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VAHINKOILMOITUS JA KORVAUSHAKEMUS
suurpedon aiheuttamien porovahinkojen korvaamiseksi
vuodelta 20
KORVAUKSEN HAKIJA TÄYTTÄÄ
Suurpedon aiheuttama porovahinko on ilmoitettava viipymättä (Riistavahinkolaki 105/2009)
vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Viranomaisen vastaanottomerkinnät
Vahinkoilmoitus vastaanotettu, vastaanottaja ja pvm
postitse

puhelimitse

asiakaskäynti
Kunta

Korvauksen hakijan on haettava porovahinkokorvausta kotikunnan maaseutuelinkeino-viranomaiselta yhden kuukauden kuluessa vahingon
arvioinnin valmistumisesta. Ellei maastotarkastusta järjestetä, yhden kuukauden määräaika
lasketaan vahinkoilmoituksen tekopäivästä.

sähköposti
Dnro

Liitteitä
kpl

Korvaushakemus vastaanotettu, vastaanottaja ja pvm

Kunta

Dnro

Tallentaja, pvm

Tarkastaja, pvm

Liitteitä
kpl

1. KORVAUKSEN HAKIJAA KOSKEVAT TIEDOT *
1.1 Nimi

1.2 Henkilötunnus ja/tai yritystunnus

1.3 Tilatunnus

1.4 Korvauksen hakijan kotikunta

1.5 Puhelinnumero

1.6 Sähköposti

1.7 Jakeluosoite

1.8 Postinumero ja -toimipaikka

1.9 Pankkitilin (IBAN) numero

1.10 Pankin BIC-koodi

2. VAHINGON LÖYTÖPAIKKAA JA -AIKAA KOSKEVAT TIEDOT
2.1 Löytöpaikan kunta

2.2 Löytöpaikan nimi

2.3 Vahingon paikkakoordinaatit (KKJ:n yhtenäiskoordinaatistolla ilmoitettuna)
Pohjoinen koordinaatti
Itäinen koordinaatti
2.4 Löytöpäivämäärä (pp.kk.vvvv)

2.5 Vahingon tapahtumispäivämäärä (pp.kk.vvvv)

2.6 Vahingon löytäjän nimi

2.7 Vahingon löytäjän yhteystiedot

3. VAHINKOPOROA JA VAHINGON AIHEUTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT
3.1 Porolaji
siitoshirvas
siitosvaadin
siitosvasa
teurashirvas
teurasvaadin
teurashärkä
3.3 Vasahävikkikorvaus

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

teurasvasa
ajoporo

kpl
kpl

3.2 Porojen lukeminen
Poroista luettuja
Poroista lukematta

kilpaporo, yleinen
kilpaporo, kuuma
matkailuporo

kpl
kpl
kpl

piltan numero
piltan numero
piltan numero

Kohdassa 3.1 ilmoitetuista vasoista

kpl, kuuluu vasahävikkikorvauksen piiriin.

Vasonnan ja 30.11. välisenä aikana suurpetojen vasoille aiheuttamat vahingot korvataan vasahävikkikorvauksella.
3.4 Porojen tunnistus (korvamerkki, piltta,..)
3.5 Vahingon aiheuttaja
karhu
susi
3.6 Sanallinen selostus vahingosta
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ahma

ilves

tunnistamaton suurpeto

kpl
kpl
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4. PALISKUNTATIEDOT
4.1 Löytöpaikan paliskunta

4.2 Löytöpaikan paliskunnan paliskuntanumero

4.3 Korvauksen hakijan paliskunta

4.4 Korvauksen hakijan paliskuntanumero

4.5 Yhteyshenkilön nimi**

4.6 Yhteyshenkilön puhelinnumero

4.7 Yhteyshenkilön osoite

5. KORVAUSTA KOSKEVAT LISÄTIEDOT
5.1

En hae vahingosta korvausta, täyttämäni lomake toimii ainoastaan vahinkoilmoituksena.

5.2 Vahinko on ilmoitettu

kuntaan

/

20

***

5.3 Edellä mainituista vahingoista
en saa / en ole saanut korvausta vakuutuksen perusteella
saan / olen saanut korvausta

vakuutusyhtiöltä

euroa

vakuutuksen numero
saan / olen saanut korvausta muun lainsäädännön perusteella. Mistä:
,
5.4 Onko korvauksen hakija hakenut korvausta saman kalenterivuoden aikana toisesta riistavahingosta?

euroa

Ei
On, vahinkoaika ja -kunta
5.5 Maastotarkastus
Maastotarkastus on järjestetty

/

20

Maastotarkastusta ei ole järjestetty
5.6 Haettavan korvauksen suuruus (arvio)

euroa

Lisätiedot vahingosta

6. ALLEKIRJOITUS
Haen riistavahinkolain (105/2009) nojalla korvausta edellä mainitusta suurpedon aiheuttamasta porovahingosta, ja olen
tietoinen maaseutuelinkeinoviranomaisen mahdollisuudesta suorittaa riistavahinkolain 24 §:n mukainen maastotarkastus.
Paikka ja aika

LIITTEET
Arviokirjoja
Karttoja
Muut liitteet

Korvauksen hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys (Jos hakijana on yhteisö, yhtymä
tai kuolinpesä, kaikkien allekirjoitukset tai valtakirjat.)

__
__
__

kpl
kpl
kpl

* Jos korvauksen hakija on viljelijä, joka on ilmoittanut yhteystietonsa lomakkeella 101D Maatilan osalliset, tällä lomakkeella
ei voi ilmoittaa yhteystietojen muutoksista. Muutokset aiemmin ilmoitettuihin tietoihin on tehtävä lomakkeella 101D.
** Poronomistajan paliskunnassa asiaa hoitava henkilö (esim. poroisäntä,varaporoisäntä)
*** Aiemmin jätetyn vahinkoilmoituksen yhdistäminen korvaushakemukseen.
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