
KORVAUSHAKEMUS 
KUOLEMANTAPAUKSESSA 

1 (6)

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, PL 627, 00101 Helsinki. Rekisteröity kotipaikka ja osoite Bulevardi 56, Helsinki. Y-tunnus 0641130-2. www.mandatumlife.fi

Sopimusta koskevat tiedot 

Vakuutuksenottaja Sopimusnumero 

Vakuutuksenottajan henkilö- tai Y-tunnus 

Vakuutettu (edunjättäjä) Vakuutetun henkilötunnus 

Kuolinsyy Kuolinpäivä 

Yhteyshenkilön tiedot 

Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero 

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite 

Edunsaajien tiedot 

1. Edunsaajan nimi Henkilötunnus 

Edunsaajan syntymämaa Kansalaisuus / kansalaisuudet 

Lähiosoite Postinumero ja -paikka 

Sähköpostiosoite Puhelinnumero 

Edunsaajan sukulaisuussuhde edunjättäjään 

Pankkitilin omistajan nimi ja tilinumero (IBAN-muodossa) Pankin BIC-koodi, jos pankkitili ulkomaisessa 

pankissa 

Taustatiedot 

Mandatum Life on velvollinen tunnistamaan asiakkaansa ja tuntemaan asiakkaiden taustoja riittävässä laajuudessa. Mandatum Life 
käyttää pyydettyjä tietoja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä sekä verotustietojen vaihtoa koskevien lakisääteisten 
velvoitteiden täyttämisessä. Lue lisää asiakkaan tuntemisesta www.mandatumlife.fi/asiakkaantunteminen ja henkilötietojen 
käsittelystä www.mandatumlife.fi/tietoa-vakuutuksenottajille. Täyttääksemme velvollisuutemme, pyydämme täyttämään lomakkeen 
huolellisesti.  

Mihin maihin olet yleisesti verovelvollinen?* 

  Suomi 
  Yhdysvallat**         Verotunniste: 
  Muu maa*** Verotusmaa:   Verotunniste: 

Verotusmaa:   Verotunniste: 

______________________________________ 

* Mandatum Lifella on velvollisuus tietää, missä maissa sen asiakkaat ovat yleisesti verovelvollisia. Yleinen verovelvollisuus määräytyy yleensä
pääasiallisen asumisen tai vastaavan oleskelun perusteella. Pelkät omistukset ulkomailla eivät pääsääntöisesti aiheuta yleistä verovelvollisuutta. 
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. 
** Verovelvollisuus Yhdysvaltoihin voi syntyä muun muassa Yhdysvaltain kansalaisuuden (mukaan lukien kaksoiskansalaisuus), oleskeluluvan tai 
pysyvän asuinpaikan perusteella. 
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Oletko sinä, perheenjäsenesi tai yhtiökumppanisi poliittisesti vaikutusvaltainen? (korkeassa virassa tai merkittävässä poliittisessa 
tehtävässä, lue tarkemmin www.mandatumlife.fi/asiakkaantunteminen)   Ei  Kyllä 
  

Lisätietoja 

 

Vakuutan, että antamani tiedot ovat 
oikein ja sitoudun viivytyksettä 
ilmoittamaan näissä tiedoissa 
tapahtuvat muutokset. 

Edunsaajan allekirjoitus / Huoltajien allekirjoitukset, jos edunsaaja on alaikäinen 
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2. Edunsaajan nimi 

 

Henkilötunnus 

 

Edunsaajan syntymämaa 

 

Kansalaisuus / kansalaisuudet 

 

Lähiosoite 

  

Postinumero ja -paikka 

 

Sähköpostiosoite 

 

Puhelinnumero 

 

Edunsaajan sukulaisuussuhde edunjättäjään 

 

Pankkitilin omistajan nimi ja tilinumero (IBAN-muodossa) 

 

Pankin BIC-koodi, jos pankkitili ulkomaisessa 

pankissa                                         

Taustatiedot 

Mandatum Life on velvollinen tunnistamaan asiakkaansa ja tuntemaan asiakkaiden taustoja riittävässä laajuudessa. Mandatum Life 
käyttää pyydettyjä tietoja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä sekä verotustietojen vaihtoa koskevien lakisääteisten 
velvoitteiden täyttämisessä. Lue lisää asiakkaan tuntemisesta www.mandatumlife.fi/asiakkaantunteminen ja henkilötietojen 
käsittelystä www.mandatumlife.fi/tietoa-vakuutuksenottajille. Täyttääksemme velvollisuutemme, pyydämme täyttämään lomakkeen 
huolellisesti.  

