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Tyhjennä lomake

YEL-siirtohakemus
Irtisanominen
ja siirto

Eläkelaitos, josta vakuutus irtisanotaan

Vakuutus päättyy
31.3.

30.6.

Vakuutus siirretään päättymispäivää seuraavasta päivästä
Eloon.
Yrittäjä

Yritys

Vuonna
30.9.
31.12.
Siirto koskee myös

20

YEL-lisävakuutusta

Yrittäjän sukunimi

Etunimet

Arvo tai ammatti

Henkilötunnus

Puhelinnumero, kotiin

Yrittäjän kotiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

osakeyhtiö
Postinumero

muu
Postitoimipaikka

Yrityksen nimi kaupparekisterin tai elinkeinoilmoituksen mukaan
Y-tunnus

Yrityksen toimiala

Yritysmuoto
yksityinen
Yrityksen pääosoite

kommandiittiyhtiö

avoin yhtiö

Yrityksen puhelinnumero
Eläkelaitos, jossa työntekijöiden eläketurva on järjestetty
Laskutus

Vakuutuksen numero

Vakuutusmaksu maksetaan
1 eränä
2 eränä
Vakuutusmaksun maksaja
yrittäjä
Lähiosoite

4 eränä

6 eränä

12 eränä
Y-tunnus/ Henkilötunnus

yritys
Postinumero

Yrityksen
omistussuhteet
Osakkaiden tai yhtiömiesten nimet ja heidän asemansa tai tehtävänsä
yhtiössä
(Kommandiittiyhtiön yhtiömiehen asema ilmoitettava viereisessä
ruudussa rastilla)
Nimi

Työtulo

Siirtyy samanaikaisesti
Eloon
Kalenterivuoden 1. eräkuukausi

Postitoimipaikka

KOMMANDIITTIYHTIÖN YHTIÖMIES

OSAKEYHTIÖN OMISTUS, %
Samassa taloudessa
asuvien perheenyksin
jäsenten kanssa

vastuunalainen
äänetön

ääniosakkeet määrä

ääniosakkeet määrä

Henkilötunnus

Jos yrittäjän työtuloa halutaan muuttaa siirron yhteydessä, merkitään tähän uusi työtulo
Uusi työtulo vuodessa, euroa

LO-0074-fi 0618

Työtulon muutosperustelut

Allekirjoitus

Päiväys

Kenttämiestiedot

Myyjän tunnus

Myyjän nimi

Myyjän tunnus

Myyjän nimi

Yrittäjän oma allekirjoitus

Tulosta ja allekirjoita lomake ja lähetä se Eloon.
Elo maksaa postimaksun.

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo
Y-tunnus/FO-nummer 0201103-7
Kotipaikka Espoo/hemort Esbo

Yksintyö
Yhteistyö
Vinkkityö
Myynnin jako Myyjä 1, %

Työeläkeyhtiö Elo
Vakuutuspalvelut
Tunnus 5010419
00003 VASTAUSLÄHETYS
Postiosoite/postadress
00041 ELO
Puhelin/telefon 020 703 50
Faksi/fax 020 703 5100

Kampanjanumero
Myyjä 2, %

Tulosta

Käyntiosoite/besöksadress
Revontulentie 7, 02100 Espoo
Norrskensvägen 7, 02100 Esbo
www.elo.fi

