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Uppgifter om avtalet
Försäkringstagare

Avtalsnummer
-

Försäkringstagarens personbeteckning eller FO-nummer
Den försäkrade (förmånslåtare)

Den försäkrades personbeteckning

Dödsorsak

Dödsdag

Kontaktpersonens uppgifter
Kontaktpersonens namn

Kontaktpersonens telefonnummer

Kontaktpersonens e-postadress

Förmånstagarna
1. Förmånstagarens namn

Personbeteckning

Förmånstagarens födelseland

Medborgarskap

Gatuadress

Postnummer och -kontor

E-postadress
Telefonnummer

Förmånstagarens släktförhållande till
förmånslåtaren

Kontoinnehavarens namn och kontonummer (i IBAN-format)

Bankens BIC-kod, om bankkontot är i en
utländsk bank

Bakgrundsuppgifter
Mandatum Life är skyldigt att identifiera sina kunder och kontrollera kundernas bakgrund i tillräcklig omfattning. Mandatum Life
använder de begärda uppgifterna vid förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism samt vid uppfyllande av lagstadgade
skyldigheter gällande utbyte av skatteuppgifter. Läs mer om kundkontroll på www.mandatumlife.fi/kundidentifiering och om
behandlingen av personuppgifter på www.mandatumlife.fi/information-till-forsakringstagarna. För att uppfylla vår skyldighet, ber vi dig
fylla i blanketten omsorgsfullt.
I vilka länder är du allmänt skattskyldig?*
Finland
Förenta staterna**
Annat land***

Beskattningsland:
Beskattningsland:

Skattenummer:
Skattenummer:
Skattenummer:

______________________________________

* Mandatum Life är skyldig och veta i vilka länder dess kunder är allmänt skatteskyldiga. Den allmänna skattskyldigheten bestäms i allmänhet på
basis av huvudsaklig hemvist eller motsvarande vistelse. I allmänhet förorsakar egendom utomlands inte allmän skatteskyldighet.
Varje land har sin egen skattenummerpraxis, varigenom landets skattemyndighet kan identifiera sina skattskyldiga. Uppgiften om skattenummer
(Tax Identification Number, TIN) är obligatorisk, om du är skattskyldig i något annat land än Finland. Läs mer på adressen www.skatt.fi.
** Skattskyldighet i Förenta staterna kan uppstå bl.a. på basis av amerikanskt medborgarskap (även dubbelt medborgarskap), uppehållstillstånd
eller stadigvarande boningsort.
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Är du, en medlem i din familj eller din medbolagsman i politiskt utsatt ställning? (hög post eller betydande politiskt uppdrag, läs mer
på www.mandatumlife.fi/kundidentifiering)
Nej
Ja
Ytterligare information:
Jag intygar att de uppgifter som jag lämnat är
korrekta och förbinder mig att utan dröjsmål
meddela eventuella förändringar i dessa
uppgifter.

Förmånstagarens underskrift/ Vårdnadshavarnas underskrift, om förmånstagaren är minderårig
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2. Förmånstagarens namn

Personbeteckning

Förmånstagarens födelseland

Medborgarskap

Gatuadress

Postnummer och -kontor

Förmånstagarens födelseland

Medborgarskap
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E-postadress
Telefonnummer
Kontoinnehavarens namn och kontonummer (i IBAN-format)

Förmånstagarens släktförhållande till
förmånslåtaren
Bankens BIC-kod, om bankkontot är i en
utländsk bank

Bakgrundsuppgifter
Mandatum Life är skyldigt att identifiera sina kunder och kontrollera kundernas bakgrund i tillräcklig omfattning. Mandatum Life
använder de begärda uppgifterna vid förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism samt vid uppfyllande av lagstadgade
skyldigheter gällande utbyte av skatteuppgifter. Läs mer om kundkontroll på www.mandatumlife.fi/kundidentifiering och om
behandlingen av personuppgifter på www.mandatumlife.fi/information-till-forsakringstagarna. För att uppfylla vår skyldighet, ber vi dig
fylla i blanketten omsorgsfullt.
I vilka länder är du allmänt skattskyldig?*
Finland
Förenta staterna**
Annat land***

Beskattningsland:
Beskattningsland:

Skattenummer:
Skattenummer:
Skattenummer:

* Mandatum Life är skyldig och veta i vilka länder dess kunder är allmänt skatteskyldiga. Den allmänna skattskyldigheten bestäms i allmänhet på
basis av huvudsaklig hemvist eller motsvarande vistelse. I allmänhet förorsakar egendom utomlands inte allmän skatteskyldighet.
Varje land har sin egen skattenummerpraxis, varigenom landets skattemyndighet kan identifiera sina skattskyldiga. Uppgiften om skattenummer
(Tax Identification Number, TIN) är obligatorisk, om du är skattskyldig i något annat land än Finland. Läs mer på adressen www.skatt.fi.
** Skattskyldighet i Förenta staterna kan uppstå bl.a. på basis av amerikanskt medborgarskap (även dubbelt medborgarskap), uppehållstillstånd
eller stadigvarande boningsort.

