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Korvaushakemus 
Kuolemantapauksessa ja vakuutuksen 
erääntyessä

Lähisukulainen: Aviopuoliso

Edunsaajan ja vakuutetun välinen sukulaisuussuhde

Korvauksen maksaminen

Allekirjoitukset

Ei lähisukulainen

Edunsaajan allekirjoitus ja nimenselvennys (alaikäisen osalta molemmat huoltajat)

Perustiedot

Edunsaaja / Lomakkeen kaikki kohdat on täytettävä aina

Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 
Vakuutuspalvelut/Korvaushakemukset 
5009665-2478 
00006 VASTAUSLÄHETYS

Vakuutetun nimi

VakuutusnumeroHenkilötunnus

HenkilötunnusEdunsaajan nimi

Jakeluosoite Postinumero

Pankkitilin numero (IBAN- ja SWIFT-koodi)

Paikka ja päivämäärä

Puhelinnumero (koti/työ) myös suuntanumero

Korvaushakemukseen tarvittavat liitteet (yhdet kopiot vakuutusta kohden) 
1. Kopio hakemuksen allekirjoittajan henkilöllisyyden tunnistusasiakirjasta (passi, henkilökortti tai ajokortti). Mikäli sinulla ei ole suomalaista  
    henkilöllisyystodistusta, tarvitsemme kopion passista tai muusta matkustusasiakirjasta. 
 
2. Vakuutetun sukuselvitys (katkeamaton virkatodistusketju 15 v iästä alkaen) ja / tai muut edunsaajamääräyksen mukaiset liitteet 
 
3. Lisätietoa tarvittavista liitteistä ja korvauksen hakemisesta saat verkkosivuiltamme nordea.fi/korvaushakemus 

Kansalaisuus / KansalaisuudetSyntymämaa

Oletko USA:n kansalainen tai verovelvollinen USA:han? 

Kyllä Ei

Osoitetoimipaikka ja valtio

Verotusmaatiedot

Verotusmaa (jos muu kuin Suomi)

Verotusmaa (jos muu kuin Suomi)

Verotunnistenumero (TIN)

Verotunnistenumero (TIN)

Oletko verovelvollinen Suomen ulkopuolella?

1 (1)

Täydennä tiedot niistä maista, joihin olet verovelvollinen, yhdessä verotusmaasi verotunnistenumeron (Tax Identification Number, TIN) kanssa.  
Jos et ole verovelvollinen Suomen ulkopuolella, on tärkeää rastittaa tätä asiaa koskeva kohta. Rastita myös erikseen USA:n verovelvollisuutta  
koskeva vastauksesi.

Kyllä Ei

Vakuutan tällä lomakkeella antamani tiedot oikeaksi.

Tietoa henkilötietojen käsittelystä löydät Nordea Henkivakuutuksen tietosuojaselosteesta.
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Korvaushakemus
Kuolemantapauksessa ja vakuutuksen
erääntyessä
Lähisukulainen:
Aviopuoliso
Edunsaajan ja vakuutetun välinen sukulaisuussuhde
Korvauksen maksaminen
Allekirjoitukset
Ei lähisukulainen
Edunsaajan allekirjoitus ja nimenselvennys (alaikäisen osalta molemmat huoltajat)
Perustiedot
Edunsaaja / Lomakkeen kaikki kohdat on täytettävä aina
Nordea Henkivakuutus Suomi OyVakuutuspalvelut/Korvaushakemukset
5009665-2478
00006 VASTAUSLÄHETYS
Korvaushakemukseen tarvittavat liitteet (yhdet kopiot vakuutusta kohden)
1. Kopio hakemuksen allekirjoittajan henkilöllisyyden tunnistusasiakirjasta (passi, henkilökortti tai ajokortti). Mikäli sinulla ei ole suomalaista 
    henkilöllisyystodistusta, tarvitsemme kopion passista tai muusta matkustusasiakirjasta.
2. Vakuutetun sukuselvitys (katkeamaton virkatodistusketju 15 v iästä alkaen) ja / tai muut edunsaajamääräyksen mukaiset liitteet
3. Lisätietoa tarvittavista liitteistä ja korvauksen hakemisesta saat verkkosivuiltamme nordea.fi/korvaushakemus
Oletko USA:n kansalainen tai verovelvollinen USA:han? 
Kyllä
Ei
Verotusmaatiedot
Oletko verovelvollinen Suomen ulkopuolella?
1 (1)
Täydennä tiedot niistä maista, joihin olet verovelvollinen, yhdessä verotusmaasi verotunnistenumeron (Tax Identification Number, TIN) kanssa. 
Jos et ole verovelvollinen Suomen ulkopuolella, on tärkeää rastittaa tätä asiaa koskeva kohta. Rastita myös erikseen USA:n verovelvollisuutta 
koskeva vastauksesi.
Kyllä
Ei
Vakuutan tällä lomakkeella antamani tiedot oikeaksi.
Tietoa henkilötietojen käsittelystä löydät Nordea Henkivakuutuksen tietosuojaselosteesta.
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