TÄYTÄ

OSAPUOLET

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian ja
Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian
Oma Fennia -verkkopalvelun verkkopalvelusopimus

Nimi (Osapuoli 1)
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia (jäljempänä ”Fennia”)

Y-tunnus
196826-7

Lähiosoite

Postinumero
00017

Nimi (Osapuoli 2)
Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia (jäljempänä ”Henki-Fennia”)
Lähiosoite

Postitoimipaikka
Fennia
Y-tunnus
1496059-8

Postinumero
00017

Postitoimipaikka
Fennia

(jäljempänä kohdissa 1 ja 2 tarkoitetut osapuolet yhdessä ”vakuutusyhtiöt” ja kumpikin erikseen myös ”vakuutusyhtiö”)
Yrityksen virallinen nimi (Osapuoli 3 - jäljempänä ”Asiakasyritys”)
Lähiosoite

Y-tunnus
Postinumero

Postitoimipaikka

Tällä sopimuksella Asiakasyritys ja vakuutusyhtiöt sopivat Fennian ja Henki-Fennian asiakkaana oleville yrityksille suunnatun
Oma Fennia-verkkopalvelun käyttämisestä.
Tähän sopimukseen kuuluvat sen erottamattomana osana tämän sopimuksen liitteenä olevat Oma Fennia -verkkopalvelun sopimusehdot (jäljempänä ”sopimusehdot”) sekä lomake pääkäyttäjän tai käyttövaltuushallinnoijan nimeämistä varten liitteineen.
Tämä sopimus tulee sopimusehtojen mukaisesti voimaan, kun vakuutusyhtiö on vastaanottanut sopimuksen Asiakasyrityksen
edustamiseen oikeutetun tahon allekirjoittamana ja hyväksynyt sen myös vakuutusyhtiöitä sitovaksi. Yhtenä tämän sopimuksen
hyväksymisen ja siten myös voimaantulon edellytyksenä on, että Asiakasyritys on nimennyt vähintään yhden pääkäyttäjän tai
yhden käyttövaltuushallinnoijan tämän sopimuksen liitteenä olevalla lomakkeella.
Asiakasyritys on tietoinen ja hyväksyy sen, että Asiakasyrityksen tämän sopimuksen liitteenä olevalla lomakkeella nimeämällä
pääkäyttäjällä tai käyttövaltuushallinnoijalla on oikeus nimetä muut Oma Fennia-verkkopalvelua Asiakasyrityksen puolesta
käyttävät käyttäjät sekä hallinnoida näiden käyttäjien samaisessa liitteenä olevassa lomakkeessa tarkemmin kuvattujen käyttöoikeuksien laajuutta.

ALLEKIRJOITUKSET

Asiakasyritys vakuuttaa tutustuneensa huolellisesti tämän sopimuksen liitteenä oleviin sopimusehtoihin ja erityisesti niiden tummennettuna oleviin kohtiin sekä tämän sopimuksen liitteenä olevaan lomakkeeseen pääkäyttäjän tai käyttövaltuushallinnoijan
nimeämistä varten. Allekirjoituksellaan Asiakasyritys vahvistaa hyväksyvänsä sopimusehdot kokonaisuudessaan ja sitoutuvansa noudattamaan niitä. Allekirjoituksellaan Asiakasyritys vahvistaa myös hyväksyvänsä tämän sopimuksen liitteenä olevalla
lomakkeella pääkäyttäjälle tai käyttövaltuushallinnoijalle antamiensa käyttöoikeuksien sisällön.
Paikka ja päiväys

4081010

5.13

Asiakasyrityksen edustamiseen oikeutetun tahon allekirjoitus/allekirjoitukset nimenselvennyksineen.

