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Sopimus-/vakuutustunnus

Vakuutuksenottaja Nimi

Henkilötunnus

Osoite

Postinumero

Vakuutuksenottaja Nimi

Henkilötunnus

Osoite

Vakuutettu

Postitoimipaikka

Postinumero

Nimi

Postitoimipaikka
Henkilötunnus

Jos vakuutettu on syntyvä lapsi: äidin nimi (sukunimi ensin) ja henkilötunnus sekä synnytyksen laskettu aika

Vakuutus

Vakuutus, jota edunsaajamääräys koskee

Henkivakuutus

Toimeentulovakuutus

Kriisiturva

Matkustajavakuutus

Tapaturmavakuutus

Henkivakuutus pariturvana (Pariturvassa edunsaaja määrätään erikseen kummallekin vakuutetulle.)

Edunsaaja

Määrään, että edunsaaja yllämainittujen vakuutusten kuolinkorvauksissa on vakuutetun

omaiset

aviopuoliso

lapset

vanhemmat

äiti

isä

rekisteröidyn parisuhteen puoliso

muu/muut (nimi ja henkilötunnus)

Vakuutettu

Nimi

Määrään, että edunsaajan aviopuolisoilla ei ole avio-oikeutta edunsaajalle maksettavaan kuolinkorvaukseen, sen tuottoon
eikä näiden sijaan tulleeseen omaisuuteen. Määräys perustuu avioliittolain 35 §:n 2 momenttiin.
Henkilötunnus

Jos vakuutettu on syntyvä lapsi: äidin nimi (sukunimi ensin) ja henkilötunnus sekä synnytyksen laskettu aika

Vakuutus

Vakuutus, jota edunsaajamääräys koskee

Henkivakuutus

Toimeentulovakuutus

Kriisiturva

Matkustajavakuutus

Tapaturmavakuutus

Henkivakuutus pariturvana (Pariturvassa edunsaaja määrätään erikseen kummallekin vakuutetulle.)

Edunsaaja

Määrään, että edunsaaja yllämainittujen vakuutusten kuolinkorvauksissa on vakuutetun

omaiset

aviopuoliso

lapset

vanhemmat

äiti

isä

rekisteröidyn parisuhteen puoliso

muu/muut (nimi ja henkilötunnus)
Määrään, että edunsaajan aviopuolisoilla ei ole avio-oikeutta edunsaajalle maksettavaan kuolinkorvaukseen, sen tuottoon
eikä näiden sijaan tulleeseen omaisuuteen. Määräys perustuu avioliittolain 35 §:n 2 momenttiin.
Henkilötietojen
käsittely
Allekirjoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain ja vakuutuslainsäädännön mukaisesti ja muutoinkin huolehditaan asiakkaiden yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Lisätietoja asiasta on saatavissa konttoreista, palvelunumerosta
0303 0303 ja internetistä op.fi
Allekirjoittaja vastaa tiedoista, vaikka toinen kirjoittaisi ne hänen puolestaan.
Aika ja paikka
Vakuutuksenottajan tai hänen huoltajan/edunvalvojansa allekirjoitus ja nimen selvennys

Yhtiön merkintöjä Vakuutusyhtiön edustajan nimi

Tyhjennä

113271e

Laatija
OP-Henkivakuutus Oy

Postiosoite
Käyntiosoite
Puhelin
PL 308
Gebhardinaukio 1
010 253 6100
00013 OP
Helsinki
OP-Henkivakuutus Oy, Y-tunnus 1030059-2, Gebhardinaukio 1, 00013 OP, kotipaikka Helsinki
Pohjola Vakuutus Oy, Y-tunnus 1458359-3, Gebhardinaukio 1, 00013 OP, kotipaikka Helsinki
Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen, Y-tunnus 0196741-6, Gebhardinaukio 1, 00013 OP, kotipaikka Helsinki

Internet
op.fi
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Sopimus-/Vakuutustunnus

Ohjeita
–

–
–
–
–

Edunsaajamääräys tulee antaa kirjallisesti ja se tulee toimittaa vakuutusyhtiölle. Määräyksen
allekirjoittaa vakuutuksenottaja (ei vakuutettu). Näin varmistetaan, että korvaus maksetaan vakuutuksenottajan tarkoittamille henkilöille. Edunsaajan valinta saattaa vaikuttaa korvauksen verotukseen.
Tämä edunsaajamääräys korvaa samasta vakuutuksesta aikaisemmin annetun edunsaajamääräyksen. Muissa korvauksissa kuin kuolinkorvauksissa edunsaaja on vakuutettu, ellei vakuutuksenottaja ole muuta ilmoittanut.
Jos edunsaajaksi määrätään avopuoliso, merkitään edunsaajamääräykseen avopuolison nimi ja
henkilötunnus.
Jos samalla vakuutetulla on useita kuolinkorvauksia, voi niille kullekin määrätä eri edunsaajat.
Näissä tilanteissa tulee kuolinkorvauskohtaisesti määrätä edunsaajat.
Vakuutuksen edunsaajamääräyksessä voidaan määrätä, että edunsaajan mahdollisella aviopuolisolla ei ole avioliiton päättyessä avio-oikeutta edunsaajan edunsaajamääräyksen perusteella saamaan vakuutuskorvaukseen, sen tuottoon tai näiden sijaan tulleeseen omaisuuteen (=vakuutuskorvauksella mahdollisesti hankittuun omaisuuteen). Avio-oikeuden poissulkemista koskevan
määräyksen pätevyys edellyttää, että se on annettu samassa muodossa kuin itse edunsaajamääräys, eli kirjallisesti vakuutuksenottajan allekirjoittamana ja toimitettu vakuutusyhtiölle. Tilanteessa, jossa avio-oikeudella on merkitystä (esim. avioerossa), jää edunsaajan tehtäväksi vedota
tehtyyn edunsaajamääräykseen. Tämän vuoksi suositellaan, että edunsaaja säilyttää korvauspäätöksen mahdollista tulevaisuuden tarvetta varten.

