Tulosta

Tyhjennä

Tallenna nimellä

Takaisinosto
•



•
•

Jos tämä takaisinosto on seurausta oleellisista muutoksista
olosuhteissanne, SEB Life International suosittelee arvioimaan tämän
tuotteen jatkuvaa soveltuvuutta vakuutusvälittäjänne kanssa.

Vakuutusnumero

Vakuutusnumeron pituus on 9-12 numeroa. Ei välimerkkejä.
KÄYTÄ HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN ISOJA KIRJAIMIA

A. Vakuutuksenottaja
1. Nimi

2. Henkilötunnus/Y-tunnus

3. Osoite (asunnon/rekisteröity)

4. Verotuksellinen kotipaikka (maa) (jos useampia, käytä erillistä paperia)

5. Verotunniste (jos verotuksellinen kotipaikka on eri kuin Suomi) (jos
tunnistetta ei ole, kerro miksi; jos useampia, käytä erillistä paperia)

6. Työllisyystilanne (yksityinen hakija)
Työntekijä
Yrittäjä

Eläkeläinen

Opiskelija

Työtön

Jos olet työntekija/yrittäjä, ilmoita:

Muu

6(a) Ammatti/asema
6(c) Toimiala

6(b) Yrityksen nimi
7. Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP)
Kyllä, olen PEP
7(a) Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön asema (esim. diplomaatti)
Kyllä, olen PEP henkilön sukulainen/läheinen yhtiökumppani
7(b) Suhde PEP henkilöön (esim. itse, puoliso jne.)

Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö on
henkilö, jolla on edellisten 18 kuukauden
aikana ollut merkittävä julkinen asema,
tai on tämän henkilön perheenjäsen tai
läheinen yhtiökumppani.
Jos KYLLÄ, ilmoittakaa syy (ks.
esimerkkejä Ohjeet rahanpesun estämiseksi
-oppaasta).

Ei ole PEP statusta

B. Takaisinosto
Takaisinoston peruste
Varat maksetaan vain vakuutuksenottajalle
Osittain
Kokonaan
Osittainen takaisinosto; takaisinostettava määrä (EUR)
Pankin nimi

Tilinumero IBAN-muodossa

BIC koodi

Tilinomistaja

Pankkitilin maa

Ref8100
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C. Vakuutukset
Irlannin ulkopuolella asuvan lausunto
Irlannin verohallinto (Irish Revenue Commissioners) edellyttää, että Irlannin ulkopuolella asuvien henkilöiden on annettava seuraava
ilmoitus, jotta maksu voidaan suorittaa ilman Irlannin veroa.
Vakuutan, että
• olen lukenut oheiseen "Asuin-/kotipaikan määritelmät" -liitteeseen sisältyvät termien selitykset;
• olen se henkilö, johon tämä lausunto liittyy;
• asuin-/kotipaikkani tai pysyvä asuinpaikkani ei ole Irlanti;
Jos lausunnon antaminen liittyy vakuutuksen ottamiseen tai ensimmäiseen osittaiseen takaisinostoon:
• Sitoudun täten ilmoittamaan SEB Life Internationalille asuin-/kotipaikkamaan muuttumisesta vakuutuksen voimassaolon aikana.
Koska olen yllä mainitun vakuutuksen laillinen vakuutuksenottaja, pyydän SEB Life Internationalia takaisinostamaan vakuutuksen yllä mainitut
osuudet. Ymmärrän, että takaisinosto tehdään vakuutusehtojen mukaisesti ja että maksettavasta summasta vähennetään kaikki sovellettavat
kulut. Ymmärrän, että SEB Life International ei anna mitään neuvoja vakuutuksen takaisinostosta koituviin veroihin tai muihin seuraamuksiin
liittyen.
Ymmärrän, että tällä dokumentilla olevalla sähköisellä allekirjoituksellani on sama lainvoimaisuus, kuin alkuperäisellä käsin kirjoitetulla
allekirjoituksellani, ja vahvistan sillä suostumukseni sitoutua laillisesti vakuutusehtoihin.
Vakuutuksenottajan 1 allekirjoitus tai valtuutettu allekirjoittaja

x

x

Tulosta ja allekirjoita

Nimenselvennys

Vakuutuksenottajan 2 allekirjoitus tai valtuutettu allekirjoittaja

Päivämäärä pp/kk/vv

Tulosta ja allekirjoita

Nimenselvennys

Päivämäärä pp/kk/vv

Huomaa: • Jos kysymys on yhteisvakuutuksesta, kaikkien vakuutuksenottajien allekirjoitus vaaditaan
• Jos kyseessä on yritysvakuutussopimus, valtuutettujen nimenkirjoittajien on allekirjoitettava asiakirja
• Osittaisen/täydellisen takaisinoston maksua ei suoriteta ennen kuin SEB Life International on vastaanottanut;
• halutun omaisuuden myynnistä syntyneen tulon
• vakuutuuksenottaja(t) on tunnistettu täydellisesti – katso tarkemmat tiedot rahanpesun estämistä koskevista ohjeistamme

