OMISTUSOIKEUDEN SIIRTO

Sopimusta koskevat tiedot
Vakuutuksenottaja (nykyinen omistaja)

Sopimusnumero

Vakuutuksenottajan henkilö- tai Y-tunnus
Vakuutettu / eläkeryhmän vakuutetut (käytä tarvittaessa Lisätietoja-kohtaa)

Vakuutetun henkilötunnus

Vakuutuksenottajan lähiosoite					

Vakuutuksenottajan puhelinnumero

Postinumero ja –toimipaikka
Vakuutuksenottajan sähköpostiosoite

Uuden omistajan tiedot
Vakuutuksenottaja (uusi omistaja)

Vakuutuksenottajan henkilö- tai Y-tunnus

Vakuutuksenottajan lähiosoite

Vakuutuksenottajan puhelinnumero

Postinumero ja –toimipaikka
Vakuutuksenottajan sähköpostiosoite

Uusi edunsaajamääräys (uusi omistaja ilmoittaa)
Henkivakuutus

Säästöt

omaiset
nimetty henkilö (nimi ja henkilötunnus):
              
ei muutosta
vakuutettu
nimetty henkilö (nimi ja henkilötunnus):   
             
ei muutosta

Muut vakuutusturvat

Lisätietoja

Ryhmäeläkevakuutuksessa omistusoikeuden siirtopäivä

Vakuutetun allekirjoitus
Paikka ja päivämäärä

Annan suostumukseni sopimukseni omistusoikeuden siirtoon.
Vakuutetun allekirjoitus
Nimenselvennys
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Vakuutuksenottajien allekirjoitukset
Paikka ja päivämäärä

Nykyisen omistajan/vakuutuksenottajan allekirjoitus

Nimenselvennys

Paikka ja päivämäärä

Uuden omistajan/vakuutuksenottajan allekirjoitus

Nimenselvennys

Yrityksen puolesta allekirjoittajana on henkilö/henkilöt, jolla/joilla on toiminimen
allekirjoitusoikeus.
Myyjän tiedot

Nimi

Puhelinnumero

Palautusosoite: Mandatum Life, PL 788, 00101 Helsinki
Mandatum Lifen asiakaspalvelu, puh. 0200 31190 (pvm/mpm)

Tyhjennä
Tulosta

Ohje
Täytä sopimusta koskevat tiedot
•
•
•
•
•

Sopimusnumero on sopimuskirjassa ja sen saat myös Mandatum Lifen verkkopalvelusta osoitteesta www.mandatumlife.fi omilla pankkitunnuksillasi
Kirjoita sopimuksen nykyisen omistajan nimi, täydellinen henkilö- tai Y-tunnus, ellei niitä ole jo esitäytetty.
Kirjoita vakuutetun nimi ja täydellinen henkilötunnus.
Kirjoita ryhmäeläkevakuutuksessa eläkeryhmä ja vakuutettujen nimet, käytä tarvittaessa Lisätietoja -kenttää tähän tarkoitukseen.
Kirjoita sopimuksen uuden omistajan nimi, täydellinen henkilö- tai Y-tunnus ja osoite sekä puhelinnumero, ellei niitä ole jo esitäytetty.

1. Uusi omistaja antaa vakuutuksen uuden edunsaajamääräyksen.
Uusi edunsaajamääräys merkitään sille varattuun tilaan kaikista voimassaolevista vakuutusturvista. Vain merkityt edunsaajamääräykset muutetaan
ilmoituksen mukaisesti. Muiden vakuutusturvien edunsaajamääräyksiä
ei muuteta
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 edunsaaja/edunsaajien nimet ja täydelliset
henkilötunnukset.
• Edunsaajamääräyksen ’Omaiset’ perusteella korvauksesta 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.
• 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 kuolinpesään.

2. Vakuutuksen uusi omistaja allekirjoittaa uuden edunsaajamääräyksen.
Siirto on pätevä vasta, kun se on kirjallisesti ilmoitettu vakuutusyhtiölle.
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