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KUOLEMANTAPAUKSESSA
VAKUUTUKSEN
TIEDOT

Vakuutusnumero

Vakuutuksenottaja

Henkilötunnus

Vakuutettu (edunjättäjä)

Kuolinpäivä

YHTEYSHENKILÖN
TIEDOT

Kuolinsyy

Yhteyshenkilön nimi

Yhteyshenkilön puhelinnumero

Yhteyshenkilön lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Edunsaajan nimi

Henkilötunnus

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Sähköpostiosoite

Pankkitilin omistajan nimi ja tilinumero (IBAN-muodossa)

Sukulaisuussuhde edunjättäjään

Yhtiöllämme on rahanpesulain säännösten perusteella velvollisuus tuntea asiakkaansa ja vakuutuskorvausta suorittaessaan
todentaa edunsaajan henkilöllisyys (Ks. tarkemmin liitteenä olevan ohjeen kohta: ”Henkilöllisyyden todentaminen”).
Onko edunsaaja, hänen perheenjäsenensä tai yhtiökumppaninsa poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (poliittisesti
vaikutusvaltainen henkilö toimii tai on toiminut poliittisessa tehtävässä tai korkeassa julkisessa virassa viimeksi kuluneen
vuoden aikana . Perheenjäsenellä tarkoitetaan puolisoa tai kumppania, lapsia ja vanhempia).*
Kyllä

Ei

* Ks. Tarkemmin ohjeen kohta: ”Mitä tarkoitetaan poliittisesti vaikutusvaltaisella henkilöllä?”
Vakuutan, että antamani tiedot ovat oikein ja sitoudun viivytyksettä ilmoittamaan näissä tiedoissa tapahtuvat muutokset.
Allekirjoitus/Huoltajien allekirjoitukset, jos edunsaaja on alaikäinen

Henkilötietojen käsittely
Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja noudattaen kulloinkin voimassaolevaa vakuutus- ja tietosuojalainsäädäntöä ja huolehdimme muutoinkin
asiakkaidemme yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja vakuutusasioiden hoitamista
varten vakuutuksen elinkaaren eri vaiheissa, kuten vakuutussopimusta tehtäessä, vakuutuskauden aikana sekä korvauskäsittelyssä. Tietoja hankimme
Mandatum
Henkivakuutusosakeyhtiö,
rekisteröity
kotipaikka
ja osoiteylläpitämistä
Bulevardi 56,
Helsinki. sekä
Y-tunnus
0641130-2. www.mandatumlife.fi
asiakkaalta
itseltään,
hänen valtuuttamiltaan tahoilta,
julkisista
viranomaisten
rekistereistä
luottotietorekisteristä.
Käytämme asiakasKeskinäinen
Vakuutusyhtiö
Kaleva,
rekisteröity
kotipaikka ja osoite Bulevardi 56, Helsinki. Y-tunnus 0200628-9. www.kalevavakuutus.fi
rekisteriämme
myös
asiakkaillemme
suunnattavaan
markkinointiin.

If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike, If Skadeförsäkring AB (publ) 10680 Tukholma, Ruotsi. Y-tunnus 1602149-8. www.if.fi

Emme luovuta tietoja sivullisille ilman asiakkaan suostumusta, ellei tietojen luovuttaminen perustu lain säännökseen. Tallennamme vakuutus- ja korvauspuhelinpalvelun puheluja varmistaaksemme asiakkaan kanssa käydyn keskustelun sisällön, kun kysymyksessä on esimerkiksi sopimuksen tekeminen tai
vahinkoasioihin liittyvä neuvonta. Käytämme puhelintallenteita myös palveluidemme laadun kehittämiseksi. Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä löytyy
osoitteesta: https://www.if.fi/henkilotietojen-kasittely.
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JEkorvaushakemuksen kaikki kohdat huolellisesti. Korvauksen maksamisen edellytyksenä
Täytä

