
LOHJA    HAKEMUS     
Tekninen toimi  
Kunnallistekniikka / Liikennealueet  
PL 71  
08101 LOHJA 
 
Korvaushakemus liikennealueen käyttäjälle kadulla aiheutuneista vahingoista 
 
Korvauksenhakijan tiedot 
Nimi 
 

Puhelin 
 

Lähiosoite 
 
Postinumero 
 

Postitoimipaikka 
 

Pankkiyhteys Sähköpostiosoite 
 

Vahinkotapahtuma 
Ajankohta (pvm ja klo) 
 

Vahinkopaikka (kadun nimi/numero, etäisyys 
jostakin kiinnekohdasta) 
 

Vahinkotapahtuman kuvaus (Kerro mahdollisimman yksityiskohtaisesti, mitä tapahtui ja mistä 
syystä sekä ajoneuvon nopeus tapahtumahetkellä.) 
 
 
 
 
 
 
Ajoneuvon tiedot 
Merkki Malli Rekisterinumero Vuosimalli 

Omistaja/haltija 
 
Selvitys ajoneuvon vaurioista mahdollisimman tarkasti 
 
 
 
 
 
Rengasrikkotapauksissa on ilmoitettava 
Rikkoutuneen renkaan urasyvyys 
               mm 

Rikkoutuneella renkaalla ajettu kilometrimäärä 
           km 

Kokomerkintä renkaan kyljessä 
 

Vannevauriossa on ilmoitettava vanteen ikä / ostopäivä 
 

Onko korvausta haettu/saatu muualta. Mistä? 
 
Onko korvauksen hakija/yritys alv-velvollinen? 
 



Korvausvaatimus 
Euromääräinen, erittely (Liitä hakemukseen vahinkotapahtumasta aiheutuneiden maksettujen 
laskujen alkuperäiset kuitit.) 
 
 
 
 
 
Paikka 
 

Hakijan allekirjoitus 

Aika Nimen selvennys 
 
 

 
LIITTEET  Poliisitutkintailmoitus tai kuulustelupöytäkirja 
  Alkuperäiset maksetut kuitit 
  Vahinkotarkastajan korjauskustannuslaskelma  
       (vaaditaan suuremmissa vahingoissa) 
  Lääkärilausunnot (kivun, säryn ja pysyvän haitan osalta vaaditaan aina) 
  Todistajanlausunnot (allekirjoitus tulee olla kahden ulkopuolisen todistama) 
  Todistus ajoneuvon seisonta-ajasta (korjaamon antama todistus) 
  Selvitys tulonmenetyksestä (työnantajan allekirjoittama palkkatodistus)  
       josta selviää normaaliansion määrä sekä maksamatta jääneen ansion määrä) 
  Selvitys vakuutuksen omavastuuosuudesta ja bonusmenetyksestä  
      (vakuutusyhtiöltä) 
  Valokuvat, piirrokset (toivottavia)  
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