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Edunsaajamääräys

Vakuutuksenottaja
Nimi Henkilötunnus/Y-tunnus

Edunsaajamääräys

Valitkaa yksi vaihtoehto 
Vaihtoehto 1

        Määrään, että kuolemantapauskorvauksen edunsaaja yllämainitussa vakuutuksessa on vakuutetun:

Omaiset                  Puoliso              Lapset                  Puoliso ja lapset

   Edunsaajan puolison avio-oikeus poissuljetaan

       Vaihtoehto 2   Muu edunsaaja (osuus prosentteina):

 Määrään, että yllämainitun vakuutuksen kuolemantapauskorvaus maksetaan seuraavasti:

Nimi % - osuuskorvauksesta 
(Määrät ilmoitetaan vain 
täysinä prosentteina)

Edunsaajan puolison
avio-oikeus poissuljetaan 

(ei koske yrityksiä)

Henkilö- tai Y-tunnus 

%

%

%

%

%

Yhteensä           100%
Kuolemantapauskorvaus jaetaan kullekin edunsaajalle yhtä suurella osuudella  

Kuolleen edunsaajan sijaan tulevat:
        Edunsaajan lapset
        
 Muut edunsaajat, kullekin yhtä suurella osuudella

Jos joku yllämainituista kuolee tai luopuu korvauksesta, sijaan tulevat hänen lapsensa ja toissijaisesti muut edunsaajat.

�

Vakuutusnumero

Ref8227

Tämä edunsaajamääräys korvaa mahdollisen aikaisemmin 
samaan vakuutukseen annetun määräyksen.

Vakuutus

Edunsaajamääräyksen tulee olla kirjallinen ja se on lähetettävä SEB Life Internationaliin. Edunsaajamääräys on voimassa vasta, kun 
se on rekisteröity SEB Life Internationalissa. Mikäli edunsaajamääräys on voimassa, ei korvaussumma, joka maksetaan vakuutetun 
kuolemantapauksessa, sisälly vakuutetun kuolinpesään.

Ymmärrän, että tällä dokumentilla olevalla sähköisellä allekirjoituksellani on sama lainvoimaisuus,  kuin alkuperäisellä käsin 
kirjoitetulla allekirjoituksellani, ja vahvistan sillä  suostumukseni sitoutua laillisesti vakuutusehtoihin.

Vakuutuksenottajan allekirjoitus Päiväys 
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Edunsaajat
Omaiset

• Kuolemantapauskorvaus jaetaan vakuutetun aviopuolison ja rintaperillisten kesken siten, että aviopuoliso saa puolet summasta ja 
lapset jakavat keskenään toisen puolen korvauksen määrästä.

• Jos vakuutettu ei ole kuollessaan naimisissa, korvaus maksetaan rintaperillisille kokonaisuudessaan. Kuolleen lapsen sijaan tulevat 
hänen rintaperillisensä

• Jos vakuutetulla ei ole kuollessaan elossa olevia lapsia tai näiden jälkeläisiä, korvaus maksetaan kokonaan aviopuolisolle.

•  Jos vakuutetulla ei ole kuollessaan aviopuolisoa eikä elossa olevia lapsia tai näiden jälkeläisiä, korvaus maksetaan vakuutetun 
vanhemmille. Kuolleen vanhemman sijaan tulevat hänen lapsensa eli vakuutetun sisarukset ja kuolleen sisaruksen sijaan tulevat 
hänen jälkeläisensä.

• Jos vakuutetun kuollessa kumpikaan vanhemmista tai kukaan sisaruksista tai sisarusten jälkeläisistä ei ole elossa, korvaus maksetaan 
vakuutetun isovanhemmille. Kuolleen isovanhemman sijaan tulevat hänen lapsensa eli vakuutetun sedät ja tädit. Vakuutetun serkut 
eivät ole oikeutettuja korvaukseen ”omaiset ” edunsaajamääräyksen perusteella. Serkkujen ollessa lähimpiä elossa olevia sukulaisia, 
korvaus maksetaan vakuutetun kuolinpesään.

Puoliso

• Kuolintapauskorvaus maksetaan sille, jonka kanssa vakuutettu oli kuollessaan avioliitossa.

• Kuolintapauskorvausta ei makseta aviopuolisolle, jos avioero oli vakuutetun kuollessa tuomioistuimessa vireillä. Korvausta ei 
myöskään makseta avopuolisolle. Mikäli avopuoliso halutaan edunsaajaksi, hänet on erikseen nimettävä edunsaajaksi.

• Mikäli vakuutettu ei ole naimisissa kuolinhetkellään, korvaus maksetaan vakuutetun kuolinpesälle.

Lapset

• Kuolintapauskorvaus jaetaan vakuutetun rintaperillisten kesken, kuten perintö jaetaan perintökaaren mukaan. Korvaus jaetaan 
vakuutetun kaikkien lasten kesken yhtä suurina osina. Kuolleen lapsen sijaan tulevat hänen rintaperillisensä.

• Jos vakuutetulla ei kuollessaan ole elossa olevia lapsia tai näiden jälkeläisiä, korvaus maksetaan vakuutetun kuolinpesälle.

Puoliso ja lapset

• Kuolintapauskorvaus jaetaan vakuutetun aviopuolison ja rintaperillisten kesken siten, että aviopuoliso saa puolet summasta ja lapset 
jakavat keskenään toisen puolen korvauksen määrästä.

• Jos vakuutettu ei ole kuollessaan naimisissa, korvaus maksetaan rintaperillisille kokonaisuudessaan.

• Jos vakuutetulla ei ole kuollessaan elossa olevia lapsia tai näiden jälkeläisiä, korvaus maksetaan kokonaan aviopuolisolle.

• Jos vakuutetulla ei ole kuollessaan aviopuolisoa eikä elossa olevia lapsia tai näiden jälkeläisiä, korvaus maksetaan vakuutetun 
kuolinpesälle.

Nimetty henkilö/t tai yhteisö

• Mikäli kukaan nimetyistä henkilöistä ei elä vakuutetun kuollessa, korvaus maksetaan vakuutetun kuolinpesälle.
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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 luotettava osoitus tulevasta kehityksestä. 
Sijoituksen arvo voi laskea tai nousta. Tietojen oikeellisuus perustuu syyskuu 2020 tilanteeseen. Oikeus muutoksiin pidätetään. 

Postiosoite:  SEB Life International, Bloodstone Building, Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlanti 
Asiakaspalvelu: +358 (0)800 9 0805 (maksuton numero Suomessa), Sähköposti: life.finland@seb.fi, 
Vaihde: +353 1 487 07 00, Faksi: +353 1 487 07 04   

seb.ie
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