ANSÖKAN

Bruksavtal för ilmarinens nättjänster
Bruksavtalet för nättjänst träder i kraft mellan kunden och Ilmarinen enligt de bruksavtalsvillkor som finns på omstående sida
efter att Ilmarinen har godkänt ansökan.
Du kan returnera det undertecknade avtalet elektroniskt via vår webbplats https://www.ilmarinen.fi/sv/kontakta-oss/skyddat-meddelande/
genom att använda funktionen skicka bilaga. Ange verkkopalvelu@ilmarinen.fi som mottagare.
Du kan även skicka in avtalet per post till adressen Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, PB 2, 00018 Ilmarinen.

Kontaktinformation

Arbetsgivarens / företagarens namn (obligatoriskt)
FO-nummer eller personbeteckning (obligatoriskt)
Kontaktperson

Telefonnummer

E-postadress

Användare
Begränsad rättighet

Användare
Begränsad rättighet

Uppgifterna om bokföringsbyrån som sköter
försäkringen

För- och efternamn (obligatoriskt)

Personbeteckning

E-postadress

Telefonnummer

För- och efternamn (obligatoriskt)

Personbeteckning

E-postadress

Telefonnummer

Bokföringsbyråns namn

Bokföringsbyråns FO-nummer

Gatuadress

Uppgifterna ifylls om en
bokföringsbyrå sköter försäkringen. Postnummer och postanstalt

Bokföringsbyråns
användare
Begränsad rättighet

Bokföringsbyråns
användare
Begränsad rättighet

För- och efternamn (obligatoriskt)

Personbeteckning

E-postadress

Telefonnummer

För- och efternamn (obligatoriskt)

Personbeteckning

E-postadress

Telefonnummer

Du kommer väl ihåg att meddela till Ilmarinen om bokföringsbyråns användarrättigheter upphör. Anmäl också om ändringar som
gäller användarna eller deras ansvar.
Jag har bekantat mig med bruksvillkoren för Ilmarinens nättjänster. Jag godkänner villkoren och förbinder mig att följa dem.
Jag godkänner att de uppgifter jag angivit behandlas enligt Ilmarinens datasäkerhetspolicy (https://www.ilmarinen.fi/sv/ilmarinen/dataskydd/ ).
Datum

Underskrift med namnförtydligande och det underskrivande företagets namn

Ilmarinen • Porkalagatan 1, Helsingfors • PB 2, 00018 ILMARINEN
Tfn +358 10 28411 • FO-nummer 0107638-1
www.ilmarinen.fi/sv

