
Tapahtumapaikka

Tarkka selostus vahingosta ja sen syistä

VAHINKO-
TAPAHTUMA

VIIVÄSTYS Sovittiinko perilletuloajasta?

kyllä ei

Missä asiakirjassa? Arvioitu perilletulopäivä Rahtipalkkion määrä (lasku liitteenä)

VASTUU
VAHINGOSTA

Oletteko mielestänne rahdinkuljettajana vastuussa vahingosta?

kyllä ei jää vakuutusyhtiön ratkaistavaksi

Perustelut

Onko Teille tehty huomautus vahingosta?

kyllä ei

Päivämäärä HuomautustapaHUOMAUTUS
Kirjallinen huomau-
tus liitettävä vahin-
koilmoitukseen

Oletteko reklamoinut edelleen?

kyllä ei

Päivämäärä Kenelle?

TUTKINTA Onko poliisitutkinta suoritettu?

kyllä ei suoritetaan

Poliisilaitoksen nimi

Onko vahinkotarkastus suoritettu?

kyllä ei

Tarkastuspäivämäärä TarkastajaTARKASTUS

Missä tavara voidaan tarvittaessa tarkastaa? Kenen kanssa tarkastuksesta voidaan sopia ja puhelinnumero?

LIITTEET  Kaikki kuljetusasiakirjat (rahtikirja,
kuljetustilaus, kuljetussopimus,
konossementti tms.)

 Kauppalasku

 Kirjalliset ohjeet / määräykset

 Korjauslasku

 Korvausvaatimus

 Rahtilasku

 Reklamaatio

 Mahdollinen vastaus tai muu kirjeenvaihto

 Terminaalin purkaus-lastausraportti

 Tarkastusraportti, valokuvia

 Tosite rahtimaksusta

 Lähetyslista

 Purkausraportti

 Muita asiakirjoja/muuta tietoa

ALLEKIRJOITUS Paikka ja aika Vakuutuksenottajan allekirjoitus ja nimenselvennys
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