Mihin maihin olet yleisesti verovelvollinen?* 
 

  Suomi  
  Yhdysvallat**                                      Verotunniste:                           
  Muu maa***  Verotusmaa:                       Verotunniste:                           

  Verotusmaa:                       Verotunniste:                           
 
______________________________________ 
* Mandatum Lifella on velvollisuus tietää, missä maissa sen asiakkaat ovat yleisesti verovelvollisia. Yleinen verovelvollisuus määräytyy yleensä 
pääasiallisen asumisen tai vastaavan oleskelun perusteella. Pelkät omistukset ulkomailla eivät pääsääntöisesti aiheuta yleistä verovelvollisuutta. 
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. 
** Verovelvollisuus Yhdysvaltoihin voi syntyä muun muassa Yhdysvaltain kansalaisuuden (mukaan lukien kaksoiskansalaisuus), oleskeluluvan tai 
pysyvän asuinpaikan perusteella. 

Oletko sinä, perheenjäsenesi tai yhtiökumppanisi poliittisesti vaikutusvaltainen? (korkeassa virassa tai merkittävässä poliittisessa 
tehtävässä, lue tarkemmin www.mandatumlife.fi/asiakkaantunteminen)   Ei  Kyllä 
 

Lisätietoja 

 

Vakuutan, että antamani tiedot ovat 
oikein ja sitoudun viivytyksettä 
ilmoittamaan näissä tiedoissa 
tapahtuvat muutokset. 

Edunsaajan allekirjoitus / Huoltajien allekirjoitukset, jos edunsaaja on alaikäinen 
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3. Edunsaajan nimi  

 

Henkilötunnus 

 

Edunsaajan syntymämaa 

 

Kansalaisuus / kansalaisuudet 

 

Lähiosoite 

 

Postinumero ja -paikka 

 

Sähköpostiosoite 

 

Puhelinnumero 

 

Edunsaajan sukulaisuussuhde edunjättäjään 

 

Pankkitilin omistajan nimi ja tilinumero (IBAN-muodossa) 

 

Pankin BIC-koodi, jos pankkitili ulkomaisessa 

pankissa   

Taustatiedot 

Mandatum Life on velvollinen tunnistamaan asiakkaansa ja tuntemaan asiakkaiden taustoja riittävässä laajuudessa. Mandatum Life 
käyttää pyydettyjä tietoja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä sekä verotustietojen vaihtoa koskevien lakisääteisten 
velvoitteiden täyttämisessä. Lue lisää asiakkaan tuntemisesta www.mandatumlife.fi/asiakkaantunteminen ja henkilötietojen 
käsittelystä www.mandatumlife.fi/tietoa-vakuutuksenottajille. Täyttääksemme velvollisuutemme, pyydämme täyttämään lomakkeen 
huolellisesti.  

Mihin maihin olet yleisesti verovelvollinen?* 
 

  Suomi  
  Yhdysvallat**                                      Verotunniste:                           
  Muu maa***  Verotusmaa:                       Verotunniste:                           

  Verotusmaa:                       Verotunniste:                           
 

______________________________________ 

* Mandatum Lifella on velvollisuus tietää, missä maissa sen asiakkaat ovat yleisesti verovelvollisia. Yleinen verovelvollisuus määräytyy yleensä 
pääasiallisen asumisen tai vastaavan oleskelun perusteella. Pelkät omistukset ulkomailla eivät pääsääntöisesti aiheuta yleistä verovelvollisuutta. 
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. 
** Verovelvollisuus Yhdysvaltoihin voi syntyä muun muassa Yhdysvaltain kansalaisuuden (mukaan lukien kaksoiskansalaisuus), oleskeluluvan tai 
pysyvän asuinpaikan perusteella. 
Oletko sinä, perheenjäsenesi tai yhtiökumppanisi poliittisesti vaikutusvaltainen? (korkeassa virassa tai merkittävässä poliittisessa 
tehtävässä, lue tarkemmin www.mandatumlife.fi/asiakkaantunteminen)   Ei  Kyllä 
 

Lisätietoja 

 

Vakuutan, että antamani tiedot ovat 
oikein ja sitoudun viivytyksettä 
ilmoittamaan näissä tiedoissa 
tapahtuvat muutokset. 