1(2)

on, että hakemus on täytetty täydellisesti ja kaikki tarvittavat asiakirjat ja dokumentit on
Täytä korvaushakemuksen kaikki kohdat huolellisesti. Korvauksen maksamisen edellytyksenä
toimitettu vakuutusyhtiölle.
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
Korvauksen hakeminen
edunsaajamääräys.
Samalla korvaushakemuksella voi hakea korvausta useammasta sopimuksesta, jos kaikissa on sama
edunsaajamääräys.
Jokainen edunsaaja hakee korvausta itse, jolloin jokaisen edunsaajan tulee ilmoittaa mm. omat tilitietonsa

sekä täyttää lomakkeen muut kohdat. Jokaisen edunsaajan tulee myös itse allekirjoittaa hakemus. Yksi
Jokainen edunsaaja hakee korvausta itse, jolloin jokaisen edunsaajan tulee ilmoittaa mm. omat tilitietonsa
henkilö voidaan merkitä korvausasian yhteyshenkilöksi vakuutusyhtiöön päin, jolloin vakuutusyhtiö osoittaa
sekä täyttää lomakkeen muut kohdat. Jokaisen edunsaajan tulee myös itse allekirjoittaa hakemus. Yksi
mahdolliset lisätiedustelut suoraan hänelle. Yhteyshenkilön ei tarvitse olla edunsaajana korvauksessa. Jos
henkilö voidaan merkitä korvausasian yhteyshenkilöksi vakuutusyhtiöön päin, jolloin vakuutusyhtiö osoittaa
hän on myös edunsaaja, tulee hänen täyttää myös edunsaajatiedot hakemuksella.
mahdolliset lisätiedustelut suoraan hänelle. Yhteyshenkilön ei tarvitse olla edunsaajana korvauksessa. Jos
hän on myös edunsaaja, tulee hänen täyttää myös edunsaajatiedot hakemuksella.
Valtuutus
Valtuutus
Edunsaajat voivat valtuuttaa toisen henkilön (esim. yksi edunsaajista) nostamaan korvauksen puolestaan .
Valtuutetun ei kuitenkaan itse tarvitse olla edunsaajana. Mikäli valtuutettu on myös edunsaajana, tulee
Edunsaajat voivat valtuuttaa toisen henkilön (esim. yksi edunsaajista) nostamaan korvauksen puolestaan .
hänen täyttää myös edunsaajaa koskeva kohta lomakkeelta. Huomaathan, että valtuuttaessasi yhden
Valtuutetun ei kuitenkaan itse tarvitse olla edunsaajana. Mikäli valtuutettu on myös edunsaajana, tulee
henkilön nostamaan korvauksen puolestasi, tämä ei merkitse sitä, että olisit luopunut korvauksesta, vaan
hänen täyttää myös edunsaajaa koskeva kohta lomakkeelta. Huomaathan, että valtuuttaessasi yhden
mm. verotuksellisesti kysymys on kuitenkin sinulle maksetusta korvauksesta. Korvaukset maksetaan
henkilön nostamaan korvauksen puolestasi, tämä ei merkitse sitä, että olisit luopunut korvauksesta, vaan
valtuutetun ilmoittamalle pankkitilille. Jokainen edunsaaja saa kirjallisen korvauspäätöksen postitse.
mm. verotuksellisesti kysymys on kuitenkin sinulle maksetusta korvauksesta. Korvaukset maksetaan
Valtuutuslomakkeen saat erikseen pyytämällä.
valtuutetun ilmoittamalle pankkitilille. Jokainen edunsaaja saa kirjallisen korvauspäätöksen postitse.
Valtuutuslomakkeen
saat erikseen
pyytämällä.
Mitä tarkoitetaan poliittisesti
vaikutusvaltaisella
henkilöllä?
Mitä
tarkoitetaan
poliittisestihenkilöllä
vaikutusvaltaisella
Poliittisesti
vaikutusvaltaisella
tarkoitetaanhenkilöllä?
luonnollista henkilöä, joka toimii tai on toiminut
julkisessa tehtävässä:
Poliittisesti vaikutusvaltaisella henkilöllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka toimii tai on toiminut
julkisessa
tehtävässä:
x
valtionpäämiehenä,
hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä
x

valtionpäämiehenä,
hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä
parlamentin
jäsenenä

x

parlamentin
jäsenenä johtoelinten jäsenenä
poliittisten
puolueiden

x

x
x

poliittisten
puolueiden johtoelinten
jäsenenä
ylimpien tuomioistuinten,
perustuslakituomioistuimen
tai muun vastaavan oikeuselimen jäsenenä,
jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia lukuun ottamatta hakea muutosta
ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsenenä,
jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia
ottamatta hakea
muutosta
tilintarkastustuomioistuimen
ja valtiontaloudenlukuun
tarkastusvirastoa
vastaavan
valtion varainhoitoa
tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä
tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa
tarkastavan ylimmän
päättävän
elimen jäsenenä
keskuspankin
johtokunnan
jäsenenä

