
VAHINGON 
AIHEUTTAJA  Rikkoutuminen  Sähkö  Palo  Ukkonen  Vesi tai muu kosteus

 Murto, varkaus  Muu  Ei äkillistä ulkoista tapahtumaa

VAKUUTUKSEN-
OTTAJA

Nimi

          
Puhelin (klo 8-16)

Osoite Postinumero

          
Postitoimipaikka

          
Henkilö- tai Y-tunnus Sähköpostiosoite Arvonlisäverovelvollinen

 kyllä           ei

OMISTAJA
Täytetään jos eri 
kuin vak.ottaja

Nimi Puhelin (klo 8-16)

Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

Henkilö- tai Y-tunnus Sähköpostiosoite Arvonlisäverovelvollinen
 kyllä           ei

VAKUUTUS-
TIEDOT

Vakuutusnumero
          

Vakuutus muussa yhtiössä
 kyllä           ei

Yhtiö
          

Vakuutusnumero
                    

TAPAHTUMA- AIKA Päivämäärä
          

Klo Yhtiölle ilmoitettu pvm

TAPAHTUMAN 
KUVAUS

Kuka tai mikä aiheutti vahingon?
          

Miten vahinko tapahtui?  Minkälaisessa tilanteessa tiedot menetettiin?

          
KORJATTAVUUS Onko kirjallinen korjausarvio tehty

 kyllä           ei

Kuka arvion on antanut? Onko tietokone korjattavissa?

 kyllä           ei

VAHINGOITTUNUT 
TIETOKONE

Merkki ja malli
          

          

Ikä
          

          

Uusarvo = uuden 
vastaavan tietokoneen 
ostohinta

          

Nykyarvo = esineen 
arvo vahinkohetkellä
          

          

Korvausvaade €
          

          

TIETOJEN 
PALAUTTAMINEN

Onko tietokoneelta hävinnyt tietoja tai 
tiedostoja?

 kyllä           ei

Mitä tietoja tai tiedostoja?

Tehdäänkö yritys tietojen 
palauttamiseksi?

 kyllä           ei

Onko kiintolevy irrotettu?
 kyllä           ei

Onko tietokoneessa päivitetty virustorjuntaohjelma?  Mikä?
 kyllä           ei
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KORVAUSHAKEMUS
Tietokone /
Tietojen palauttaminen



LISÄTIETOJA Käynnistyykö tietokone?
 kyllä           ei

Pitääkö tietokone poikkeavaa ääntä käynnistyessään?
 kyllä           ei

Toimiiko tietokone tavallisuudesta 
poikkeavasti? 

 kyllä           ei

Miten?

Mikä käyttöjärjestelmä tietokoneessa on 
asennettuna?

Tunnistaako tietokoneen käyttöjärjestelmä kiintolevyn?
 kyllä           ei

Löytyykö kiintolevyltä mitään tiedostoja?
 kyllä           ei

Onko kiintolevy salattu jollain 
salausohjelmalla? 

 kyllä           ei

Millä salausohjelmalla?

Onko tietokoneeseen ladattu tiedostoja 
Internetistä, asennettu uusia ohjelmia tai 
ohjelmapäivityksiä juuri ennen tietojen 
menetystä?

 kyllä           ei

Mitä tiedostoja tai ohjelmia?

Onko tietojen palauttamiseksi tehty 
jotain toimenpiteitä? 

 kyllä           ei

Mitä toimenpiteitä?

KORVAUSVAADE
JA TILINUMERO

Korvausvaade               €

Pankkitili ja BIC-tunnus Tilinomistaja

MUUTA 
HUOMIOITAVAA

Huom! Vaurioitunutta kiintolevyä ei palauteta.

Pohjantähti luovuttaa sille ilmoitettuja vahinkoa koskevia tietoja vakuutusyhtiöiden yhteiseen tietojärjestelmään. Tällöin Pohjantähti tarkistaa, mitä 
vahinkoja muille vakuutusyhtiöille on ilmoitettu. Tietoja käytetään vain korvauskäsittelyn yhteydessä vakuutusyhtiöihin kohdistuvan rikollisuuden 
torjumiseksi. (Tietosuojalautakunnan päätös nro 1/5.3.2001)

ALLEKIRJOITUS Vakuutan edellä olevat tiedot oikeiksi. Lisäksi annan suostumukseni Pohjantähden yhteistyökumppanille Norman Ibas Oy:lle ja sen 
konserniyhtiöille kiintolevyllä olevien tietojen ja tiedostojen käsittelyyn tietojen palauttamistoimenpiteiden yhteydessä. 

Paikka ja aika

          

Vakuutuksenottajan allekirjoitus

Pohjantähti täyttää Vahinkonumero

991 / _________________

Lisätietoja

  Korvaushakemukseen liitettävät asiakirjat:

- kirjallinen korjausarvio

  Tarvittaessa saatte lisätietoja lähimmästä toimistostamme, Korvauspalveluistamme (020 763 4026)  tai 
   internet -sivuiltamme www.pohjantahti.fi.
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