FYLL I

PARTER

Avtal om Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias
och Försäkringsaktiebolaget Fennia Livs
nättjänst Mitt Fennia

Namn (Part 1)
Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia (härefter "Fennia")
Utdelningsadress

FO-nummer
196826-7
Postnummer
00017

Namn (Part 2)
Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv (härefter "Fennia Liv")
Utdelningsadress

Postort
Fennia
FO-nummer
1496059-8

Postnummer
00017

Postort
Fennia

(härefter kallas parterna 1 och 2 tillsammans "försäkringsbolagen" och separat från varandra "försäkringsbolaget")
Företagets officiella namn (Part 3 – härefter "Kundföretaget")
Utdelningsadress

FO-nummer
Postnummer

Postort

Med detta avtal avtalar Kundföretaget och försäkringsbolagen om användningen av nättjänsten Mitt Fennia, som riktar sig till
företag som är kunder hos Fennia och Fennia Liv.
Till detta avtal hör som en oskiljaktlig del av det de avtalsvillkor för nättjänsten Mitt Fennia (härefter "avtalsvillkoren") som bifogats till detta avtal samt blanketten för att utse en huvudanvändare eller behörighetsadministratör inklusive bilagor.
Detta avtal träder enligt avtalsvillkoren i kraft när försäkringsbolaget har mottagit avtalet, som undertecknats av en part med rätt
att företräda Kundföretaget, och har godkänt att avtalet även är bindande för försäkringsbolagen. En av förutsättningarna för att
godkänna detta avtal och sålunda även för dess ikraftträdande är att Kundföretaget har utsett minst en huvudanvändare eller
behörighetsadministratör på den blankett som bifogats till detta avtal.
Kundföretaget är medvetet om och godkänner att den huvudanvändare eller behörighetsadministratör som Kundföretaget utsett
på den blankett som bifogats till detta avtal har rätt att utse de övriga användare som på Kundföretagets vägnar använder
nättjänsten Mitt Fennia samt att administrera omfattningen av dessa användares behörigheter, som beskrivs närmare på
samma bifogade blankett.

UNDERSKRIFTER

Kundföretaget intygar att detta ingående har tagit del av avtalsvillkoren som bifogats till detta avtal och särskilt av texten i fet
stil i villkoren samt av blanketten, som bifogats till detta avtal, för utseende av en huvudanvändare eller en behörighetsadministratör. Med sin underskrift bekräftar Kundföretaget att detta godkänner avtalsvillkoren i sin helhet och förbinder sig att följa
dem. Med sin underskrift bekräftar Kundföretaget även att detta godkänner innehållet i de behörigheter som detta har gett till
huvudanvändaren eller behörighetsadministratören på den blankett som bifogats till detta avtal.
Ort och datum

4081020

8.22

Underskrift/underskrifter med namnförtydligande av en part med rätt att företräda Kunden

BILAGOR

Kundföretagets underskrift med namnförtydligande

Kundföretagets underskrift med namnförtydligande

Kundföretagets e-postadress

Kundföretagets e-postadress

Kundföretagets telefonnummer

Kundföretagets telefonnummer

1. Avtalsvillkor för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias och Försäkringsaktiebolaget Fennia Livs nättjänst Mitt Fennia, gäller
från 1.12.2012
2. Blanketten "Uppgifter om huvudanvändare eller behörighetsadministratör i nättjänsten Mitt Fennia" inklusive bilagor

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
HELSINGFORS
Postadress: 00017 FENNIA
Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv
HELSINGFORS
Postadress: 00017 FENNIA

Internet

FO-nummer

www.fennia.fi

0196826-7

Internet

FO-nummer

www.fennia.fi

1496059-8

FYLL I

Uppgifter om huvudanvändare eller behörighetsadministratör
i nättjänsten Mitt Fennia

Med denna blankett kan du meddela uppgifter om huvudanvändaren eller behörighetsadministratören i nättjänsten Mitt
Fennia.
Huvudanvändaren kan göra följande:
• Administrera kundföretagets (härefter "Kundföretaget") användare av nättjänsten Mitt Fennia och omfattningen av deras behörigheter. Via nättjänsten Mitt Fennia kan han eller hon begära att antalet användare ökas, begära att användare tas bort eller att
användarnas behörigheter ändras.
• Se Kundföretagets försäkrings- och skadeuppgifter samt räkningar.
• Se alla meddelanden och anmälningar som Kundföretagets användare skickat och svaren på dessa.
• Skicka försäkrings- och skadeanmälningar.
I enlighet med det som framhävs i avtalsvillkoren för nättjänsten Mitt Fennia ansvarar Kundföretaget för och förbinder sig att se
till att huvudanvändaren i nättjänsten hanterar endast de uppgifter som han eller hon enligt lagstadgade och arbetsrelaterade
behörigheter har rätt att hantera.
Behörighetsadministratören kan göra följande:
• Administrera Kundföretaget användare av nättjänsten Mitt Fennia. Via nättjänsten Mitt Fennia kan han eller hon begära nya
användare, begära att användare tas bort eller att användares behörigheter ändras. Rättigheter till övriga funktioner i
nättjänsten ges till behörighetsadministratören separat (bilaga 1).
Om du utser en huvudanvändare för nättjänsten behöver bilaga 1 inte fyllas i.
För användarnas användarprofiler redogörs närmare i avtalsvillkoren för nättjänsten Mitt Fennia. För innehållet i behörigheterna
redogörs i bilaga 2.
Obligatoriska uppgifter på blanketten anges med asterisk *
UPPGIFTER OM
KUNDFÖRETAGET

Kundföretagets namn*

FO-nummer*

Utdelningsadress
UPPGIFTER OM
HUVUDANVÄNDARE
ELLER BEHÖRIGHETSADMINISTRATÖR

Postnummer

Förnamn*

Efternamn*

Postort
Personbeteckning*

E-postadress*

Telefon

Användarspråk i nättjänsten
finska
svenska

□

□

Jag utser ovannämnda person (välj bara den ena)*:
eller
till behörighetsadministratör

□ till huvudanvändare
UNDERSKRIFTER

Undertecknaren ska ha rätt att företräda Kundföretaget

8.22

Ort och datum*

4081220

□

Kundföretagets underskrift med namnförtydligande*

ANVÄNDARSTÖD

Nättjänstanvändarstöd: verkkopalvelut(snabel-a)fennia.fi,tfn01050303

BILAGOR

1. Behörigheter som ges behörighetsadministratören
2. Behörigheternas innehåll

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
HELSINGFORS
Postadress: 00017 FENNIA
Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv
HELSINGFORS
Postadress: 00017 FENNIA

Internet

FO-nummer

www.fennia.fi

0196826-7

Internet

FO-nummer

www.fennia.fi

1496059-8

