
IBAN-tilinumero *

Kansainvälinen IBAN-muotoinen tilinumero muodostuu kotimaisesta tilinumerosta, jonka eteen on lisätty maakoodi FI sekä kaksi tarkistenumeroa.

1. Vahingon ilmoittajan tiedot

2. Pankkiyhteys

Ilmoittajan nimi *

Henkilötunnus / Y-tunnus * Asiakasnumero *

Lähiosoite *

Postinumero * Postitoimipaikka *

Puhelinnumero * Sähköposti *

Vahinkoilmoituslomake
Vahingonkorvauksen hakeminen sähkövahingossa. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia (*). Pyydämme liittämään 
vahinkoilmoituksen liitteeksi laitteiden ostokuitit, korjaajien lausunnot vikojen laadusta, kuitit korjauskuluista ja muut 
asiaan littyvät dokumentit.

Lisätietoja korvauskäytännöistä:  
pkssahkonsiirto.fi/sahkokatkot/korvaukset/korvauskaytannot/

Tarvittaessa neuvomme korvaushakemuksen teossa puhelimitse 
numerossa 013 2663 100 ja sähköpostitse korvauskasittely@pks.fi

Korvaushakemuksen toimitus:
sähköpostin liitteenä osoitteeseen: 
korvauskasittely@pks.fi 

tai postitse osoitteeseen: 
PKS Sähkönsiirto Oy / Korvauskäsittely
PL 141, 80101 Joensuu
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Löydät asiakasnumeron sähkölaskultasi kirjautumalla OmaPKS-palveluun.



Onko korvauksen saaja sama kuin ilmoittaja? *

3. Korvauksen saaja

Kyllä

Ei

Korvauksen saajan nimi, jos eri kuin ilmoittaja

Onko vahinkopaikan osoite sama kuin ilmoittajalla? *

4. Vahinkopaikka

Kyllä

Ei

Vahinkopaikan osoite, jos eri kuin ilmoittajalla

5. Vahinko ja vahingon ajankohta

Milloin vahinko tapahtui? * Milloin vahinko on havaittu? *

Selvitys vahingoista ja niiden syistä. Mikä aiheutti omaisuuden vahingon tai laiterikon? *

Vahinkojen tarkastajan nimi *

6. Kuka on tarkastanut vahingon?
Täytä vahingon tarkastajan tiedot alle. PKS Sähkönsiirto Oy:llä on oikeus tarvittaessa tarkastaa vahingoittunut omaisuus.

Puhelinnumero * Tarkastuspäivämäärä
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7. Vauriot

Laitevauriot 

Vahingoittuneen omaisuuden yksilöinti. Tarvittaessa tee lisäselvitys erillisellä lomakkeella.

Merkki, malli yms. 
tuotetiedot Määrä kpl, kg jne. Ostohinta €

Käyttöönotto- 
vuosi / ikä

Uuden vastaavan 
ostohinta €

Korvausvaatimus 
€

Merkki, malli yms. 
tuotetiedot Määrä kpl, kg jne. Ostohinta €

Käyttöönotto- 
vuosi / ikä

Uuden vastaavan 
ostohinta €

Korvausvaatimus 
€

Merkki, malli yms. 
tuotetiedot Määrä kpl, kg jne. Ostohinta €

Käyttöönotto- 
vuosi / ikä

Uuden vastaavan 
ostohinta €

Korvausvaatimus 
€

Merkki, malli yms. 
tuotetiedot Määrä kpl, kg jne. Ostohinta €

Käyttöönotto- 
vuosi / ikä

Uuden vastaavan 
ostohinta €

Korvausvaatimus 
€

Merkki, malli yms. 
tuotetiedot Määrä kpl, kg jne. Ostohinta €

Käyttöönotto- 
vuosi / ikä

Uuden vastaavan 
ostohinta €

Korvausvaatimus 
€
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8. Muut vahinkoon liittyvät korvausvaateet eriteltynä ja perusteluineen

Muut vaateet

Lähettäessäsi tämän tiedoston vakuutat, että sinulla on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet 
lähettämääsi materiaaliin ja oikeus luovuttaa materiaali.

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi *

SIVU 3/4WWW.PKSSAHKONSIIRTO.FI VAHINKOILMOITUSLOMAKE


	Muut vaateet: 
	(5: 
	) Korvausvaatimus: 
	) Uuden ostohinta: 
	) Käyttöönottovuosi / ikä: 
	) Ostohinta: 
	) Määrä: 
	) Tuotetiedot: 

	(4: 
	) Tuotetiedot: 
	) Määrä: 
	) Ostohinta: 
	) Käyttöönottovuosi / ikä: 
	) Uuden ostohinta: 
	) Korvausvaatimus: 

	(3: 
	) Tuotetiedot: 
	) Määrä: 
	) Ostohinta: 
	) Käyttöönottovuosi / ikä: 
	) Uuden ostohinta: 
	) Korvausvaatimus: 

	(2: 
	) Tuotetiedot: 
	) Määrä: 
	) Ostohinta: 
	) Käyttöönottovuosi / ikä: 
	) Uuden ostohinta: 
	) Korvausvaatimus: 

	(1: 
	) Korvausvaatimus: 
	) Uuden ostohinta: 
	) Käyttöönottovuosi / ikä: 
	) Ostohinta: 
	) Määrä: 
	) Tuotetiedot: 

	Laitevauriot: 
	Tarkastuspäivämäärä: 
	Vahinkojen tarkastajan puhelinnumero: 
	Vahinkojen tarkastajan nimi: 
	Selvitys vahingoista: 
	Milloin vahinko on havaittu?: 
	Milloin vahinko tapahtui?: 
	Vahinkopaikan osoite, jos eri kuin ilmoittajalla: 
	Korvauksen saaja, jos eri kuin ilmoittaja: 
	IBAN-tilinumero: 
	Puhelinnumero: 
	Sähköposti: 
	Postitoimipaikka: 
	Postinumero: 
	Lähiosoite: 
	Ilmoittajan nimi: 
	Henkilötunnus / Y-tunnus: 
	Asiakasnumero: 
	Onko korvauksen saaja sama kuin ilmoittaja?: Kyllä
	Vakuutan antamani tiedot oikeiksi: Off
	Onko vahinkopaikan osoite sama kuin ilmoittajalla?: Kyllä


