MYEL-vakuutetun ryhmähenkivakuutuksen
korvaushakemus
(Edunjättäjä kuollut 1.1.2020 tai sen jälkeen)

Edunjättäjän tiedot
Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Kuolinpäivä

Oliko edunjättäjä eläkkeellä
Ei

Kyllä, mistä eläkelaitoksesta?

Kuolinsyy
Tapaturma (liitteenä kuolinsyytodistus)

Henkirikos (liitteenä poliisitutkintapöytäkirja)

Muu syy

Oikeus ryhmähenkivakuutuskorvaukseen MYEL-vakuutuksen perusteella on, jos edunjättäjällä oli kuollessaan voimassa pakollinen MYEL-vakuutus tai sen
päättymisestä on kulunut alle kolme vuotta.
Edunjättäjän MYEL-toiminta
Edunjättäjän MYEL-toiminta jatkui kuolemaan asti
Kyllä

Ei. Päättymispäivä, pvm

Korvausta ei makseta jos
• edunjättäjä oli ennen kuolemaansa siirtynyt MYELin mukaiselle vanhuuseläkkeelle tai
• edunjättäjä on kuollut sen kalenterikuukauden jälkeen, jona hän on täyttänyt 68 vuotta.
Edunjättäjän viimeinen työnantaja (jos useita samanaikaisia, lisää liite)
Edunjättäjä oli työ- tai virkasuhteessa viimeisen vuoden aikana ennen kuolemaansa
Ei (siirry kohtaan edunsaajat ja korvauksen maksaminen)

Kyllä (täytä työnantajan tiedot)

Työnantajan nimi ja yhteystiedot

Työ- tai virkasuhde alkoi, pvm

Työ- tai virkasuhde päättyi, pvm

Varsinaisen palkan tai sairausajan palkan viimeinen maksupäivä, pvm

Viimeisen 30 päivän ansio tai säännöllinen kuukausipalkka, euroa

Edunsaajat ja korvauksen maksaminen
Korvausta on haettava 10 vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana edunjättäjä on kuollut.
Avopuolisolla on oikeus korvaukseen, jos puolisot asuivat yhteisessä taloudessa ja
• heillä on tai on ollut yhteinen lapsi tai
• yhteisessä taloudessa asuminen (sama osoite väestötietojärjestelmässä) oli jatkunut vähintään viisi vuotta yhdenjaksoisesti välittömästi ennen puolison
kuolemaa tai
• heillä oli viranomaisen vahvistama sopimus keskinäisestä elatuksesta, jolloin hakemukseen on liitettävä kopio viranomaisen vahvistamasta elatussopimuksesta
MYEL-vakuutus avopuolison tilalla voidaan rinnastaa sopimukseen keskinäisestä elatuksesta.
Korvaus maksetaan edunsaajalle itselleen. Alle 18-vuotiaan lapsen korvaus maksetaan hänen edunvalvojansa ilmoittamalle tilille.
Alle 18-vuotiaiden osoite- ja maksuosoitetiedot ilmoitetaan vain, jos ne poikkeavat edunvalvojan tiedoista. 18 vuotta täyttänyt lapsi allekirjoittaa hakemuksen
itse ja korvaus maksetaan hänen omalle tililleen.
Korvauksen hakijan tiedot (Puolisot)
Suhde edunjättäjään
aviopuoliso
Sukunimi ja etunimet

rekisteröity puoliso

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka
Sähköpostiosoite

avopuoliso
Henkilötunnus
Puhelinnumero
Tilinumero (jos tili on ulkomailla, lisää BIC-tunniste)
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Korvauksenhakijan tiedot (Alaikäiset ja 18–21-vuotiaat lapset. Jos lapsia on enemmän, ilmoita tiedot erillisellä liitteellä)
1. Sukunimi ja etunimet
Henkilötunnus
Puhelinnumero

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Tilinumero (jos tili on ulkomailla, lisää BIC-tunniste)

Sähköpostiosoite
2. Sukunimi ja etunimi

Henkilötunnus

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Puhelinnumero
Tilinumero (jos tili on ulkomailla, lisää BIC-tunniste)

Sähköpostiosoite
3. Sukunimi ja etunimi

Henkilötunnus

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Puhelinnumero
Tilinumero (jos tili on ulkomailla, lisää BIC-tunniste)

Sähköpostiosoite
4. Sukunimi ja etunimi

Henkilötunnus

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Puhelinnumero
Tilinumero (jos tili on ulkomailla, lisää BIC-tunniste)

Sähköpostiosoite

Päätöksen kieli
Korvauspäätös halutaan
suomeksi

ruotsiksi

Muut korvaushakemukset ja valtuutus
Ryhmähenkivakuutuskorvaus maksetaan vain yhdestä järjestelmästä. Jos saat korvauksen työ- tai virkasuhteeseen perustuvasta ryhmähenkivakuutuksesta,
et voi saada korvausta enää Melasta. Tämän asian selvittämistä varten Mela voi luovuttaa tarvittavia tietoja Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolille,
Valtionkonttorille sekä Kevalle ja vastaavasti saada niiltä tarvittavia tietoja.
Onko ryhmähenkivakuutuskorvausta haettu myös muuaalta? (Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspooli, Valtiokonttori tai Keva).
Ei

Kyllä, mistä?

Jos Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspooli, Valtiokonttori tai Keva on maksanut ryhmähenkivakuutuskorvauksen (taloudellinen tuki) edunjättäjän työ- tai
virkasuhteen perusteella, valtuutan Melan maksamaan ryhmähenkivakuutuskorvaukseni kyseiselle taholle.
Olen tutustunut liitteeseen, jossa kerrotaan henkilötietojen käsittelystä Melassa.
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.

