Käyttäjätyypit

Liite 2

Pääkäyttäjä

Käyttövaltuushallinnoija

Peruskäyttäjä

Oikeus antaa käyttöoikeuksia muille käyttäjille

Oikeus antaa käyttöoikeuksia muille käyttäjille

Täydet oikeudet Oma Fennian käyttöön

Oltava vähintään yksi vakuutuskohtainen
käyttöoikeus, anna tarvittaessa lisää oikeuksia

Oltava vähintään yksi vakuutuskohtainen
käyttöoikeus, anna tarvittaessa lisää oikeuksia

Käyttöoikeudet
Riskihenkivakuutukset, yksilölliset eläkevakuutukset, säästö- ja sijoitusvakuutukset, ryhmäeläkevakuutukset (Henki-Fennia)
Oikeus
•
nähdä kaikki valitun vakuutuslajin vakuutukset sekä kaikki niiden tiedot
•
määritellä halutut vakuutus/vakuuutettukohtaiset käyttöoikeudet (ei oikeutta/katseluoikeus/muutosoikeus) eläke- ja ryhmäeläkevakuutuksiin.
Vakuutusasiat, lakisääteinen tapaturmavakuutus ja Yrittäjän tapaturmavakuutus
Oikeus
•
katsella asiakasnumerolla olevia vakuutustietoja ja niiden lähetettyjä vakuutusilmoituksia
•
lähettää vakuutusilmoituksia (mm. vuosi-ilmoitus).

Laaja oikeus sisältää edellisten lisäksi oikeuden
•
nähdä työnantajan korvauspäätökset lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta
•
ottaa tapaturmatilasto lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vahingoista
•
lähettää vahinkoilmoituksia
•
täyttää palkkatietokysely ja työkykykysely
•
katsella lähetettyjä ilmoituksia (ml. palkka- ja työsuhdetiedot).

LAAJA

Perus oikeus sisältää suppean lisäksi oikeuden
•
katsella vahinkotietoja
•
täyttää vakuutustodistuslomake, tapaturmailmoitus ja ammattitauti-ilmoitus
•
täyttää jatkokuluilmoitus
Ei oikeutta lähettää vahinkoilmoituksia.

PERUS

Suppea oikeus
•
täyttää vakuutustodistuslomake
•
katsella niitä vakuutustodistuslomakkeita, jotka on itse lähettänyt
Ei oikeutta lähettää vahinkoilmoituksia.

SUPPEA

Vahinkoasiat, lakisääteinen tapaturmavakuutus ja Yrittäjän tapaturmavakuutus

Laskutus
•
Oikeus nähdä kaikki asiakasnumerolle tulleet Fennian laskut.
Työsuojelu
•
Oikeus ottaa tapaturmatilasto lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vahingoista
kuluvalta ja viideltä edelliseltä kalenterivuodelta.
Vakuutusasiat, liikenne- ja autovakuutukset
•
Oikeus nähdä asiakasnumerolla olevat vakuutustiedot ja vakuutusilmoitukset
•
Oikeus lähettää vakuutusilmoituksia.

Laaja oikeus
•
täyttää ajoneuvovahinkoilmoituksen seuraavat osiot: asiakas- ja ajoneuvotiedot, tiedot vahingosta, muut tiedot, allekirjoitus
•
siirtää ilmoitus seuraavalle käsittelijälle
•
lähettää vahinkoilmoitus
•
täyttää ja lähettää muita liikenne- ja autovakuutukseen liittyviä vahinkoilmoituksia ja katsella lähetettyjä vahinkoilmoituksia.
Vakuutusasiat, Yritysturva
Oikeus
•
nähdä asiakasnumerolla olevat vakuutustiedot ja vakuutusilmoitukset
•
lähettää vakuutusilmoituksia.
Vahinkoasiat, Yritysturva
Oikeus
•
nähdä asiakasnumerolla olevat vahinkotiedot
•
täyttää ja lähettää vahinkoilmoituksia ja katsella lähetettyjä ilmoituksia.
Vakuutus- ja vahinkoasiat, Fenniaturva
Oikeus
•
katsella vakuutus- ja vahinkotietoja ja niiden ilmoituksia
•
täyttää ja lähettää vahinkoilmoituksia ja katsella lähetettyjä ilmoituksia.
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LAAJA

Suppea oikeus
•
nähdä asiakasnumerolla olevat vahinkotiedot
•
täyttää ajoneuvovahinkoilmoituksen seuraavat osiot: asiakas- ja ajoneuvotiedot, tiedot vahingosta, muut tiedot
•
siirtää vahinkoilmoitus seuraavalle käsittelijälle.

SUPPEA

Vahinkoasiat, liikenne- ja autovakuutukset