LIITTEET

Asiakasyrityksen allekirjoitus ja nimenselvennys

Asiakasyrityksen allekirjoitus ja nimenselvennys

Asiakasyrityksen sähköpostiosoite

Asiakasyrityksen sähköpostiosoite

Asiakasyrityksen puhelinnumero

Asiakasyrityksen puhelinnumero

1. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian Oma Fennia-verkkopalvelun sopimusehdot,
voimassa 1.12.2012 alkaen.
2. ”Oma Fennia -verkkopalvelun pääkäyttäjän tai käyttövaltuushallinnoijan tiedot” -lomake liiteasiakirjoineen

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
HELSINKI
Postiosoite: 00017 FENNIA

Puhelin

Faksi

Internet

Y-tunnus

010 5031

010 503 5300

www.fennia.fi

0196826-7

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia
HELSINKI
Postiosoite: 00017 FENNIA

Puhelin

Faksi

Internet

Y-tunnus

010 5031

010 503 7900

www.fennia.fi

1496059-8

TÄYTÄ

Oma Fennia -verkkopalvelun pääkäyttäjän tai
käyttövaltuushallinnoijan tiedot

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa Oma Fennia -verkkopalvelun pääkäyttäjän tai käyttövaltuushallinnoijan tiedot.
Pääkäyttäjälle on mahdollista:
• hallinnoida asiakkaana olevan yrityksen (jäljempänä ”Asiakasyritys”) Oma Fennia -verkkopalvelun käyttäjiä ja näiden käyttöoikeuksien laajuutta. Hän voi pyytää uusien käyttäjien lisäämistä, käyttäjien poistamista tai muutoksia käyttäjien käyttöoikeuksiin
Oma Fennia -verkkopalvelun kautta
• nähdä Asiakasyrityksen vakuutus- ja vahinkotiedot sekä laskut
• nähdä kaikkien Asiakasyrityksen käyttäjien lähettämät viestit ja ilmoitukset ja näihin tulleet vastaukset
• lähettää vakuutus- ja vahinkoilmoituksia
Oma Fennia -verkkopalvelun sopimusehdoissa korostetun mukaisesti Asiakasyritys vastaa ja sitoutuu huolehtimaan siitä, että
pääkäyttäjä käsittelee verkkopalvelussa vain niitä tietoja, joita hänellä on lain ja työhönsä liittyvien toimivaltuuksien mukaan
oikeus käsitellä.
Käyttövaltuushallinnoijalle on mahdollista:
• hallinnoida Asiakasyrityksen Oma Fennia -verkkopalvelun käyttäjiä. Hän voi pyytää uusia käyttäjiä, käyttäjien poistamista tai
muutoksia käyttäjien käyttöoikeuksiin Oma Fennia -verkkopalvelun kautta. Käyttövaltuushallinnoijalle pitää erikseen nimetä
oikeudet verkkopalvelun muihin toimintoihin (liite 1).
Jos nimeät palvelulle pääkäyttäjän, liitettä 1 ei tarvitse täyttää.
Käyttäjien käyttäjäprofiileista kerrotaan tarkemmin Oma Fennia -verkkopalvelun sopimusehdoissa. Käyttöoikeuksien sisältö
kerrotaan liitteessä 2.
Lomakkeen pakolliset tiedot on merkitty tähdellä *
ASIAKASYRITYKSEN TIEDOT

Asiakasyrityksen nimi*

Y-tunnus*

Lähiosoite
PÄÄKÄYTTÄJÄN TAI
KÄYTTÖVALTUUSHALLINNOIJAN
TIEDOT

Postinumero

Etunimi*

Sukunimi*

Postitoimipaikka
Henkilötunnus*

Sähköpostiosoite*

Puhelin

Palvelun käyttökieli

□ suomi

□ ruotsi

Nimeän yllämainitun henkilön (valitse vain toinen)*:
tai
käyttövaltuushallinnoijaksi

□ pääkäyttäjäksi
ALLEKIRJOITUKSET

Allekirjoittajan tulee olla oikeutettu edustamaan Asiakasyritystä

5.13

Paikka ja päiväys*

4081210

□

Asiakasyrityksen allekirjoitus ja nimenselvennys*

KÄYTTÄJÄTUKI

Verkkopalvelujen käyttäjätuki: verkkopalvelut(at)fennia.fi, puh. 010 503 03 ma-pe klo 8-17

LIITTEET

1. Käyttövaltuushallinnoijalle annettavat käyttöoikeudet
2. Käyttöoikeuksien sisältö

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
HELSINKI
Postiosoite: 00017 FENNIA

Puhelin

Faksi

Internet

Y-tunnus

010 5031

010 503 5300

www.fennia.fi

0196826-7

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia
HELSINKI
Postiosoite: 00017 FENNIA

Puhelin

Faksi

Internet

Y-tunnus

010 5031

010 503 7900

www.fennia.fi

1496059-8

