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VALITUS/TIEDUSTELU VAKUUTUS-, PANKKI- TAI ARVOPAPERIASIASSA 
 

Sukunimi Etunimi 

Postiosoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Asiakas 

Puhelin päivisin Sähköpostiosoite 

 
 

Vakuutusyhtiö tai -yhdistys, pankki, sijoituspalveluyritys tai rahastoyhtiö Yhtiö 

Mitä vakuutusta, pankki- tai arvopaperituotetta tai palvelua asia koskee? 

 
 

Vakuutusnumero Vahinkonumero 

Vahinkopäivä Sen korvauspäätöksen päiväys, josta valitetaan 

Vakuutus-
asian 
yksilöinti  

Asiaa vakuutusyhtiössä tai -yhdistyksessä käsitelleen henkilön nimi ja puhelinnumero 

 
 

Tapahtuman kuvaus tai tiedustelun aihe 

 

 

 

 

Vaatimukset, myös euromäärä jos mahdollista 

 

 

 

Asia 

 

FINE
Lukekaa nämä ohjeet ennen lomakkeen täyttämistä.Täyttäkää lomake pienillä kirjaimilla. Käyttäkää isoja kirjaimia ainoastaan lauseiden alussa ja erisnimissä. Älkää kirjoittako kenttään enempää tekstiä kuin riville mahtuu näkyviin. Ylimenevä teksti ei näy tulosteessa. Seuraavaan lomakekenttään pääsette hiiren vasemmalla näppäimellä tai sarkain-näppäimellä.Lomakkeen jokaiseen asiaryhmään liittyy täyttöohje, jonka saatte näkyviin klikkaamalla ryhmän kohdalla olevaa ohjeikonia. Ohjeruudun voitte sulkea klikkaamalla sen yläkulmassa olevaa pientä ruutua.Muistakaa allekirjoittaa lomake tulostettuanne sen!Ennen lomakkeen täyttämistä on hyvä tutustua verkkosivuiltamme osoitteesta www.fine.fi löytyviin muutoksenhakuohjeisiin. Sivuiltamme löydätte myös henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukaisen rekisteriselosteen asiakastietojen käsittelystä Vakuutus- ja rahoitusneuvonnassa ja Vakuutus-, Pankki- ja Arvopaperilautakunnissa.

FINE
Jos asiakas on alaikäinen tai muuten vajaavaltainen, merkitkää näkyviin asiakkaan huoltajan tai muun edunvalvojan yhteystiedot.Huomatkaa, että jos toimitte toisen henkilön puolesta tai asiamiehenä, mukaan on aina liitettävä hänen antamansa valtakirja asian hoitamiseen. Tarvitsemme valtakirjan salassapitosäännösten vuoksi tietojen saamista varten.Ilmoittakaa puhelinnumerosta myös suuntanumero.

FINE
Mitä vakuutusta, pankki- tai arvopaperituotetta tai palvelua asia koskee -kentällä tarkoitetaan vakuutusten osalta vakuutuslajia: onko kyseessä koti-, auto-, vastuu-, oikeusturva- tai esimerkiksi yksityistapaturmavakuutusta koskeva asia?Pankkituotteiden osalta kentällä tarkoitetaan sitä, liittyykö asia pankkikorttiin, tilisiirtoon, lainaan, takaukseen tai esimerkiksi talletukseen. Arvopaperiasioiden osalta kentällä tarkoitetaan sitä, onko kyseessä esimerkiksi arvopaperinvälitystä, sijoitusneuvontaa, sijoitusrahastoa tai omaisuudenhoitoa koskeva asia.

FINE
Tämä kohta on tarkoitus täyttää vain silloin, jos asianne koskee vakuutusta. Pankki- ja arvopaperiasioissa kohdan voi jättää tyhjäksi.Vakuutusnumeron tai sopimusnumeron löydätte kyseisen vakuutuksen vakuutuskirjasta. Vahinkonumero on yleensä merkitty vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.Kirjoittakaa päivämäärät muotoon pp.kk.vvvv.

