
 

 
Vahinkoilmoitus 

Varkaus, katoaminen, vahingoittuneet matkatavarat jne. 
 

Vahinkoilmoitukseen liitettävät asiakirjat: 

• Matkustusasiakirja / lentoliput 

• Lentoyhtiön PIR-raportti (Property Irregularity Report) / katoamisilmoitus 

• Asiakirjat koskien tavaroita (esim. ostokuitti tai tiliote) 
 

Vastuu-, oikeusturva- ja vapaa-ajan asunnon vakuutuksen yhteydessä liitettävät asiakirjat: 

• Matkustusasiakirja / lentoliput 

• Asiakirjat koskien vahinkoa 

• Tositteet mahdollisista lisäkuluista 

• Rikosilmoitus, jos vahingosta on tehty ilmoitus poliisille 
 

Muistathan aina eritellä korvaushakemuksesi: 

• Esimerkki: ”Samsonite-matkalaukku, ostettu vuonna 2017, malli XYZ, ostohinta 100 euroa”. 
 

 

 

TÄRKEÄÄ: Asian käsittely kestää kauemmin, mikäli et lähetä kaikkia tarvittavia tietoja ja liitteitä. Joudumme tällöin 
pyytämään lisäselvitystä ja odottamaan liitteitä. 

Vaatimus koskee 

 
  Varkaus, murtovarkaus, ryöstö              Matkatavaroiden katoaminen     Vahingoittuneet matkatavarat 
 

  Vastuu / oikeusturva                              Vapaa-ajan asunnon vakuutus 

Vakuutuksenottaja 
 

Nimi:  Henkilötunnus: 

 

Osoite: 

 

Postinumero Postitoimipaikka: 

 

Puh. työ / koti: Sähköposti: 

 

Vahingonkärsijä Nimi:  Henkilötunnus: 

 

Osoite: 

 

Postinumero Postitoimipaikka: 

 

Puh. työ / koti: Sähköposti: 

 

Yrityksen nimi 
(täytetään vain 
liikematkan 
yhteydessä) 

Nimi:  

 

Osoite: 

 

Tiedot matkasta 
 

Tarkoitus:   Loma  Työmatka  Loma ja työmatka  

 Muu: _______________________ 
 

 

Lähtöpäivä: ____ /____ vuosi ____ Klo ____ Suunniteltu paluumatka: ____ /____ vuosi ____ Klo ____ 
 
 

Matkanjärjestäjä: _____________________________ Lentoyhtiö: ___________________________ 

Tiedot vahingosta 
 

Milloin vahinko tapahtui?                                                           ____ /____ vuosi ____ Klo (0-24): ____ 
 
 

Missä maassa vahinko tapahtui?  _______________________ 

 

Pankkitiedot 
 

 

 
 
                          

 

 
 
                                                  

______________________________ 

 

Tilinhaltijan nimi 
 

 
 

______________________________   

Pankki Pankin tunnus Tilinumero 

 

Täytetään vain ulkomaisen tilin kohdalla: 

SWIFT/BIC: ______________________________ IBAN: ___________________________________ 

Ilmoitus 
lentoyhtiölle 
 

Oletko ilmoittanut tapahtuman lentoyhtiölle?   Kyllä (liitä alkuperäinen raportti)  Ei 
 

Onko lentoyhtiö maksanut korvauksen?   Kyllä - kuinka paljon? ______________   Ei 
Huomioithan, että olemme yhteydessä lentoyhtiöön varmistaaksemme oikeansuuruisen korvauksen maksamisen. 

Vältä niittien käyttöä. Skannaamme kaikki liitteet. 



Muut vakuutukset 
ja luottokortit 
 

Onko sinulla kotivakuutus vastaavan vahingon varalle?  

 Ei         Kyllä - ilmoita vakuutusyhtiön nimi ja vakuutuksen numero 

 
Vakuutusyhtiö: ______________________________________________  
 
Vakuutuksen numero: ________________________________________ 
 

Onko vahinko ilmoitettu yllämainitulle:  Kyllä – ilmoita viitenumero:                                Ei 

 

Onko sinulla muu vakuutus vastaavan vahingon varalle?   

 Ei         Kyllä - ilmoita vakuutusyhtiön nimi ja vakuutuksen numero 
 

Vakuutusyhtiö: ______________________________________________  
 
Vakuutuksen numero: ________________________________________ 
 

Onko vahinko ilmoitettu yllämainitulle:  Kyllä – ilmoita viitenumero:                                Ei 
 
 

 
Onko sinulla luottokorttiin liittyvä vakuutus vastaavan vahingon varalle?  