x

keskuspankin johtokunnan
jäsenenä
suurlähettiläänä
tai asiainhoitajana

x

suurlähettiläänä taivähintään
asiainhoitajana
puolustusvoimissa
kenraalikuntaan kuuluvana upseerina

x

puolustusvoimissa
vähintäänyrityksen
kenraalikuntaan
upseerina
valtion
kokonaan omistaman
hallinto-,kuuluvana
johto- ja valvontaelimen
jäsenenä tai

x

valtion kokonaanyhteisöjen
omistaman
yrityksenvarajohtajana
hallinto-, johtoja valvontaelimen
jäsenenä tai
kansainvälisten
johtajana,
ja hallituksen
jäsenenä

x
x

x
kansainvälisten
yhteisöjen
johtajana,
varajohtajana ja
hallituksen jäsenenä
Poliittisesti
vaikutusvaltaisen
henkilön
perheenjäsenellä
tarkoitetaan
Poliittisesti
vaikutusvaltaisen
henkilön
perheenjäsenellä
tarkoitetaan
x
kaikkia
luonnollisia henkilöitä,
joiden
tiedetään olevan
yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai
oikeudellisten järjestelyjen todellisia yhteisomistajia ja edunsaajia tai joilla tiedetään olevan mikä
x
kaikkia luonnollisia henkilöitä, joiden tiedetään olevan yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai
tahansa muu läheinen liikesuhde poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän perheenjäsenen
oikeudellisten järjestelyjen todellisia yhteisomistajia ja edunsaajia tai joilla tiedetään olevan mikä
kanssa
tahansa muu läheinen liikesuhde poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän perheenjäsenen
kanssa luonnollisia henkilöitä, jotka ovat sellaisten yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai
x
kaikkia
oikeudellisten järjestelyjen todellisia yksinomistajia ja edunsaajia, joista tiedetään, että ne on
x
kaikkia luonnollisia henkilöitä, jotka ovat sellaisten yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai
tosiasiassa perustettu poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän perheenjäsenen eduksi
oikeudellisten järjestelyjen todellisia yksinomistajia ja edunsaajia, joista tiedetään, että ne on
tosiasiassa perustettu poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän perheenjäsenen eduksi
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KORVAUSHAKEMUS
KUOLEMANTAPAUKSESSA
2(2)
Henkilö on poliittisesti vaikutusvaltainen silloin, kun hän on tai on ollut vuoden sisällä merkittävässä
julkisessa tehtävässä myös tällaisen henkilön lähipiiriin kuuluvia (esim. aviopuoliso, lapset, vanhemmat,
yhtiökumppanit) pidetään poliittisesti vaikutusvaltaisena.
Henkilöllisyyden todentaminen
Yhtiömme velvollisuus todentaa edunsaajan henkilöllisyys vakuutuskorvausta maksettaessa perustuu
lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä. Voidaksemme täyttää velvoitteemme,
korvaushakemukseen tulee liittää jokaiselta edunsaajalta ja alaikäisen edunsaajan huoltajilta kopio
henkilöllisyyden todentavasta asiakirjasta (passi, Suomen poliisin myöntämä henkilöllisyystodistus tai
1.10.1990 jälkeen myönnetty ajokortti).
Korvaushakemuksessa ja sen liitteissä olevia henkilön tuntemistietoja ja henkilöllisyyden todentavista
asiakirjoista saatuja henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen,
paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin raho ittamisen ja sen rikoksen, jolla
rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan
saattamista varten.
Korvaushakemuksen liitteet
Korvaushakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:
x

x
x

x

Kopio henkilöllisyyden todentavasta asiakirjasta jokaiselta edunsaajalta ja alaikäisen edunsaajan
huoltajilta (passi, Suomen poliisin myöntämä henkilöllisyystodistus tai 1.10.1990 jälkeen myönnetty
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.
Lopullinen kuolintodistus, kun kyseessä on tapaturm ainen kuolema. Jos ruumiinavaus on suoritettu
niin myös kuolemansyylausunto

Vakuutusyhtiölle riittää jäljennökset yllä mainituista asiakirjoista.
Asiakirjat voi lähettää postimaksutta (2 lk.) osoitteella:
If Vakuutus
5012014-419 Pri
00003 VASTAUSLÄHETYS
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.
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Jos vakuutuksenottaja on määrännyt tietyt jako-osuudet, maksetaan korvaus niiden mukaisena. Jos
joku nimetyistä jako-osuuden saajista on kuollut, maksetaan hänen osuutensa vakuutetun
kuolinpesälle.