Edunsaajan allekirjoitus / Huoltajien allekirjoitukset, jos edunsaaja on alaikäinen 
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4. Edunsaajan nimi  

 

Henkilötunnus 

 

Edunsaajan syntymämaa 

 

Kansalaisuus / kansalaisuudet 

 

Lähiosoite 

 

Postinumero ja -paikka 

 

Sähköpostiosoite 

 

Puhelinnumero 

 

Edunsaajan sukulaisuussuhde edunjättäjään 

 

Pankkitilin omistajan nimi ja tilinumero (IBAN-muodossa) 

 

Pankin BIC-koodi, jos pankkitili ulkomaisessa 

pankissa   

Taustatiedot 

Mandatum Life on velvollinen tunnistamaan asiakkaansa ja tuntemaan asiakkaiden taustoja riittävässä laajuudessa. Mandatum Life 
käyttää pyydettyjä tietoja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä sekä verotustietojen vaihtoa koskevien lakisääteisten 
velvoitteiden täyttämisessä. Lue lisää asiakkaan tuntemisesta www.mandatumlife.fi/asiakkaantunteminen ja henkilötietojen 
käsittelystä www.mandatumlife.fi/tietoa-vakuutuksenottajille. Täyttääksemme velvollisuutemme, pyydämme täyttämään lomakkeen 
huolellisesti.  

Mihin maihin olet yleisesti verovelvollinen?* 
 

  Suomi  
  Yhdysvallat**                                      Verotunniste:                           
  Muu maa***  Verotusmaa:                       Verotunniste:                           

  Verotusmaa:                       Verotunniste:                           
 

______________________________________ 

* Mandatum Lifella on velvollisuus tietää, missä maissa sen asiakkaat ovat yleisesti verovelvollisia. Yleinen verovelvollisuus määräytyy yleensä 
pääasiallisen asumisen tai vastaavan oleskelun perusteella. Pelkät omistukset ulkomailla eivät pääsääntöisesti aiheuta yleistä verovelvollisuutta. 
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. 
** Verovelvollisuus Yhdysvaltoihin voi syntyä muun muassa Yhdysvaltain kansalaisuuden (mukaan lukien kaksoiskansalaisuus), oleskeluluvan tai 
pysyvän asuinpaikan perusteella. 
 

Oletko sinä, perheenjäsenesi tai yhtiökumppanisi poliittisesti vaikutusvaltainen? (korkeassa virassa tai merkittävässä poliittisessa 
tehtävässä, lue tarkemmin www.mandatumlife.fi/asiakkaantunteminen)  Ei  Kyllä 
 

Lisätietoja 

 

Vakuutan, että antamani tiedot ovat 
oikein ja sitoudun viivytyksettä 
ilmoittamaan näissä tiedoissa 
tapahtuvat muutokset. 

Edunsaajan allekirjoitus / Huoltajien allekirjoitukset, jos edunsaaja on alaikäinen 
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Lomakkeen palautus 

 

Palautus postitse  Liitä mukaan kopio edunsaajan/edunsaajien henkilöllisyyden todentavasta asiakirjasta, kuten 
  passista, henkilökortista tai ajokortista.  
 
  Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, Asiakasposti / 2011, Kalevantie 3, 20520 Turku 
 
Palautus verkossa  Voit myös palauttaa skannatun lomakkeen liitteineen (kopiot edunsaajan/edunsaajien 
  henkilöllisyyden todentavista asiakirjoista) Mandatum Lifen verkkopalvelussa, jos olet  
  entuudestaan Mandatum Lifen asiakas. Kirjaudu verkkopalveluun pankkitunnuksillasi osoitteessa 
  www.mandatumlife.fi ja lähetä lomake skannattuna viestin liitteenä Viestit – sivuilla. 
 
