
Perheenjäsenen vakuutushakemus
Maatalousyrittäjän eläkevakuutus

Viljelmän tiedot
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Työtulon määrittäminen
Työtulo kuvaa yrittäjän työn arvoa. Jos perheenjäsenelle maksetaan palkkaa, työtulo on palkan määrä.

Perheenjäsenen asuminen ja sukulaisuussuhde

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus

Kotiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Perheenjäsenen tiedot

Vakuutuksen päättyminen (valitse päättymisen syy ja päättymispäivä)

Vakuutuksen alkaminen

Perheenjäsenen vakuutus

Työtulon tarkistaminen

Tilan päätuotantosuunta

Miten maatilataloutta harjoitetaan

Maatilatalouden tuloverolain mukaan verotettavan kotieläintuotannon laajuus

kuolinpesänä, kuolinpesän nimi

yksityishenkilönä

muuna (esim. Ky, Ay), minä?

osakeyhtiönä (täytä erillinen osakeyhtiöliite), yhtiön nimi

maatalousyhtymänä, yhtymän nimi

Yrityksen osoite

Kokonaispeltoala hehtaaria , . .

Lypsylehmät, kpl

Muu nautakarja, kpl

Lampaat, kpl

Emakot, kpl

Lihasiat vuodessa, kpl

Hevoset, ponit, kpl

Kanat, kpl

Broilerit, kpl

Muut, mitä, kpl?

maidontuotanto nautakarjatalous sikatalous kasvinviljely metsätalous muu, mikä?

Y-tunnus

Onko maatilatalouden tuloverolain mukaan verotettavaa liitännäistoimintaa?

Ei Kyllä, mitä?

Oletko tällä hetkellä ansiotyössä muualla kuin Suomessa?

Ei

En

Kyllä, mitä ja mistä?

Kyllä, missä?
Saatko eläkettä tai onko eläkehakemus vireillä?

Työskentelen maatilalla 

päätoimisesti

asun viljelmällä

olen opiskelija / koululainen

sivutoimisesti

asun muualla

Päätilan nimi

Asun yhteistaloudessa yrittäjän kanssa Asun viljelmällä jolla yrittäjäkin asuu Asun viljelmällä ja yrittäjä asuu muualla

Asun viljelmän ulkopuolella, etäisyys kmSukulaisuussuhde yrittäjään

Palkanmaksu alkanut, pvm

Työtulon tarkistus hakemuspäivästä, palkkaa maksetaan euroa vuodessa.

Vapaaehtoinen vakuutus hakemuspäivästä Jos palkkaa ei makseta, arvioitu työn arvo on euroa vuodessa. Muu peruste

Palkkaa maksetaan euroa vuodessa.

Palkanmaksu päättyi

Vakuutus päättyy hakemuspäivästä Vakuutus päättyy muusta päivästä, pvm

Työskentely päättyi Perheenjäsenen vakuuttamisen edellytykset päättyivät Muu peruste

Vakuutusnumero

josta omaa peltoa hehtaaria Metsää hehtaaria



Päiväys Perheenjäsenen allekirjoitus ja nimenselvennys 

Lisäselvitykset

Tällä lomakkeella annettujen tietojen lisäksi Melalla on lakiin perustuva oikeus käyttää vakuutusasian käsittelyssä myös muita asian ratkaisuun vaikuttavia  
Melassa olevia tietoja. Mela voi hankkia tietoja muilta tahoilta, joilta Melalla on lakiin perustuva oikeus saada asian käsittelyn kannalta välttämättömiä tietoja. 
Melalla on lakiin perustuva oikeus käyttää vakuutusasian käsittelyssä saamiaan tietoja tietyin edellytyksin myös muuta kuin vakuutusasiaa käsitellessään.
Mela voi luovuttaa vakuutusasian käsittelyssä saamiaan tietoja tahoille, joilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada Melalta kyseisiä tietoja.
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Postiosoite
PL 16, 02101 ESPOO

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela

Käyntiosoite
Revontulenpuisto 2 C, Espoo

Puhelin 029 435 11
Faksi 029 435 2426

Internet mela.fi
Y-tunnus 0101319-6_4
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Allekirjoitus                                                   

Olen tutustunut tietosuojailmoitukseen, jossa kerrotaan henkilötietojeni käsittelystä Melassa. mela.fi/etuudet-gdpr

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.

http://mela.fi/etuudet-gdpr
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