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Tapaturmasta ilmoittaminen 1.1.2018 alkaen
Vakuutetulle sattuneesta tapaturmasta tulee tehdä vahinkoilmoitus LähiTapiolaan mahdollisimman pian. Suosituksena on viikon kuluessa tapaturman sattumisesta. Ilmoitus tehdään aina, vaikka kuluja ei syntyisikään.
Vahinkoilmoitus tehdään osoitteessa https://www.lahitapiola.fi/yritys/hae-korvausta
à Yksityistapaturma (tai matkustajavahingoissa Matka)
à Avaa lomake
Pidä tämä ohje esillä täyttäessäsi lomaketta. Tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia.

1. ”Vahinkotapahtuman esitiedot kohdassa” vastaa kahteen ensimmäiseen kysymykseen ”Ei”, ellet hae
korvausta omalle koulullesi/yksiköllesi aiheutuneista kuluista, jolloin vastaat ”Kyllä”. Huoltajat tai vakuutetut hakevat kulujaan vakuutusyhtiöltä itse, siksi tähän laitetaan lähes aina ”Ei”.

2. Lomakkeella kohta ”Vahingon tiedot”.
· Ensimmäiseen kohtaan ”Tapaturma sattui” – valitse ”Vapaa-aikana”, ellei mikään muu kohta sovi.
· ”Milloin tapaturma sattui” – oleellisinta on päivämäärä
· Kohtaan ”Missä tapaturma sattui” – täytä koulun / yksikön nimi
· Täytä tiedot sattuneesta vahingosta mahdollisimman tarkkaan.
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Lomakkeella kohta ”Tapaturmavamman tiedot”
· ”Vahingoittunut kehonosa” – Valitse pudotusvalikosta ja täsmennä lomakkeen pyynnön mukaan.
· Jos et tiedä sitä seuraaviin kysymyksiin vastausta, valitse ”Ei”. Vastauksia näihin ei tarvitse selvittää. Tärkeintä on saada ilmoitus vakuutusyhtiöön tehdyksi. Vakuutusyhtiö selvittää tarvittaessa
näitä itse suoraan huoltajilta.

3. ”Haettavat korvaukset” kysymys tulee vain, jos olet vastannut lomakkeen ensimmäiseen kysymykseen
”Onko vahinkotapahtumasta aiheutunut kuluja” ja haet korvausta koulullesi/yksiköllesi syntyneistä kuluista.
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4. Tämän jälkeen täytettävä osio on ”Asiakastiedot”
· Lomakkeella kohta ” Vakuutuksenottaja”
o Vakuutuksenottaja: valitse ”Yritysasiakas”
o Yrityksen nimi ja Y-tunnus: Turun Kaupunki ja 0204819-8
o Osoite: – täytä oman yksikkösi tiedot
o Vahingon ilmoittaja: täytä oma nimesi. Henkilötunnus ei ole enää pakollinen tieto.
o Puhelinnumero ja sähköpostiosoite: - täytä omat yhteystietosi, työpuhelinnumerosi ja
työsähköpostiosoitteesi. (Älä valitse ”Ei sähköpostia”!)
o Muista täyttää vakuutusnumero!

·

Lomakkeella kohta ”Vakuutettu”
o Täytä vahingonkärsineen (lapsen / koululaisen / nuoren / muun henkilön) tiedot
o Valitse ”Ei sähköpostia” (älä laita edes vanhempien sähköpostiosoitetta)
o Mikäli vakuutetulla ei ole henkilötunnusta, kirjoita tähän vakuutetun syntymäaika sekä
muodosta henkilötunnuksen loppuosa generaattorilla (esimerkiksi
http://www.lintukoto.net/muut/henkilotunnus/). Mikäli käytät generoitua henkilötunnusta, kirjoita tästä huomautus myös vahinkokuvaukseen tai lopun lisätietoja kohtaan.
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·
·

Lomakkeella kohta ”Korvauksensaaja”
o Korvauksensaaja on: valitse ”Vakuutettu”
Lomakkeella kohta ”Korvauksensaajan tilitiedot”
o Täytä koulun tilinumero, jos koulu on korvauksensaaja
o Jos vanhemmat tai vakuutettu ovat korvauksesaajia, etkä tiedä heidän tilinumeroaan,
täytä tähän seuraava, keinotekoinen testikäyttöön tarkoitettu tilinumero
§ IBAN-tilinumero: - täytä FI56 3636 3001 0051 07
o Huoltajat/vakuutetut ilmoittavat omat tietonsa hakiessaan kuluistaan korvausta vakuutusyhtiöltä suoraan

”Sähköiset liitteet”-kohdassa voit halutessasi liittää skannattuja asiakirjoja. Lähtökohtaisesti asiakirjoja ei
tarvitse LähiTapiolaan toimittaa, vaan pyydämme asiakirjat erikseen, jos niitä tarvitsemme.
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5. ”Yhteenveto”-kohdassa voit tarkastella antamiasi tietoja ja tarvittaessa palata muuttamaan niitä.
”Vakuuttaminen ja varmentaminen”-kohdassa täpätään vakuutus, että annetut tiedot ovat oikein ja napsautetaan pyydettyä kuvaa. Sen jälkeen voi klikata ”Lähetä”.

6. Lopuksi saat ilmoituksen, että vahinkoilmoitus on lähetetty. Muuta varmennusta et saa esim. sähköpostiisi, joten lataa vahinkoilmoituslomake omalle koneellesi ja tulosta se tarvittaessa ja arkistoi.
Huomaa, ettet enää pääse tulostamaan ilmoitusta toisena ajankohtana (esim. seuraavana päivänä), kun tältä
sivulta on poistuttu.
Lisätietoja saa myös sähköpostitse osoitteesta yritysten.henkilovahingot@lahitapiola.fi

