EDUNSAAJAMÄÄRÄYKSEN MUUTOS

Sopimusta koskevat tiedot
Vakuutuksenottaja

Sopimusnumero

VMware International Marketing Ltd, sivuliike Suomessa

931

-

29600

Vakuutuksenottajan henkilö- tai Y-tunnus
3197138-7

Vakuutettu (jonka edunsaajamääräystä muutetaan)

Vakuutetun henkilötunnus

Vakuutuksenottajan lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Vakuutuksenottajan sähköpostiosoite

Vakuutuksenottajan puhelinnumero

Uusi edunsaajamääräys
Henkivakuutus

Omaiset
Nimetty henkilö (nimi ja henkilötunnus):
Muu:
Vakuutuksenottaja (vain yritysten ottamat vakuutukset)

Säästöt
sopimuksen
päättyessä

Vakuutuksenottaja
Nimetty henkilö (nimi ja henkilötunnus):
Muu:

Allekirjoitus
Paikka ja
päivämäärä

Vakuutuksenottajan allekirjoitus

Nimenselvennys

Yrityksen puolesta allekirjoittajana on henkilö/henkilöt, jolla/joilla on toiminimen allekirjoitusoikeus.
Mandatum Lifen
yhteyshenkilö

Nimi

Puhelinnumero

Lomakkeen palautus
Palautusosoite

Liitä mukaan kopio allekirjoittajan/allekirjoittajien henkilöllisyyden
todentavasta asiakirjasta, kuten passista, henkilökortista tai ajokortista.
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, Asiakasposti / 2011,
Kalevantie 3, 20520 Turku

Mandatum Lifen asiakaspalvelu

Puh. 0200 31100 (pvm/mpm)

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, PL 627, 00101 Helsinki. Rekisteröity kotipaikka ja osoite Bulevardi 56, Helsinki, Suomi. Y-tunnus 0641130-2. www.mandatumlife.fi
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Tunnistaminen (Mandatum Lifen yhteyshenkilö täyttää)
Yhteisö on tunnistettu:
Kaupparekisteriote
Säätiörekisteriote
Muu rekisteriote
Yksityisasiakkaat ja yhteisöasiakkaan puolesta toimiva(t) on tunnistettu:
1. Nimi ja henkilötunnus:
Ajokortti
Passi
Henkilöllisyystodistus
Kopio tunnistusasiakirjasta tai
Tunnistusasiakirjan myöntäjä
ja numero

2. Nimi ja henkilötunnus:
Ajokortti
Passi
Henkilöllisyystodistus
Kopio tunnistusasiakirjasta tai
Tunnistusasiakirjan myöntäjä
ja numero

Tiedot henkilötietojen käsittelystä löytyvät yhtiön Internet-sivuilta
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OHJE
Täytä sopimusta koskevat tiedot
• Sopimusnumero on sopimus- tai vakuutuskirjassa ja näet sen myös Mandatum Lifen verkkopalvelusta www.mandatumlife.fi.
Verkkopalveluun voit kirjautua omilla pankkitunnuksillasi.
• Kirjoita vakuutuksenottajan nimi, täydellinen henkilö- tai Y-tunnus, ellei niitä ole jo esitäytetty.
• Kirjoita sen vakuutetun nimi, jonka edunsaajamääräystä muutetaan.
Uuden edunsaajan tiedot
Edunsaajamääräys kertoo, kenelle vakuutuskorvaus maksetaan. Voit itse vapaasti valita, kuka on vakuutuskorvauksen edunsaaja.
Sopimusaikana voit muuttaa edunsaajia ilmoittamalla siitä vakuutusyhtiölle verkkopalvelun edunsaajamääräyksen
muutosilmoituksella tai kirjallisesti. Edunsaajamääräys on testamentista ja avioehdosta riippumaton. Tämä kannattaa huomioida
edunsaajaa valittaessa.
Edunsaajan muuttaminen
Merkitse uusi edunsaajamääräys sille varattuun tilaan niiden vakuutusturvien osalta, joiden edunsaajamääräystä haluat muuttaa.
Esim. jos haluat, että henkivakuutuksen edunsaajana ovat omaiset, merkitse rasti (x) kohtaan omaiset. Jos haluat, että edunsaajana
on nimetty henkilö tai useampi nimetty henkilö, merkitse rasti (x) kohtaan nimetty henkilö ja kirjoita edunsaajan/edunsaajien nimet ja
täydelliset henkilötunnukset.
Henkivakuutuksen edunsaajamääräys ’Omaiset’
Edunsaajamääräyksen ’Omaiset’ perusteella henkivakuutuksenvakuutuskorvauksesta maksetaan puolet aviopuolisolle ja toinen
puoli jaetaan tasan rintaperillisille. Rintaperillisiä ovat vakuutetun lapset.
•
•
•
•
•

Kuolleen rintaperillisen sijaan tulevat hänen jälkeläisensä perintökaaren mukaisesti.
Jos vakuutetulla ei ole aviopuolisoa vakuutustapahtuman sattuessa, maksetaan koko korvaus rintaperillisille.
Korvaus maksetaan vastaavasti kokonaisuudessaan aviopuolisolle, jos rintaperillisiä tai heidän jälkeläisiään ei ole enää
elossa.
Muut perilliset voivat saada korvauksen vain siinä tapauksessa, että vakuutetulla ei ole puolisoa eikä rintaperillisiä.
Avopuolisoa ei rinnasteta aviopuolisoon. Jos haluat edunsaajaksi avopuolison, merkitse rasti (x) kohtaan nimetty henkilö ja
kirjoita avopuolison täydellinen nimi ja henkilötunnus.

Muut edunsaajamääräykset
• Jos nimeltä mainittuja edunsaajia on useita, jaetaan korvaus tasan edunsaajille. Jos joku edunsaajista kuolee ennen
vakuutettua, jää määräys voimaan muiden osalta. Korvaus maksetaan elossa oleville edunsaajille myös siltä osin kuin se olisi
ollut suoritettava aikaisemmin kuolleelle edunsaajalle.
•

Jos korvausta ei haluta jakaa tasan nimeltä mainittujen kesken, ilmoitetaan edunsaajien osuudet prosenttilukuina. Esim. 75 %
Maija Virtanen (hetu) ja 25 % Pekka Lehtinen (hetu). Jos joku edunsaajista kuolee ennen vakuutettua, maksetaan tämän osuus
vakuutetun kuolinpesälle.
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