LIIKLEJA KAHJUNÕUDE TAOTLUS
Tärniga () tähistatud väljad on täitmiseks kohustuslikud.

AVALDAJA
Ees- ja perekonnanimi *
Isikukood *
Elukoht *
(maakond, vald/linn, asula, tänav, maja,
korter, postiindeks)

Kontaktandmed*
(e-post, telefon)

KAHJUNÕUDE SUMMA
(nõude suurus ja arveldusarve andmed)

Nõude summa *
(EUR)

Arvelduskonto nr *
Arvelduskonto
omanik *

KAHJUSÜNDMUS
(andmed kahju saamise sündmuse kohta)

Toimumise aeg (kuupäev, kellaaeg) *
Riigitee nimi *
Riigitee number
Asukoht *
(km, asula, tee osa, muu orientiir)

Sõiduki juht sündmuse ajal *
(nimi, isikukood, juhtimisõigus)

Sündmusest teavitati *
(Maanteeinfo 1510, politsei 112,
teeomanikku, -hooldajat, -ehitajat; lisada
teavitamise kuupäev ja kellaaeg)

Kahjusündmuse tõendid
(tunnistajate nimed, kontaktandmed –
lisada seletused; lisada sündmuskohal
tehtud fotod, mõõtmisandmed)

Sündmuse kirjeldus *
(sõiduki liikumise suund ja kiirus, mis
asjaoludel või mille tagajärjel sõidukile
kahju tekkis)

KAHJUNÕUDE ESITAMISE ALUS
Milles seisneb nõude esitaja arvates Maanteeameti
rikkumine, s.t millise õigusliku nõude jättis täitmata
ja milline põhjustas kahju tekkimise; lisada fotod
nõude aluseks olevast asjaolust. *

Õigusnormi säte
(nimetada seaduse ja/või määruse säte, millest
tuleneva seadusliku kohustuse jättis teeomanik
täitmata)

SÕIDUKI ANDMED
(kahjustada saanud sõiduki andmed; ei pea täitma, kui nõudele lisatakse sõiduki registreerimistunnistuse koopia)

Sõiduki mark, mudel *
Registreerimismärk *
Sõiduki omanik / vastutav kasutaja *
(ees- ja perekonnanimi)

Tehnoülevaatus läbitud
(kuupäev, kehtiv kuni)

Kasko kindlustus *
(kindlustusandja, leping ja selle kehtivus)

KAHJU SUURUS
(kahjunõude summa kujunemine, arvestuslik käik)

Kahju olemus *
(kahjustatud või hävinud esemed/osad,
lisada nõudele fotod kahjust)

Purunenud detailide asukoht *
(hoiustamise koht)

Kahjusummat tõendavad
dokumendid *
(tasutud arved, maksekorraldused,
kviitungid – lisada koopiad nõudele)

Hinnapakkumised
(arvestusliku nõude puhul lisada kaks
soodsamat hinnapakkumist)

Muud tõendid
(millised kinnitavad avalduse aluseks
olevaid asjaolusid – nimeta, lisa nõudele)

Kinnitan, et taotluses (sh lisades) olev teave on tõene ja vastab tegelikkusele. Annan
Maanteeametile nõusoleku kontrollida andmeid, teha päringuid andmebaasides ja edastada
minu isikuandmeid kolmandatele osapooltele, kui see on seotud kahjunõude menetlemisega.
Kinnitan, et kahjujuhtumi korral järgisin liiklusseadust ja ei ole tahtlikult kahju tekkimist (või
tema suurenemist) esile kutsunud. Olen teadlik, et ebapiisavate andmete esitamise korral ei
ole võimalik leida esitatud kahjunõudes kohtuvälist lahendust ja seejuures on mul õigus
pöörduda nõudega seadustes ettenähtud ajal ning korras kohtu poole.
Allikirjastatud:
(allkiri, kuupäev)
Digitaalselt allkirjastatud taotlus (koos lisadega) saata aadressile: maantee@mnt.ee. Käsitsi allkirjastatud taotlus saata posti
teel aadressile: Teelise 4, 10916 Tallinn