D. Kotipaikan määritelmät
Kotipaikka - luonnollinen henkilö
Luonnollisen henkilön asuinpaikkana pidetään verovuonna Irlantia, jos hän:
1)
2)

oleskelee Irlannissa kyseisenä verovuonna vähintään 183 vuorokautta tai
on oleskellut Irlannissa yhteensä 280 vuorokautta, johon sisältyvät hänen Irlannissa kyseisenä verovuonna viettämiensä
vuorokausien lukumäärä sekä edellisenä vuonna viettämiensä vuorokausien lukumäärä.

Jos luonnollisen henkilön oleskelun pituus maassa verovuonna on enintään 30 vuorokautta, sitä ei lasketa syyksi soveltaa kahden vuoden
määritelmää. Jotta henkilön voidaan katsoa oleskelleen maassa vuorokauden ajan, hänen täytyy olla siellä henkilökohtaisesti läsnä
vuorokauden päättyessä.

Pysyvä asuinpaikka - luonnollinen henkilö
"Pysyvä asuinpaikka" toisin kuin asuinpaikka viittaa tavanomaiseen elämäntilanteeseen ja jatkuvaan oleskeluun maassa.
Jos henkilö on oleskellut Irlannissa kolme peräkkäistä verovuotta, hänen pysyväksi asuinpaikakseen katsotaan Irlanti neljännen asuinvuoden
alusta lukien.
Henkilö, joka on asunut maassa pysyvästi, lakkaa asumasta maassa pysyvästi silloin, kun hän ollut pois maassa kolmen peräkkäisen
verovuoden ajan. Siten, jos henkilön asuinpaikka ja vakituinen asuinpaikka on ollut maassa vuonna 2004 ja hän poistuu maasta kyseisenä
vuonna, hänen asuinpaikkansa lakkaa olemasta kyseinen maa verovuoden 2007 päättyessä.

Kotipaikka – Yhtiö
Jos yhtiön keskusjohto ja määräysvalta on Irlannissa, myös sen kotipaikka on Irlannissa riippumatta siitä, missä maassa yhtiö on muodostettu.
Jos yhtiön keskusjohto ja määräysvalta eivät ole Irlannissa mutta yhtiö on muodostettu Irlannissa, yhtiön kotipaikaksi katsotaan Irlanti, paitsi
jos: • yhtiö tai sen lähipiiriin kuuluva yhtiö harjoittaa liiketoimintaa Irlannissa ja yhtiön määräysvalta on toisessa EU-jäsenvaltiossa asuvilla
henkilöillä tai maassa, jonka kanssa Irlannin tasavallalla on kaksinkertaisen verotuksen estävä sopimus, tai yhtiö tai sen lähipiiriin kuuluva
yhtiö on EU:n alueella tai verosopimusmaan vakiintuneessa pörssissä noteerattu pörssiyhtiö,
tai
• yhtiön kotipaikkana ei Irlannin tasavallan ja muun maan välisen kaksinkertaisen verotuksen estävän sopimuksen nojalla pidetä Irlantia,
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Yhtiön kotipaikan määrittäminen verotusta varten voi tietyissä tapauksissa olla vaikeaa. Lausunnon antajaa pyydetäänkin tutustumaan
verolain (Taxes Consolidation Act, 1997, S23A) asiaa koskeviin määräyksiin.

Postiosoite: SEB Life International, Bloodstone Building, Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlanti.
Asiakaspalvelu: +358 (0)800 9 0805 (maksuttomat numerot Suomessa). Sähköposti: life.finland@seb.fi
Vaihde: +353 1 487 07 00, Faksi: +353 1 487 07 04
Nimellä SEB Life International kauppaa käyvän SEB Life International Assurance Company Designated Activity Company toimintaa säätelee Irlannin keskuspankki. Rekisteröity Irlannin
tasavallassa. Rekisteröity toimisto: SEB Life International, Bloodstone Building, Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlanti. Rekisteröintinumero 218391. Historiallinen kehitys ei ole
www.seb.ie
luotettava osoitus tulevasta kehityksestä. Sijoituksen arvo voi laskea tai nousta. Tietojen oikeellisuus perustuu elokuu 2020 tilanteeseen. Oikeus muutoksiin pidätetään.
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