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Uppgifter om avtalet 
 

Försäkringstagare 
      

Avtalsnummer 
      
 

Den försäkrade (förmånslåtare) 
      

Den försäkrades personbeteckning 
      
 

 
Uppgifter om sökanden 
 

Sökandens namn 

      

Personbeteckning  

      

Födelseland 

      

Medborgarskap 

      

Gatuadress 

      

Postnummer och -kontor 

      

E-postadress 

      

Telefonnummer 

      

Bankkontots nummer (i IBAN-format)  

      

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

   Bakgrundsuppgifter om sökanden 
Mandatum är skyldigt att identifiera sina kunder och kontrollera kundernas bakgrund i tillräcklig omfattning. Man-
datum använder de begärda uppgifterna vid förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism samt för 
uppfyllande av lagstadgade skyldigheter gällande utbyte av skatteuppgifter. Läs mer om kundkontroll på 
www.mandatum.fi/kundidentifiering och om behandlingen av personuppgifter på www.mandatum.fi/sv/dataskydds-
policy. För att uppfylla vår skyldighet, ber vi dig fylla i blanketten omsorgsfullt. 

 
I vilka länder är du allmänt skattskyldig? 

  Finland 
 Förenta staterna** Skattenummer:       
 Något annat land 

 
Beskattningsland:      Skattenummer:       
Beskattningsland:      Skattenummer:       

* Mandatum har en skyldighet att veta i vilka länder dess kunder är allmänt skatteskyldiga. Den allmänna skattskyldigheten bestäms i allmän-
het på basis av huvudsaklig hemvist eller motsvarande vistelse. Enbart fastighetsinnehav utomlands, eller pensions- eller kapitalinkomster, 
som erhålls från utlandet, ger inte i allmänhet upphov till allmän skatteplikt i landet i fråga.  
Varje land har sin egen skattenummerpraxis, varigenom landets skattemyndighet kan identifiera sina skattskyldiga. Uppgiften om skattenum-
mer (Tax Identification Number, TIN) är obligatorisk, om du är skattskyldig i något annat land än Finland. Läs mer på adressen www.skatt.fi. 
 
** En amerikansk medborgare (även dubbel- och trippelmedborgare) är skattskyldig i USA oavsett bostadsort. Skatteplikt gentemot USA kan 
även uppstå på basis av uppehållstillstånd eller arbetstillstånd (Green Card) eller på basis av permanent bostadsort. Som skattemässig bo-
sättningsstat anses i princip Förenta staterna, om du är född i USA. Vid behov kan du ge mer information i punkt Ytterligare information. 
 
Är du eller en medlem i din familj eller din bolagsman i politiskt utsatt ställning? 
(hög post eller betydande politiskt uppdrag) 
 

 Nej   Ja* 
             Jag är själv i politiskt utsatt ställning 
             En medlem i min närmaste krets är i politiskt utsatt ställning  
            *Ifall svaret är ja, redogör i punkt Ytterligare information, en närmare förklaring. 
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Kommer du att göra inbetalningar från ett kryptovalutakonto till Mandatums (försäkrings)avtal?  
 Nej 
 Ja 

 
Kommer du att göra inbetalningar från ett utländskt konto till Mandatums (försäkrings)avtal?  

 Nej 
 Ja, från vilket land/vilka länder?       

 
Kommer du att få utbetalningar från Mandatums avtal till ett utländskt konto eller kommer eventuella  
ersättningar betalas ut från Mandatums avtal till ett utländskt konto?  

 Nej 
 Ja, till vilket land/vilka länder?       

 
Ytterligare information / Här kan du ge mer detaljerad information till frågorna ovan. 
      
 
 
 
 
Jag försäkrar att de uppgifter som jag lämnat är korrekta. Jag ger mitt samtycke till att banken från mitt konto 
återbetalar sådan pension som eventuellt betalats ut efter min död. 
 
Sökandens underskrift  
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Försäkringsbolag 
 

Om du är missnöjd med det beslut som du fått i ditt försäkrings- eller ersättningsä-
rende, vill vi gärna att du i första hand kontaktar oss på Mandatum:  
 

Mandatum Livförsäkringsaktiebolag  
 Kundpost / 2011 
 Kalevavägen 3 
 20520 ÅBO 
 Tel. 0200 31120 
 

Försäkrings- och finansrådgivningen samt Försäkringsnämnden 
 

Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE) ger kostnadsfritt oberoende råd och 
handledning åt kunder. FINEs Försäkrings- och finansrådgivning samt Försäkrings-
nämnden ger också rekommendationer till avgörande av tvistemål. Tvisten måste föras 
till FINE inom tre (3) år från det parten skriftligen fick meddelande om bolagets beslut 
och om denna tidsfrist. FINE behandlar inte en tvist, som är anhängig eller behandlad i 
domstol. 
 
FINEs kontaktuppgifter är: 
 

FINE Försäkrings- och finansrådgivningen  
Porkkalagatan 1  
00180 Helsingfors 
telefon (09) 685 0120  
www.fine.fi 
 

Lättast kan ärendet anhängiggöras med en elektronisk blankett i adressen 
https://www.fine.fi/tunnistaudu.html (på finska). 
 
Försäkringsnämnden ger kostnadsfria utlåtanden bl.a. i oklara ersättningsfall. Nämn-
den fungerar i samband med Finans- och försäkringsnämnden.  
 

Ändringssökande i domstol 
 

Vid behov kan du också få ditt ärende prövat i domstol. Talan ska väckas inom tre (3) 
år från det att vederbörande skriftligen fick besked om försäkringsbolagets beslut 
och denna tidsfrist. Den lagenliga domstolen är den allmänna underrätten på bolagets 
hemort i Finland, d.v.s. Helsingfors tingsrätt eller på vederbörandes stadigvarande 
hemort i Finland. 
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