Allekirjoitukset
Päiväys

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Päiväys

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Päiväys

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Päiväys

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Puoliso ja 18 vuotta täyttänyt lapsi allekirjoittaa hakemuksen itse. Alle 18-vuotiaiden lasten puolesta hakemuksen allekirjoittaa heidän edunvalvojansa, tavallisesti huoltaja. Jos hakemuksen allekirjoittaja on joku muu, hakemuksessa on ilmoitettava syy tälle ja liitettävä tarvittaessa valtakirja tai vastaava selvitys.
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Tällä lomakkeella annettujen tietojen lisäksi Melalla on lakiin perustuva oikeus käyttää ryhmähenkivakuutusasian käsittelyssä myös muita asian ratkaisuun
vaikuttavia Melassa olevia tietoja.
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Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela
Postiosoite
PL 16, 02101 ESPOO

Käyntiosoite
Revontulenpuisto 2 C, Espoo

Puhelin 029 435 11
Faksi 029 435 2426

Internet mela.fi
Y-tunnus 0101319-6

Ryhmähenkivakuutus
ja henkilötietojen käsittely
EU:n tietosuoja-asetus edellyttää, että saat tiedon siitä, miten henkilötietojasi käsitellään
ryhmähenkivakuutuskorvausasian yhteydessä Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melassa.
Miksi ja millä perusteella henkilötietojasi
käsitellään Melassa?
Henkilötietojasi tarvitaan ryhmähenkivakuutushakemuksen ratkaisemi
sessa.
Ryhmähenkivakuutusasian ratkaisemista varten kerättyjä tietoja käy
tetään myös tilastoinnissa.
Mela voi käyttää yksittäisissä tapauksissa korvausasian käsittelys
sä saatuja tietoja myös muussa Melan etuusasiassa, jos tiedot vaikut
tavat muuhun etuuteen ja jos ne pitää lain mukaan ottaa kyseisessä
etuusasiassa huomioon.
Mela käsittelee henkilötietojasi lakisääteisen velvoitteensa noudat
tamiseksi.
Melan oikeus hankkia, luovuttaa
ja siirtää henkilötietojasi
Melalla on lakiin perustuva oikeus hankkia ja luovuttaa ryhmähenki
vakuutusasian ratkaisemiseksi välttämättömiä tietoja.
Jos tietojen hankkiminen tai luovuttaminen ei perustu lakiin, sinulta
pyydetään suostumus, jonka voit halutessasi myöhemmin peruuttaa.
Mela voi olla ryhmähenkivakuutusasian käsittelyssä yhteydessä muun
muassa eri viranomaisiin tai vakuutuslaitoksiin, kuten Tapaturmavakuu
tuskeskukseen, Valtiokonttoriin ja Kevaan.
Tietojasi voidaan tarvittaessa siirtää EU:n tietosuoja-asetuksen pe
rusteella EU- ja ETA-maihin, Sveitsiin sekä EU:n ulkopuolelle. Tarkem
paa tietoa henkilötietojesi hankkimisesta, luovuttamisesta ja siirtämises
tä sekä tahoista, jotka Melan puolesta käsittelevät henkilötietoja saat
Melan internetsivuilta.

pyyntöäsi ei voida toteuttaa, Mela kertoo syyn.
Tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn
oikeudet, joita et voi käyttää
Ryhmähenkivakuutusasian käsittely perustuu lakiin, joten et voi vas
tustaa henkilötietojesi käsittelyä, etkä pyytää käsittelyssä tarvittavien
henkilötietojesi poistamista tai niiden siirtämistä Melan ulkopuoliseen
järjestelmään.
Valitusoikeus
Jos olet tyytymätön Melan ratkaisuun henkilötietojasi koskevassa asias
sa tai jos katsot, että Mela ei noudata EU:n tietosuoja-asetusta sinua
koskevien henkilötietojen käsittelyssä, sinulla on oikeus valittaa asiasta
tietosuojavaltuutetulle.
Henkilötietojesi säilyttäminen
Ryhmähenkivakuutusasian käsittelyssä tarvittavat tiedot säilytetään lais
sa säädetyn ajan. Säilytysaika on yleensä vähintään kuusi vuotta kor
vauspäätöksen antamisesta.
Rekisterinpitäjä
Mela on ryhmähenkivakuutusasiassa kerättyjen tietojen rekisterinpitäjä.
Melan tietosuojavastaavan yhteystiedot
Lähetä suojattua sähköpostia Melan internetsivujen kautta.
Voit myös soittaa Melan vaihteeseen 029 435 11.
Lisätietoja tietosuoja-osiossa
osoitteessa mela.fi/tietosuoja
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Sinulla on oikeus tarkistaa tietosi
Sinulla on oikeus halutessasi saada tietää, mitä tietoja sinusta on tal
lennettu Melan rekistereihin. Voit saada jäljennöksen henkilötiedoistasi.
Voit pyytää epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojen oikaisemis
ta. Voit myös täydentää puutteellisia henkilötietojasi, jos sillä on henkilö
tietojen käsittelytarkoituksen kannalta merkitystä.
Voit pyytää Melaa rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, jos ne
ovat mielestäsi virheellisiä tai niitä käsitellään lainvastaisesti. Tällöin
Mela voi käsitellä tietojasi vain sinun suostumuksellasi tai tietosuoja-ase
tuksen erityisesti mainitsemiin tarkoituksiin.
Henkilötietoja koskevan pyynnön tekeminen ja vastauksen saaminen
on yleensä maksutonta.
Jos Mela ei toteuta pyyntösi perusteella henkilötietojasi koskevia toi
menpiteitä, saat ilmoituksen asiasta viimeistään kuukauden kuluessa. Jos
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