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Ohjeita omaisuusvahingon sattuessa
Välittömästi vahingon toteamisen jälkeen
Vakuutetun on huolehdittava jälkivahinkojen mahdollisimman tehokkaasta
torjumisesta. Vesi- ja kosteusvahingoissa on estettävä lisävahinkojen syntyminen
mm. poistamalla kiinteistössä oleva irtovesi sekä huolehtimalla mahdollisen
kosteuskartoituksen ja kuivaustöiden ripeästä aloittamisesta. Murto- ja
ilkivaltavahingoissa on tehtävä rikosilmoitus, kiinteistön lukitusjärjestelmät on
korjattava ja tarvittaessa järjestettävä ylimääräistä vartiointia.
AIG antaa tarvittaessa tarkemmat toimintaohjeet lisävahinkojen torjumisesta. Virkaajan ulkopuolella kiireellisissä tapauksissa AIG:tä edustaa Crawford & Co (09 2513
7530 / 24h päivystys).
Vahingon ilmoittaminen vakuutusyhtiölle
Vakuutettua pyydetään ilmoittamaan tapahtuneesta vahingosta AIG:lle
mahdollisimman pian. Vakuutusyhtiön edustaja tulee tarvittaessa vahinkopaikalle
tarkastamaan vahingon. AIG:lle on varattava mahdollisuus vahingon ja sen syyn
tarkastamiseen.
Vahingosta voidaan helpoiten ilmoittaa vakuutusyhtiöön puhelimitse 0207 010 100
tai vapaamuotoisella sähköpostilla osoitteeseen finlandclaims@aig.com.
Korvauskäsittelyn nopeuttamiseksi vakuutettua pyydetään täyttämään oheinen
vahinkoilmoituslomake, jossa pyydetään korvauspäätöksen tekemiseksi tarpeelliset
tiedot. Lomakkeen voi lähettää vakuutusyhtiöön puutteellisena ja sitä voi täydentää
myöhemmin.
Vahinkoilmoituslomakkeen mukana pyydetään lähettämään vakuutetun käytössä
olevat ja vahinkoon liittyvät asiakirjat. Tarvittavia asiakirjoja ovat mm. kopiot
korjauslaskuista tai korjauskustannusarviosta, rikosilmoitus, kosteuskartoitusraportti,
vartiointiliikkeen raportti/lausunto sekä valokuvat todetusta vahingosta.
AIG pyytää mahdollisesti puuttuvia asiakirjoja vakuutetulta ennen korvauspäätöksen
tekemistä. Kun kaikki tarvittavat tiedot on toimitettu, vakuutetulle lähetetään
kirjallinen korvauspäätös.
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OMAISUUSVAHINKOILMOITUS
OHJEITA KORVAUKSENHAKIJALLE
Täytättehän kaikki korvaushakemuksen kohdat huolellisesti.
Korvaushakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen:
(Suomesta lähetettäessä, postimaksua ei tarvita)
AIG Europe Limited
Tunnus 5008951
00003 Vastauslähetys

(Suomen ulkopuolelta lähetettäessä)
AIG Europe Limited
Kasarmikatu 44
00130 Helsinki

TIEDOT VAKUUTUKSESTA
Vakuutuksenottaja

Vakuutusnumero

VAHINKOTIEDOT
Tapahtumapaikka,
katuosoite

Yhteyshenkilö paikan
päällä (nimi, puhelin
ja sähköposti)

Tapahtumisaika
(päivämäärä ja kellonaika)

Toteamisaika
(päivämäärä ja kellonaika)

KUVAUS TAPAHTUNEESTA VAHINGOSTA
Kuvaus tapahtuman syystä, tapahtumisesta ja aiheutuneista vaurioista:

VAHINKOTIEDOT
Omistaako korvauksenhakija omaisuuden täysin?

Onko omaisuus vakuutettu jossain toisessa yhtiössä?

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Onko vahingosta ilmoitettu poliisille?

Onko korjaustyöt aloitettu / tehty?

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

KORVAUKSENHAKIJAN TIEDOT
Nimi

Yhteyshenkilö yrityksessä

Osoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin

Sähköposti

Tilinumero
(IBAN)

Voiko korvauksenhakija vähentää ALV:n verotuksessaan?
Kyllä

Ei

Osittain:

ALLEKIRJOITUS
Antaessanne henkilötietojanne AIG:lle korvaushakemuksenne yhteydessä, annatte suostumuksenne henkilötietojenne
keräämiseen ja käsittelyyn (mukaan lukien niiden luovuttamisen ja kansainvälisen siirtämisen) Tietosuojakäytännössä
kuvatulla tavalla, Tietosuojakäytäntö saatavilla osoitteessa www.aig.com/fi-privacy-policy-finnish tai erikseen pyydettäessä.
Lupa sisältää luvan henkilötietojenne siirtämiseen kansainvälisesti. Antaessanne AIG:lle muiden henkilöiden henkilötietoja,
vakuutatte, että olette antanut tiedon Tietosuojakäytännön sisällöstä, ja että teidät on valtuutettu antamaan hänen
henkilötietojaan AIG:lle Tietosuojakäytännössä selostetulla tavalla.
Vakuutan tässä korvaushakemuksessa annetut tiedot oikeiksi.

Korvauksenhakijan allekirjoitus

Paikka ja Aika

LIITTEET
Laskukopiot

Rikosilmoitus

Valokuvia

Korjauskustannusarvio

Kosteuskartoitusraportti

Muu, mikä:_________________________________?