Lomakkeen alkuun

LAKISÄÄTEISEEN TYÖELÄKEVAKUUTUKSEEN LIITTYVIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
EU:n tietosuoja-asetus edellyttää, että saat tiedon siitä, miten Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo (jäljempänä Elo)
käsittelee henkilötietojasi työeläkevakuutusasiasi yhteydessä.
Miksi henkilötietojasi käsitellään Elossa?
Työeläkevakuutusasiasi ratkaisemisessa tarvitsemme henkilötietojasi. Henkilötietojen käsittely perustuu Suomen
lainsäädäntöön ja EU:n tietosuoja-asetukseen. Jos Elo ei saa pyydettyjä tietoja, se ei voi ratkaista asiaasi.
Työeläkevakuutusasian ratkaisemista varten kerättyjä tietoja käytetään myös tilastoinnissa ja tutkimuksessa.
Työeläkevakuutusasioiden käsittely perustuu lakiin, joten henkilötietojen käsittely ei voi vastustaa. Sinulla ei ole oikeutta
pyytää työeläkevakuutusasian käsittelyssä tarvittavien henkilötietojesi poistamista tai sinusta kerättyjen tietojen
siirtämistä Elon ulkopuoliseen järjestelmiin. Et voi myöskään rajoittaa tietojesi käsittelyä, vaikka kiistäisit joidenkin tietojen
oikeellisuuden.
Elon oikeus hankkia ja luovuttaa henkilötietojasi
Elolla on lakiin perustuva oikeus hankkia tarvittavilta tahoilta ja luovuttaa tarvittaville tahoille työeläkevakuutusasiasi
ratkaisemiseksi tarvittavia tietoja. Henkilötietojasi käsitellään työeläkevakuutusasian sujuvan hoitamisen vuoksi.
Jos henkilötietojesi käsittely tai tietojen luovuttaminen ei perustu lakiin, sinulta pyydetään suostumus. Voit myöhemmin
peruuttaa antamasi suostumuksen.
Elo voi olla työeläkevakuutusasiasi käsittelyssä yhteydessä muun muassa työnantajaasi, eri viranomaisiin
tai vakuutuslaitoksiin. Tietojasi voidaan tarvittaessa siirtää EU:n tietosuoja-asetuksen ja valtioiden välisten
sosiaaliturvasopimusten perusteella EU- ja ETA-maihin, Sveitsiin sekä EU:n ulkopuolelle.
Sinulla on oikeus tarkistaa tietosi
Sinulla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja sinusta on tallennettu Elon rekistereihin. Näin voit varmistaa, että sinusta
tallennetut tiedot ovat oikeita. Voit pyytää virheellisten tietojen korjaamista, jos tietojen korjaus on asian ratkaisemisen
kannalta tarkoituksenmukaista. Saat tarvittaessa myös kopion henkilötiedoistasi, jotka olemme tallentaneet
rekistereihimme. Henkilötietoja koskevan pyynnön tekeminen ja vastauksen saaminen ovat yleensä maksuttomia.
Jos pyyntöäsi ei voi toteuttaa, saat Elosta ilmoituksen perusteluineen viimeistään kuukauden kuluessa. Määräaikaa voidaan
jatkaa kahdella kuukaudella. Jos olet tyytymätön henkilötietojasi koskevan asian ratkaisuun, sinulla on oikeus tehdä kantelu
valvontaviranomaiselle.
Henkilötietojesi säilyttäminen
Työeläkevakuutusasian käsittelyssä tarvittavat tiedot säilytetään laissa säädetyn ajan. Säilytysaika on yleensä vakuutetun
elossaoloaika ja viisi sitä seuraavaa kalenterivuotta.
Automaattinen käsittely
Elolla on lakiin perustuva oikeus tehdä automaattisia päätöksiä. Automaattisessa käsittelyssä työeläkevakuutusasia voidaan
ratkaista niin, että päätös annetaan automaattisesti eri tietolähteistä kerättyjen tietojen perusteella. Työkyvyttömyys-,
kuntoutusasioita ja muita lääketieteellisiä kysymyksiä sisältäviä asioita ei käsitellä täysin automaattisesti, koska näiden
asioiden valmisteluun osallistuu eläkelaitoksessa ja Kelassa aina laillistettu lääkäri.
Elo on rekisterinpitäjä
Elo on rekisterinpitäjä ja Elossa on tietosuojavastaava.
Yhteystiedot
Elon yhteystiedot löydät osoitteesta www.elo.fi.