Är du, en medlem i din familj eller din medbolagsman i politiskt utsatt ställning? (hög post eller betydande politiskt uppdrag, läs mer
på www.mandatumlife.fi/kundidentifiering)
Nej
Ja
Ytterligare information:
Jag intygar att de uppgifter som jag lämnat är
korrekta och förbinder mig att utan dröjsmål
meddela eventuella förändringar i dessa
uppgifter.

Förmånstagarens underskrift/ Vårdnadshavarnas underskrift, om förmånstagaren är minderårig
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3. Förmånstagarens namn

Personbeteckning

Förmånstagarens födelseland

Medborgarskap

Gatuadress

Postnummer och -kontor
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E-postadress
Telefonnummer
Kontoinnehavarens namn och kontonummer (i IBAN-format)

Förmånstagarens släktförhållande till
förmånslåtaren
Bankens BIC-kod, om bankkontot är i en
utländsk bank

Bakgrundsuppgifter
Mandatum Life är skyldigt att identifiera sina kunder och kontrollera kundernas bakgrund i tillräcklig omfattning. Mandatum Life
använder de begärda uppgifterna vid förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism samt vid uppfyllande av lagstadgade
skyldigheter gällande utbyte av skatteuppgifter. Läs mer om kundkontroll på www.mandatumlife.fi/kundidentifiering och om
behandlingen av personuppgifter på www.mandatumlife.fi/information-till-forsakringstagarna. För att uppfylla vår skyldighet, ber vi dig
fylla i blanketten omsorgsfullt.
I vilka länder är du allmänt skattskyldig?*
Finland
Förenta staterna**
Annat land***

Beskattningsland:
Beskattningsland:

Skattenummer:
Skattenummer:
Skattenummer:

* Mandatum Life är skyldig och veta i vilka länder dess kunder är allmänt skatteskyldiga. Den allmänna skattskyldigheten bestäms i allmänhet på
basis av huvudsaklig hemvist eller motsvarande vistelse. I allmänhet förorsakar egendom utomlands inte allmän skatteskyldighet.
Varje land har sin egen skattenummerpraxis, varigenom landets skattemyndighet kan identifiera sina skattskyldiga. Uppgiften om skattenummer
(Tax Identification Number, TIN) är obligatorisk, om du är skattskyldig i något annat land än Finland. Läs mer på adressen www.skatt.fi.
** Skattskyldighet i Förenta staterna kan uppstå bl.a. på basis av amerikanskt medborgarskap (även dubbelt medborgarskap), uppehållstillstånd
eller stadigvarande boningsort.

Är du, en medlem i din familj eller din medbolagsman i politiskt utsatt ställning? (hög post eller betydande politiskt uppdrag, läs mer
på www.mandatumlife.fi/kundidentifiering)
Nej
Ja
Ytterligare information:
Jag intygar att de uppgifter som jag lämnat är
korrekta och förbinder mig att utan dröjsmål
meddela eventuella förändringar i dessa
uppgifter.

Förmånstagarens underskrift/ Vårdnadshavarnas underskrift, om förmånstagaren är minderårig
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4. Förmånstagarens namn

Personbeteckning

Förmånstagarens födelseland

Medborgarskap

Gatuadress

Postnummer och -kontor
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E-postadress
Telefonnummer
Kontoinnehavarens namn och kontonummer (i IBAN-format)

Förmånstagarens släktförhållande till
förmånslåtaren
Bankens BIC-kod, om bankkontot är i en
utländsk bank

Bakgrundsuppgifter
Mandatum Life är skyldigt att identifiera sina kunder och kontrollera kundernas bakgrund i tillräcklig omfattning. Mandatum Life
använder de begärda uppgifterna vid förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism samt vid uppfyllande av lagstadgade
skyldigheter gällande utbyte av skatteuppgifter. Läs mer om kundkontroll på www.mandatumlife.fi/kundidentifiering och om
behandlingen av personuppgifter på www.mandatumlife.fi/information-till-forsakringstagarna. För att uppfylla vår skyldighet, ber vi dig
fylla i blanketten omsorgsfullt.
I vilka länder är du allmänt skattskyldig?*
Finland
Förenta staterna**
Annat land***

Beskattningsland:
Beskattningsland:

Skattenummer:
Skattenummer:
Skattenummer:

* Mandatum Life är skyldig och veta i vilka länder dess kunder är allmänt skatteskyldiga. Den allmänna skattskyldigheten bestäms i allmänhet på
basis av huvudsaklig hemvist eller motsvarande vistelse. I allmänhet förorsakar egendom utomlands inte allmän skatteskyldighet.
Varje land har sin egen skattenummerpraxis, varigenom landets skattemyndighet kan identifiera sina skattskyldiga. Uppgiften om skattenummer
(Tax Identification Number, TIN) är obligatorisk, om du är skattskyldig i något annat land än Finland. Läs mer på adressen www.skatt.fi.
** Skattskyldighet i Förenta staterna kan uppstå bl.a. på basis av amerikanskt medborgarskap (även dubbelt medborgarskap), uppehållstillstånd
eller stadigvarande boningsort.

