Korvaushakemus potilasvahingosta johtuneesta
kuolemantapauksesta
Lomake täytetään ja palautetaan vasta kun Potilasvakuutuskeskus on antanut myönteisen
korvauspäätöksen.

Potilasvakuutuskeskuksen käsittelytunnus

Vahinkoa kärsinyt
Sukunimi

Etunimi

Henkilötunnus

Kotikunta potilasvahingon sattuessa

Kuolinpäivä

Korvauksia hakevan henkilön tiedot
Ilmoittakaa hautaamisesta aiheutuvista kustannuksista korvausta hakevan henkilön nimi (esim. leski,
kuolinpesän hoitaja jne.) sekä yhteystiedot. Ilmoittakaa myös pankkitili, jolle korvaus maksetaan.
Sukunimi

Etunimi

Postiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite
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Korvausten maksaminen
Tilinumero (IBAN-muodossa, 18 merkkiä)

Tilin haltijan nimi

Muut hautauskuluja korvanneet vakuutusyhtiöt
Ilmoittakaa, jos muusta vakuutuksesta tai työpaikkakassasta on haettu tai maksettu korvausta tai
avustusta hautauskuluista. Liittäkää mukaan korvauspäätökset.
Vakuutusyhtiön tai kassan nimi

Saatu korvaus

Hautauskulut ja muut hautaamiseen liittyneet kustannukset
Eritelkää hautaamisesta aiheutuneet kustannukset aiheen mukaan. Liittäkää mukaan tositteet
kustannuksista. Ellei niitä ole saatavilla, liittäkää mukaan muu luotettava selvitys aiheutuneista
kustannuksista. Eritelkää matka- ja vaatekustannukset henkilöittäin kohdassa Lisätietoja tai erillisellä
liitteellä.
Hautauskulut, euroa

Läheisten matkat hautajaisiin, euroa

Muut kustannukset, mitkä? Euroa

Lisätietoja
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Allekirjoitus
Korvauksenhakijan on allekirjoitettava korvaushakemus. Muutoin sitä ei voida käsitellä.
Vakuutan, että tässä lomakkeessa ja sen liitteissä annetut tiedot ovat oikeita eikä korvattavaksi
haettavista kustannuksista tai menetyksistä ole haettu tai saatu korvausta muualta kuin on
ilmoitettu.
Potilasvakuutuskeskuksella on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada korvausasian
ratkaisemiseksi välttämättömät tiedot vakuutus- ja eläkelaitokselta, viranomaiselta sekä muulta
taholta, johon viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia sovelletaan, työnantajalta,
terveydenhuollosta, kuntoutusta toimeenpanevalta taholta ja sosiaalipalveluja tuottavalta taholta
(potilasvakuutuslaki 54 §). Keskuksella on myös oikeus saada palkka- ja etuustietoja tulorekisteristä
korvauksen perusteen ja korvausvelvollisuuden laajuuden määrittämistä varten (laki
tulotietojärjestelmästä 5 luku 13 §).
Päiväys

Korvauksenhakijan allekirjoitus ja nimenselvennys

Hautaamisesta aiheutuneet kustannukset
Jos potilasvahinko aiheuttaa potilaan kuoleman, korvataan potilasvakuutuksesta kohtuulliset
hautauskulut ja muut hautaamiseen liittyvät kustannukset (vahingonkorvauslaki 5 luku 3 §).
Hautauskuluina voidaan korvata hautaustoimiston käyttämisestä, hautajaistilaisuuden
järjestämisestä, hautapaikasta, hautakiven hankinnasta tai kaiverruksesta ja kuolinilmoituksesta
aiheutuneet kustannukset. Jos hankittu hautapaikka on tarkoitettu useammalle kuin yhdelle
vainajalle, voidaan se ottaa vähennyksenä hautapaikan tai -kiven korvauksessa.
Muina hautaamiseen liittyvinä kustannuksina voidaan korvata läheisten matkakuluja hautajaisiin
sekä heidän hautajaisiin hankkimiensa vaatteiden hankintakustannuksia. Vaatekorvauksissa voidaan
ottaa huomioon niiden käyttöarvo myöhemmin. Korvaukseen oikeutettuja läheisiä ovat
vanhemmat, lapset, puolisot sekä muut näihin rinnastettavat vainajalle erityisen läheiset henkilöt.
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Perunkirjoituskuluja ei vakiintuneen korvauskäytännön mukaan pidetä korvattavina hautaamiseen
liittyvinä kustannuksina, joten niitä ei voida korvata.
Korvaus hautaamisesta aiheutuvista kustannuksista maksetaan sille, joka on nämä kustannukset
maksanut, tavallisimmin kuolinpesälle. Korvaus maksetaan kuolinpesän tai pesän osakkaiden
yhteisesti valtuuttaman henkilön tilille. Alaikäisen tai muuten vajaavaltaisen kuolinpesän osakkaan
puolesta valtuutuksen antaa hänen edunvalvojana.
Jos kuolinpesässä on useampi kuin yksi osakas, pesän osakkaiden tulee kirjallisesti valtuuttaa yksi
henkilö hakemaan korvaus. Yleensä on tarkoituksenmukaisinta, että valtuutettu on henkilö, joka
muutenkin hoitaa kuolinpesän asioita. Valtakirjapohjan voi tulostaa Potilasvakuutuskeskuksen
nettisivulta (https://www.pvk.fi/pvk/lomakkeet/).
Jos kuolinpesä on luovutettu pesänselvittäjän hallintoon, korvaushakemuksen allekirjoittaa
pesänselvittäjä. Jos kuolinpesä on asetettu konkurssiin, korvaushakemuksen allekirjoittaa
konkurssipesän hoitaja.
Liittäkää kustannuksista mukaan lasku tai maksukuitti, tiliote tai muu luotettava selvitys laskun
maksamisesta. Jos tositteet on toimitettu perukirjan mukana verotoimistoon, korvauksenhakijan on
pyydettävä tarvittaessa jäljennökset.
Korvauksen maksamista varten tarvitaan seuraavat selvitykset
-jäljennös vainajan perukirjasta ja sen liitteenä olevasta sukuselvityksestä
-jäljennös mahdollisesta testamentista
-korvauksen hakemiseen ja vastaanottamiseen oikeuttavat valtakirjat kaikilta kuolinpesän osakkailta
ja muilta korvauksenhakijoilta (malli ohessa).

Potilasvakuutuskeskus

Tyhjennä lomake

PL 1, 00084 VAKUUTUSKESKUS
Puh. 040 450 4590, Faksi 040 450 4694
www.pvk.fi
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