OIKEUSTURVAILMOITUS

Ohjesivu

Käsitellään luottamuksellisena
Vakuutus,
jonka
perusteella
oikeusturvaa
haetaan

Vakuutuksen tunnus (mainittava aina)

Superkoti- tai kotivakuutus

Yrityksen oikeusturvavakuutus / Vastuuvakuutusosasto

Maatilavakuutus

Kiinteistövakuutus / Vastuuvakuutusosasto

Mittaturvavakuutus

Muu oikeusturvavakuutus, mikä?

Autovakuutus
Ajoneuvon rekisterinumero

Vakuutuksenottaja

Mahdollinen aikaisempi vakuutusyhtiö

Nimi

Henkilö- / Y-tunnus

Ammatti

Oletteko arvonlisäverovelvollinen?

Puhelin (miel. matkapuhelin)

Faksi

Kyllä

Ei

Sähköpostiosoite
Postinumero

Lähiosoite

Ilmoitus koskee

Postitoimipaikka

Muun vakuutetun nimi

vakuutuksenottajaa

muuta vakuutettua

Ammatti
Puhelin (miel. matkapuhelin)

Faksi

Sähköpostiosoite
Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Oikeusturvaa haetaan vakuutetulle, joka on

vakuutuksenottaja
ajoneuvon kuljettaja
Osallisuus

vakuutuksenottajan
palveluksessa

vakuutuksenottajan
perheenjäsen
muu vakuutettu

Henkilö, jolle oikeusturvaa haetaan, on asiassa

kantajana

vastaajana

syytettynä

asianomistajana
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muussa ominaisuudessa, missä?
Muut osalliset
- sama puoli

Nimi

-

Nimi

vastapuoli

Vakuutusyhtiö

Henkilö- / Y-tunnus

Lähiosoite

Postinumero

Tuomioistuin

Minkä tuomioistuimen tai viranomaisen tutkittavaksi asia tulee tai kuuluu?

Asiamies

Lakimiehen nimi

Postitoimipaikka

Suunta- ja puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Korvaukset nopeimmin puh. 0303 0303 ja op.fi.

Tulosta

Tyhjennä

Selostus
asiasta

Selostakaa lyhyesti se tapahtuma tai olosuhde, josta riita johtuu sekä vastapuolenne suhtautuminen asiaan

Aika

Milloin ja missä riitaan johtanut tapahtuma sattui (sopimuksen solmiminen, tavaran toimitus tms.)?

Milloin siitä syntyi riita?

Vaatimus

Vastapuolelle esitetyn vaatimuksen määrä, euroa

Liitteet

Ohessa jäljennökset seuraavista asiakirjoista

Vaatimuksen esittäjä on

hakija
Reklamaatio

Allekirjoitus

Haastetodistus

HaasteVastaus /
Syyte
hakemus
vastine
Vakuutan tässä ilmoituksessa antamani tiedot oikeiksi
Paikka ja aika

Poliisitutkintapöytäkirja

vastapuoli
Tuomio / päätös

Muu, mikä?
Hakijan allekirjoitus ja nimen selvennys

Huom! Ilmoitus on allekirjoitettava ennen lähettämistä!

Korvaukset nopeimmin puh. 0303 0303 ja op.fi.

Tulosta

Tyhjennä

Toimintaohjeet
Tällä lomakkeella voit ilmoittaa oikeusturvavahingosta. Vahinkokäsittely edellyttää yleensä
asian tarkempaa tutkimista. Ilmoitamme asiasi käsittelyn etenemisestä ja tarvitsemistamme
lisäselvityksistä vastaanotettuamme oikeusturvailmoituksen. Ilmoituksen ja tarvittavat
selvitykset saatuamme annamme oikeusturva-asiassasi kirjallisen korvauspäätöksen.
Oikeusturvavahingossa tarvittavia liitteitä ovat:
- Esitutkintapöytäkirja
- Syytekirjelmä
- Jutun asianosaisten välinen viestinvaihto, josta ilmenevät
perusteeltaan ja määrältään yksilöidyt vaatimukset ja niiden
yksilöity kiistäminen perusteen tai määrän osalta
- Haastehakemus
- Vastaus haastehakemukseen
- Tuomio
- Valituskirjelmä
- Sovintosopimus
Toimita vahinkoilmoitus liitteineen osoitteeseen:
OP/Oikeusturvavahinko
PL 330
00013 OP

Paluu alkuun

Korvaukset nopeimmin puh. 0303 0303 ja www.pohjola.fi.

Tulosta