Mandatum Lifen asiakaspalvelu  Puh. 0200 31100 (pvm/mpm)  
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OHJE 
 
Täytä hakemuksen kaikki kohdat huolellisesti. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että hakemus on täytetty 
täydellisesti ja kaikki tarvittavat asiakirjat ja dokumentit on toimitettu Vakuutusyhtiölle.  
 

Korvauksen hakeminen 

Samalla korvaushakemuksella voi hakea korvausta useammasta sopimuksesta, jos kaikissa on sama edunsaajamääräys. Täydennä 

tällöin sopimusta koskevaan kohtaan kaikki ne sopimusnumerot, joista haetaan korvausta. 

 

Jokainen edunsaaja täyttää ja allekirjoittaa omat tietonsa korvaushakemukselle (ml. tili- ja taustatiedot). Korvaushakemuksen kaikki 

sivut tulee toimittaa vakuutusyhtiöön kerralla. Jos edunsaaja on verovelvollinen muualle kuin Suomeen, on ulkomaisen 

verotunnisteen ilmoittaminen edellytys korvauksen maksamiselle. Yhdysvaltoihin verovelvollisen on täytettävä lisäksi Verohallinnon 

lomake W-9. Jokaisen edunsaajan tulee itse allekirjoittaa hakemus. Yksi henkilö voidaan merkitä korvausasian yhteyshenkilöksi 

vakuutusyhtiöön päin, jolloin Vakuutusyhtiö osoittaa mahdolliset lisätiedustelut suoraan hänelle. Yhteyshenkilön ei itse tarvitse olla 

edunsaajana korvauksessa. Jos hän on myös edunsaajana, tulee hänen täyttää myös edunsaajatiedot hakemuksella. 
 

Korvaushakemuksen liitteet 
Korvaushakemukseen on liitettävä seuraavat dokumentit: 

 Kopio henkilöllisyyden todentavasta asiakirjasta jokaiselta edunsaajalta ja alaikäisen edunsaajan huoltajilta (passi, 
henkilöllisyystodistus tai ajokortti). 

 Virkatodistukset edunsaajista 

 Kun edunsaajana ovat omaiset tai lapset:  
o Liitteenä toimitetaan aina sukuselvitysjäljennös (sama kuin perunkirjoituksessa). Sukuselvitystä varten pyydetään 

virkatodistus kaikista niistä seurakunnista, joissa edunjättäjä on ollut kirjoilla 15 ikävuodesta lähtien. Jos edunjättäjä 
ei ole kirjoilla seurakunnassa, niin sukuselvitys pyydetään maistraatista. Sukuselvitystä ei tarvita, jos perukirjan 
osakastiedot on vahvistettu maistraatissa. 

o Liitteenä toimitetaan lisäksi perukirja, jos sellainen on jo tehty. 
 

Vakuutusyhtiölle riittää jäljennökset yllä mainituista asiakirjoista. 
 

Edunsaajamääräysten sisältö 

Jos omaiset on määrätty edunsaajaksi, maksetaan korvauksesta puolet aviopuolisolle ja puolet lapsille. Jos aviopuoliso on kuollut, 

koko korvaus maksetaan lapsille.  Jos joku lapsista on kuollut, saavat kuolleen lapsen osuuden korvauksesta hänen lapsensa. Jos 

aviopuolisoa ja lapsia ei ole, maksetaan korvaus perintökaaren mukaisille perillisille. 
 

Jos puoliso ja lapset on määrätty edunsaajiksi, maksetaan puolet korvauksesta aviopuolisolle ja puolet lapsille. Kuolleen lapsen 

osuus maksetaan hänen lapsilleen. Jos aviopuoliso on kuollut, maksetaan koko korvaus lapsille. 
 

Jos edunsaajaksi on määrätty nimetyt henkilöt ilman osuuksia, maksetaan korvaus tasaosuuksin nimetyille henkilöille. Jos joku 

näistä on kuollut, maksetaan korvaus elossa oleville nimetyille henkilöille.  
 

Jos vakuutuksenottaja on määrännyt tietyt jako-osuudet, maksetaan korvaus niiden mukaisena. Jos joku nimetyistä jako-osuuden 

saajista on kuollut, maksetaan hänen osuutensa vakuutetun kuolinpesälle. 
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