FINE
Jos asianne koskee vakuutusyhtiön vahingon johdosta tekemää päätöstä, esittäkää Tapahtuman kuvaus -kentässä suppea kuvaus siitä, mitä on tapahtunut tai minkälainen vahinko on sattunut. Jos kysymyksessä on muu vakuutussopimusta koskeva riita-asia tai tiedustelu, selvittäkää lyhyesti miltä osin ja miksi olette tyytymätön vakuutussopimuksen sisältöön tms. seikkaan tai mitä tiedustelunne koskee.Jos kyseessä on pankki- tai arvopaperiasia, selvittäkää lyhyesti miltä osin ja miksi olette tyytymätön pankin, sijoituspalveluyrityksen tai rahastoyhtiön toimintaan. Jos asianne koskee jotain tiettyä tuotetta, kertokaa sen nimi.Merkitkää Vaatimukset -kenttään se, mistä kustannuksista tai kulueristä vaaditte korvausta. Merkitkää lisäksi vaatimuksenne euromäärä.Merkitkää Perustelut -kenttään oma näkemyksenne siitä, minkä vuoksi vakuutusyhtiön tai -yhdistyksen, pankin, sijoituspalveluyrityksen tai rahastoyhtiön tulisi korvata Teille vaatimanne määrät.Jos asianne on tiedustelu, voitte tarvittaessa käyttää lomakkeen Vaatimukset ja Perustelut -kohtia tiedustelunne aiheen lähempään selvittämiseen.



 
Perustelut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asia 
(jatkuu) 

 

 
 

Saako Vakuutus- ja rahoitusneuvonta hoitaa asiaanne salaamattoman sähköpostiyhteyden välityksellä?  Sähköposti 
� Kyllä � Ei 

 
 

Saako Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ottaa yhteyttä vakuutusyhtiöön tai -yhdistykseen?  Vakuutusasiat 
� Kyllä � Ei 

 
 

Valtuutus 
pankki- ja 
arvopaperi-
asioissa 

Valtuutan Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan puolestani selvittämään pankki-, sijoituspalvelu- ja/tai 
sijoitusrahastoasiakkuuteeni liittyviä asioita sekä saamaan tehtävänsä suorittamiseksi kyseiseltä 
luottolaitokselta, sijoituspalveluyritykseltä, rahastoyhtiöltä tai näiden yhtiöiden kanssa samaan kon-
serniin kuuluvilta yhtiöiltä, sekä tarvittaessa myös viranomaisilta salassapitosäännösten estämättä 
kaikki ne tiedot, jotka minulla itselläni on oikeus saada.  

� Kyllä, henkilötunnukseni on: 
 
 

Allekirjoitus 
 

Paikka ja päiväys Allekirjoitus ja nimen selvennys 

 

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan käytettävissä ei ole salattua sähköpostiyhteyttä, vaan kaikki toimiston sähköpostiliikenne kulkee tietoverkossa salaamattomassa muodossa. Jos ette anna suostumustanne salaamattoman sähköpostiyhteyden käyttämiseen, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ei voi hoitaa vakuutus-, pankki- tai arvopaperiasiaanne lainkaan sähköpostitse.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ei voi vakuutusasiassa ottaa yhteyttä vakuutusyhtiöön tai -yhdistykseen ilman suostumustanne.

FINE
Salassapitosäännösten johdosta Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ei voi ryhtyä selvittämään pankki- tai arvopaperiasiaanne eikä saada pankista tietoja pankkiasioistanne, ellette anna siihen valtuutusta. Pankki- ja arvopaperiasian selvittelemiseksi valtuutuksen saaminen on siten välttämätöntä.Henkilötunnus tarvitaan, jotta pankki, sijoituspalveluyritys tai rahastoyhtiö voi löytää tietonne vastaustaan varten.

FINE
Täysivaltaisen asiakkaan tai vajaavaltaisen asiakkaan huoltajan tai muun edunvalvojan tulee allekirjoittaa lomake. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ei voi aloittaa asianne selvittelyä ilman allekirjoitusta.Kirjoittakaa päivämäärä muotoon pp.kk.vvvv.
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