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Sopimusta koskevat tiedot 

Vakuutuksenottaja Sopimusnumero 

Vakuutuksenottajan Y-tunnus 

Vakuutettu (edunjättäjä) Vakuutetun henkilötunnus 

Kuolinsyy Kuolinpäivä 

Yhteyshenkilön tiedot 

Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero 

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite 

 Edunsaajien tiedot 

Jokaisen edunsaajan tulee täyttää ja allekirjoittaa omat tietonsa korvaushakemukselle sekä liittää mukaan kopio hen-
kilöllisyyden todentavasta asiakirjasta, kuten passista, henkilökortista tai ajokortista. Jos edunsaajan kansalaisuus on 
muu kuin Suomi, henkilöllisyyden todentamiseen tarvitaan aina passi. 

http://www.mandatumlife.fi/
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1. Edunsaajan nimi Henkilötunnus 

Edunsaajan syntymämaa Kansalaisuus / kansalaisuudet 

Lähiosoite Postinumero ja -paikka 

Sähköpostiosoite Puhelinnumero 

Edunsaajan sukulaisuussuhde edunjättäjään 

 Olen kiinnostunut sijoittamisesta. Olkaa minuun yhteydessä. 

Pankkitilin omistajan nimi ja tilinumero (IBAN-muo-
dossa)    

Pankin BIC-koodi, jos pankkitili ulkomaisessa pankissa 

   Taustatiedot 
Mandatum on velvollinen tunnistamaan asiakkaansa ja tuntemaan asiakkaiden taustoja riittävässä laajuudessa. Mandatum käyt-
tää pyydettyjä tietoja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä sekä verotustietojen vaihtoa koskevien lakisääteisten 
velvoitteiden täyttämisessä. Lue lisää asiakkaan tuntemisesta www.mandatumlife.fi/asiakkaantunteminen ja henkilötietojen kä-
sittelystä www.mandatumlife.fi/tietosuoja. Täyttääksemme velvollisuutemme, pyydämme täyttämään lomakkeen huolellisesti. 

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 verottaja 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. Verovel-

vollisuus Yhdysvaltoihin voi syntyä myös oleskeluluvan tai työluvan (Green Card) tai pysyvän asuinpaikan perusteella. Verotuksellisena
asuinvaltiona 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* 
*Jos vastaus on kyllä, ilmoita kohdassa Lisätietoja tarkempi selvitys asiasta. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä www.mandatumlife.fi/asiak-
kaantunteminen)

Lisätietoja 

Vakuutan, että antamani tiedot ovat oikein.  
Edunsaajan allekirjoitus (alaikäisen puolesta allekirjoittavat huoltajat) 

http://www.mandatumlife.fi/
http://www.mandatumlife.fi/asiakkaantunteminen
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