Är du, en medlem i din familj eller din medbolagsman i politiskt utsatt ställning? (hög post eller betydande politiskt uppdrag, läs mer
på www.mandatumlife.fi/kundidentifiering)
Nej
Ja
Ytterligare information:
Jag intygar att de uppgifter som jag lämnat är
korrekta och förbinder mig att utan dröjsmål
meddela eventuella förändringar i dessa
uppgifter.

Förmånstagarens underskrift/ Vårdnadshavarnas underskrift, om förmånstagaren är minderårig
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Återsänd blanketten
Per post

Bifoga en kopia av handling som styrker förmånstagarens/förmånstagarnas identitet, såsom
pass, identitetskort eller körkort.
Mandatum Livförsäkringsaktiebolag, Kundpost / 2011, Kalevavägen 3, 20520 Åbo

Via nätet

Du kan också lämna den skannade blanketten med bilagor (bifoga kopior av handling som
styrker identiteten av förmånstagarna) enkelt via Mandatum Lifes webbtjänst, om du redan är
Mandatum Lifes kund. Logga in på webbtjänsten med dina personliga bankkoder på
www.mandatumlife.fi. Bifoga och skicka den skannade blanketten och bilagor till oss i ett
meddelande på Meddelande -webbsidan.

Mandatum Lifes kundtjänst

Tfn 0200 31120 (lna/msa)
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ANVISNING
Fyll omsorgsfullt i alla punkter i ansökan. Utbetalning av ersättning förutsätter att ansökan har fyllts i fullständigt och att
försäkringsbolaget har tillställts alla handlingar och dokument som behövs.
Ansökan om ersättning
Med samma ersättningsansökan kan ersättning sökas från flera avtal, om alla har samma förmånstagarförordnande. Fyll då i alla de
avtalsnummer för vilka ersättning söks, under rubriken Uppgifter om avtalet.
Varje förmånstagare fyller i sina uppgifter (bl.a. konto- och bakgrundsuppgifter) och tecknar under ersättningsansökningen.
Ansökans alla sidor bör returneras till försäkringsbolaget på en gång. För en förmånstagare som är skattskyldig i något annat land än
i Finland, är det en förutsättning att uppge det utländska skattenumret för utbetalning av ersättning. Den som är skattskyldig i
Förenta staterna skall utöver att uppge skattenummer, även fylla i och återsända den amerikanska skatteförvaltningens blankett W9. Varje förmånstagare ska personligen underteckna ansökan. En person kan antecknas som kontaktperson i ersättningsärendet
gentemot försäkringsbolaget, varvid försäkringsbolaget adresserar eventuella tilläggsförfrågningar direkt till denna person.
Kontaktpersonen behöver inte själv stå som ersättningens förmånstagare. Om personen också står som förmånstagare, ska han
eller hon även fylla i förmånstagarens uppgifter i ansökan.
Bilagor till ersättningsansökan
Följande dokument ska bifogas ersättningsansökan:
• En kopia av handling (såsom pass, identitetskort eller körkort) som styrker identiteten på förmånstagaren/förmånstagarna
och/eller en underårig förmånstagares vårdnadshavare.
• Förmånstagarnas ämbetsbetyg
• Om de anhöriga eller barnen är förmånstagare:
o
Som bilaga inlämnas alltid en kopia av släktutredningen (samma som i bouppteckningen) För släktutredningen begärs
ämbetsbetyg från alla de församlingar där förmånslåtaren har varit inskriven från 15 års ålder. Om förmånslåtaren inte
hör till någon församling, begärs släktutredningen av magistraten. Ingen släktutredning behövs, om delägaruppgifterna i
bouppteckningen har fastställts i magistraten.
o
Som bilaga inlämnas också bouppteckning, om en sådan redan har gjorts.
För försäkringsbolaget räcker det med kopior av ovan nämnda handlingar.
Innehållet i förmånstagarförordnandet
Om de anhöriga har förordnats som förmånstagare, utbetalas hälften av ersättningen till maken eller makan och hälften till barnen. Om
maken eller makan har avlidit, utbetalas hela ersättningen till barnen. Om något av barnen har avlidit, tillfaller det avlidne barnets andel av
ersättningen dennes barn. Om det varken finns make eller maka eller barn, utbetalas ersättningen till arvingarna enligt ärvdabalken.
Om maken eller makan och barnen har förordnats som förmånstagare, utbetalas hälften av ersättningen till maken eller makan och hälften
till barnen. Den andel som tillfaller ett barn som avlidit utbetalas till dennes barn. Om maken eller makan har avlidit, utbetalas hela
ersättningen till barnen.
Om namngivna personer har förordnats som förmånstagare utan andelar, utbetalas ersättningen till de namngivna personerna i lika stora
delar. Om någon av dessa personer har avlidit, utbetalas ersättningen till de namngivna personer som är vid liv.
Om försäkringstagaren har förordnat utdelning enligt bestämda andelar, utbetalas ersättningen i enlighet med dem. Om någon av de
namngivna motagarna av en andel har avlidit, utbetalas hans eller hennes andel till den försäkrades dödsbo.
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