 Ei         Kyllä - ilmoita luottokorttiyhtiön nimi, luottokortin numero ja luottokorttityyppi 

Luottokortin numero: ________________________________________               

Luottokorttityyppi: __________________________________________ 

Pankki: ________________________                      

Onko vahinko ilmoitettu yllämainitulle:  Kyllä – ilmoita viitenumero:                                 Ei 
 

Ilmoitus poliisille Onko vahinko ilmoitettu poliisille?  Kyllä (liitä kuitti ilmoituksesta)       Ei 

Omistussuhde 
 

Kenelle varastetut/vahingoittuneet tavarat kuuluivat?  

Nimi:_________________________________________________ 

 
Osoite, postinumero, postitoimipaikka: ___________________________________________________ 

Tapahtuiko 
varkaus 
hotellihuoneessa 
tai rakennuksessa 
 

 

Oliko tapahtumapaikka lukittu?   Kyllä - miten? _________________________________  Ei 
 
 

Onko murrosta näkyviä merkkejä?   Kyllä, mitä? ___________________________________  Ei 
 
 

Onko rakennus vahingoittunut?   Kyllä - miten? _________________________________  Ei 

Tehtiinkö varkaus 
autoon, bussiin, 
telttaan tai 
asuntovaunuun 
 

Oliko ajoneuvo / teltta lukittu?   Kyllä - miten? _________________________________  Ei 
 
 

Automerkki / malli? ____________________________________________________________________ 
 
 

Oliko murrosta näkyviä merkkejä?   Kyllä, mitä? ___________________________________  Ei 

Missä tavaroita säilytettiin? 
 
 

 

 
 

_____________________________
  

Jos hansikaslokerossa, oliko se lukittu?  Kyllä   Ei 
 

 

Jos tavaratilassa, oliko se lukittu eikä varastettua kohdetta  

voinut nähdä ulkopuolelta?   Kyllä   Ei 

Matkakumppanit 

 

 

Oliko vakuutuksenottaja mukana matkalla?  Kyllä (matkustusasiakirja liitetty)  Ei 
 

Matkakumppaneiden nimet: Henkilötunnus: Suhde vakuutuksenottajaan: 

 

 

  

 

 

  

Tiedot vahingosta  Tapahtumakuvaus yksityiskohtaisesti: 

 

 

 

 

 

 

Voit liittää erillisen selvityksen. 

Korvaushakemus 

 

 

Muistathan liittää 
alkuperäiset 
asiakirjat 
 

Korvaushakemus. Kustannukset tulee eritellä yksityiskohtaisesti. 
 

TAVARAN TIEDOT: 
 

OSTOPÄIVÄMÄÄRÄ: 
 

OSTOHINTA: 
 

VAATIMUS: 

 
 

   

 
 

   

  
 

  

 

Voit liittää erillisen selvityksen.  

 

Yhteensä: 

 



Tärkeää! Huomioithan, että korvaushakemus on osoitettava asiakirjoilla ja siihen on liitettävä tarvittavat liitteet alkuperäisinä.  
Mikäli matka on maksettu luottokortilla tai liikematkatilillä, on tästä liitettävä asiakirja, josta maksu käy ilmi. 

Allekirjoitus 
 

Vakuutan, että yllä annetut tiedot ovat oikeita. Huomioithan, että virheellisten tai puutteellisten tietojen 
ilmoittamisen seurauksena vakuutusyhtiö voi alentaa korvausta tai evätä korvauksen kokonaan. 

Saatavien siirto 
Jos SOS vakuutusyhtiöni toimeksiannosta maksaa täyden korvauksen asiassani, siirrän kaikki 
vahinkotapahtumaani liittyvät kolmansiin osapuoliin ja kansallisiin/ulkomaisiin terveysviranomaisiin, 
lentoyhtiöihin ja/tai matkatoimistoihin kohdistuvat saatavani ja oikeudet SOS Internationalille. 
 
I hereby declare on oath that all of the above given information is truthful. Please note that the delivery of 
incorrect or insufficient information may lead to cancellation or limitation in your insurance company's obligation 
to provide compensation. 
 
Transfer of claim 
In case of full reimbursement from SOS International on behalf of my insurance company, I hereby consent that 
SOS International subrogates in all rights and claims against third parties and national and foreign authorities, 
airline companies and/or travel agencies regarding this matter. 
 

 
 
Allekirjoitus: _____________________________________________________ Päiväys: ______________ 
 

Vahinkoilmoitus lähetetään: vahingot@sos.eu tai SOS International Oy, PL 66, 00551 Helsinki, puh. +358 9 6131 5065 

 

 
 

SOS International a/s • Matkavahinkojen korvauskäsittely • Nitivej 6 • 2000 Frederiksberg • Denmark 
Puhelin +358 9 6131 5065• Sähköposti: vahingot@sos.eu   

CVR-numero 17013718 
Ilmoitus päivitetty, syyskuu 2019 
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