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Sopimusta koskevat tiedot 

Vakuutuksenottaja 
      

Sopimusnumero 
      

Vakuutettu (edunjättäjä) 
      

Vakuutetun henkilötunnus 
      

 
Hakijan tiedot 
 

Hakijan nimi 

      

Henkilötunnus  
      

Syntymämaa 

      

Kansalaisuus / kansalaisuudet 

      

Lähiosoite 

      

Postinumero ja -paikka 

      

Sähköpostiosoite 

      

Puhelinnumero 

      

Pankkitilin numero (IBAN-muodossa)  

      

Pankin BIC-koodi, jos pankkitili ulkomaisessa 
pankissa       

   Hakijan taustatiedot 
Mandatum on velvollinen tunnistamaan asiakkaansa ja tuntemaan asiakkaidensa taustoja riittävässä laajuudessa. 
Mandatum käyttää pyydettyjä tietoja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä sekä verotustietojen 
vaihtoa koskevien lakisääteisten velvoitteiden täyttämisessä. Lue lisää asiakkaan tuntemisesta www.manda-
tum.fi/asiakkaantunteminen ja henkilötietojen käsittelystä www.mandatum.fi/tietosuoja. Täytäthän lomakkeen huo-
lellisesti. 

 
Mihin maihin olet yleisesti verovelvollinen?* 

 Suomi 
 Yhdysvallat** Verotunniste:       
 Muu maa 

 
Verotusmaa:       Verotunniste:       
Verotusmaa:       Verotunniste:       

 
* Mandatumilla on velvollisuus tietää, missä maissa sen asiakkaat ovat yleisesti verovelvollisia. Yleinen verovelvollisuus määräytyy yleensä 
pääasiallisen asumisen tai vastaavan oleskelun perusteella. Pelkät kiinteistöomistukset ulkomailla, tai ulkomailta saadut eläke- tai pääomatu-
lot eivät pääsääntöisesti aiheuta yleistä verovelvollisuutta ko. maassa. Jokaisella maalla on oma verotunnistekäytäntönsä, jolla maan verot-
taja tunnistaa verovelvollisensa. Tieto verotunnisteesta (Tax Identification Number, TIN) on pakollinen tieto, jos olet yleisesti verovelvollinen 
muuhun maahan kuin Suomeen. Lisätietoja saat osoitteesta www.vero.fi. 
 
** Yhdysvaltojen kansalainen (myös kaksois- tai kolmoiskansalainen) on asuinpaikasta riippumatta verovelvollinen Yhdysvaltoihin. Verovelvol-
lisuus Yhdysvaltoihin voi syntyä myös oleskeluluvan tai työluvan (Green Card) tai pysyvän asuinpaikan perusteella. Verotuksellisena asuin-
valtiona pidetään yleensä Yhdysvaltoja, jos olet syntynyt Yhdysvalloissa. Voit ilmoittaa tarvittaessa lisätietoja kohdassa Lisätietoja. 
 
Oletko sinä, perheenjäsenesi tai yhtiökumppanisi poliittisesti vaikutusvaltainen?  
(korkeassa virassa tai merkittävässä poliittisessa tehtävässä) 

 Ei    Kyllä* 
            Olen itse poliittisesti vaikutusvaltainen 
            Lähipiiriini kuuluva on poliittisesti vaikutusvaltainen 
          * Jos vastaus on kyllä, ilmoita kohdassa Lisätietoja tarkempi selvitys asiasta. 
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Aiotko tehdä maksuja kryptotililtä Mandatumin sopimuksiin? 
 Ei 
 Kyllä 

 
Tuletko tekemään maksuja Mandatumin sopimuksiin ulkomaiselta tililtä? 

 Ei  
 Kyllä, mistä maasta / maista:       

 
Tuletko tekemään nostoja Mandatumin sopimuksesta ulkomaiselle tilille tai maksetaanko mahdolliset 
korvaukset sopimuksesta ulkomaiselle tilille? 

 Ei 
 Kyllä, mihin maahan / maihin:       

 
Lisätietoja       
 
 
 
 
 
Vakuutan, että antamani tiedot ovat oikein. Annan suostumukseni, että pankki palauttaa tililtäni 
eläkkeen, joka on mahdollisesti maksettu kuolemani jälkeen. 
 
Hakijan allekirjoitus  
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Vakuutusyhtiö 

Jos olette tyytymätön vakuutus- tai korvausasiaanne koskevaan päätökseen, pyydämme 
ottamaan yhteyden yhtiöömme: 

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 
Asiakasposti / 2011  
Kalevantie 3  
20520 TURKU  
Puh. 0200 31100 

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja Vakuutuslautakunta 

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (FINE) antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta 
asiakkaille. FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja Vakuutuslautakunta antavat myös rat-
kaisusuosituksia riita-asioihin. FINE ei käsittele riitaa, joka on vireillä tai käsitelty tuomio-
istuimessa. 

FINEn yhteystiedot ovat: 

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta  
Porkkalankatu 1  
00180 Helsinki  
puhelin (09) 685 0120  
www.fine.fi 

Helpoimmin asian saa vireille sähköisellä yhteydenottolomakkeella osoitteessa 
https://www.fine.fi/tunnistaudu.html. 

Vakuutuslautakunta antaa maksutta lausuntoja mm. epäselvissä korvaustapauksissa.  
Lautakunta toimii Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteydessä. 

Muutoksenhaku tuomioistuimessa 

Halutessanne voitte saattaa asianne tuomioistuimen ratkaistavaksi. Kanne on nostettava 
kolmen (3) vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen sai kirjallisesti tiedon yhtiön päätök-
sestä ja tästä määräajasta. Laillinen tuomioistuin on yhtiön kotipaikan yleinen alioikeus eli 
Helsingin käräjäoikeus tai asianosaisen Suomessa olevan vakinaisen asuinpaikan käräjäoi-
keus. 
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