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Uppgifter om tilläggspensionen 

Pensionsstiftelsens eller -kassans namn Pensionen börjar, datum 
      

Tilläggspensionssökanden 
 

Gatuadress Personbeteckning 
      

Postnummer och -kontor 
      

Telefonnummer 
      

E-postadress 
      

Beskattningsland, om annat än Finland 
      

Jag vill ha pensionsbeslutet på  
 finska  svenska   

 

Uppgifter om pensionens begynnande 

Övriga pensioner och 
ersättningar 
 

Har du fått eller ansökt om andra pensioner eller ersättningar:  
 Jag har inte fått/ansökt 
 Jag har ansökt/fått 

Pensionens eller ersättningens betalare: ______________________________________ 
Pensionen har börjat, datum: __________________________________________________ 

Bankkonto Bankkonto i IBAN-format  
 

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

Beskattning av 
pensionen 

Pension som beskattas som förvärvsinkomst 
Mandatum Life verkställer förskottsinnehållning enligt 40 % på din första pensionspost. Efter att du fått 
pensionsbeslutet ska du beställa ett nytt skattekort för pensionsinkomst från skattemyndigheten. Du kan 
beställa ett nytt skattekort via webben på adressen www.vero.fi/skattekort, genom att ringa Skatteförvalt-
ningens servicenummer 020 497 001 eller genom att besöka skattebyrån. Skattemyndigheten räknar ut 
din förskottsinnehållningsprocent och skickar den på din begäran till oss på Mandatum Life. 
 
Eventuell överskjutande skatt som innehållits i samband med den första pensionsposten återbärs och 
betalas inom några dagar in på det konto som du uppgett. Om Mandatum Life inte får dina skatteuppgif-
ter för pensionsinkomst, verkställs förskottsinnehållningen också i fortsättningen enligt 40 %. 

Ytterligare 
information 

      
 

Fullmakt Jag befullmäktigar Mandatum Life att få alla uppgifter om mitt lagstadgade pensionsskydd. Dessutom ger 
jag fullmakt att få alla uppgifter om eventuella försäkringar för fritt format tilläggspensionsskydd samt 
sådana uppgifter om mina anställningsförhållanden som kan inverkar på handläggningen av det 
tilläggsskydd som jag ansöker om med denna blankett. Uppgifterna begärs endast om beviljandet av 
pension kräver det. Jag ger mitt samtycke till att banken från mitt konto återbetalar sådan pension som 
eventuellt betalats ut efter min död. 

Underskrift 

Ort och datum 
       
 

Jag intygar att de bakgrundsuppgifter som jag lämnat är korrekta.  

Den sökandens underskrift 
 

Namnförtydligande 
      

 

Ifylls, om 

anställningen hos 

pensionsstiftelsens/-

kassans arbetsgivare 

är i kraft.  

Anställningen upphör, datum 

 

Chefens underskrift och namnförtydligande  

Ytterligare information Chefens telefonnummer 

 

Svarsadress   Mandatum Life Service Ab, Kundpost / 2011,  

   Kalevavägen 3, 20520 Åbo 

Mandatum Lifes kundtjänst   Tfn 010 516 7912 (lna/msa) 