Skriv ut blanketten

Töm blanketten

JT008WR 10.2020

Ilmarinens användarvillkor för nättjänster som fordrar ett bruksavtal
Syftet med användarvillkoren (nedan bruksavtal) för Ilmarinens
nättjänster som fordrar ett bruksavtal (nedan Tjänst) är att ge
kunden rätt att använda Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget
Ilmarinens (nedan Ilmarinen) Tjänster. Användningen av Tjänsterna förutsätter att kunden godkänner villkoren för detta bruksavtal och förbinder sig att följa dem. Dessa villkor tillämpas på
Tjänsterna i första hand och de allmänna villkoren tillämpas i
andra hand. //en länk till de allmänna villkoren.
Bruksavtalet träder i kraft mellan kunden och Ilmarinen efter
att Ilmarinen har godkänt och registrerat kunden som användare
av Tjänsten och kunden har börjat använda koderna.
Användarrättigheter / Begränsade användarrättigheter
Webbtjänstens användare ser alla uppgifter om försäkringen
och kan ta fram arbetstagarspecifika listor. Användaren kan
redigera alla uppgifter som är möjligt att ändras i tjänsten,
bl.a. kontaktuppgifter och förfallodagar för ArPL-fakturor samt
begära betalningstid för fakturor. En användare kan även beviljas begränsade användarrättigheter. I så fall ser användaren
alla andra försäkringsuppgifter, men har inte tillgång till arbetstagarspecifika listor eller löneuppgifter
Bokföringsbyråer och mäklare
Bokföringsbyråer och mäklare som har hand om Ilmarinens
kunder har rätt att på sina kunders vägnar ansöka om användarrättighet till Tjänsterna, om uppdragsavtalet mellan kunden och
bokföringsbyrån eller kunden och mäklaren möjliggör detta.
Bruksavtalet för Tjänsterna träder i kraft mellan bokföringsbyrån
och Ilmarinen eller mäklaren och Ilmarinen enligt samma
förfarande som anges ovan gällande avtalet mellan en kund
och Ilmarinen.
Bokföringsbyråns och mäklarens rätt att använda Tjänsterna
förutsätter därtill i fråga om varje enskild kund att den person
eller de personer som har rätt att teckna kundens firma ger sitt
samtycke till att Tjänsterna används. De rättigheter och skyldigheter som åläggs kunden i detta bruksavtal gäller även bokföringsbyråer och mäklare. Bokföringsbyrån eller mäklaren skall
omedelbart meddela Ilmarinen om att deras uppdrag avslutats,
så att Tjänsten kan annulleras.
Användarsignum och lösenord
Användningen av Tjänsterna baserar sig antingen på en personlig
eller kundspecifik bruksrättighet. Ilmarinen förbehåller sig rätten
att bestämma vilken bruksrättighet som används i varje enskild
Tjänst.
Personlig bruksrättighet
De personer som kunden anmält till Ilmarinen i sin ansökan om
användning av Tjänsterna har rätt att på kundens vägnar
använda Tjänsterna som avses i detta bruksavtal. Kunden har
rätt att under bruksavtalets giltighetstid ansöka om flera
användarrättigheter genom att anmäla de nya användarnas
namn till Ilmarinen.
För att Tjänsterna skall kunna tas i bruk skickar Ilmarinen
användarsignum och lösenord till de användare som kunden
uppgett. Användarsignumen sänds till kunden och lösenorden
till de användare som kunden namngivit till den adress som
registrerats för kunden i Ilmarinens adressregister. Ilmarinen
kan vid behov förnya användarsignumet och/eller lösenordet
genom att sända kunden/användaren nya uppgifter.
Användarsignumet och lösenordet skall alltid förnyas då
namngivna användare byts ut.
Kundspecifik bruksrättighet
Ilmarinen ger kunden ett användarsignum och lösenord för
användning av Tjänsterna. Ilmarinen kan vid behov förnya
användarsignumet och/eller lösenordet genom att sända kunden
nya uppgifter.

Allmänna villkor för användningen av användarsignumet
och lösenordet
Kunden förbinder sig att förvara användarsignumet och lösenordet skilt för sig, så att de inte råkar i händerna på en sådan
person som enligt bruksavtalet inte har rätt att använda
Tjänsterna (nedan utomstående).
Om kundens rätt att använda en namngiven Tjänst upphör eller
om den person som är berättigad att använda Tjänsten byts
ut, skall kunden omedelbart underrätta Ilmarinen om detta, så
att Ilmarinen kan annullera användarsignumet. Ilmarinen kan
annullera ett sådant användarsignum med vilket Tjänsten har
inte använts på ett år.
Kunden ansvarar för att användaren eller användarna känner
till de ansvar och de förpliktelser som bruksavtalet medför.
Kunden svarar för följderna av felaktigt bruk av Tjänsten.
Om identifieringskoderna som möjliggör använding av Tjänsten
råkat i en utomståendes händer, eller om kunden har skäl att
misstänka att så har skett, är kunden skyldig att omedelbart
underrätta Ilmarinen om detta, så att Ilmarinen annullerar
användarsignumet eller vid behov kan stänga Tjänsten. Kunden
och användarna ansvarar för eventuell skada som uppstår till
följd av otillbörligt bruk av användarsignumet och lösenordet
eller till följd av att dessa råkat i en utomståendes händer.
Program, utrustning och datakommunikation
Användningen av Tjänsterna kräver den specifika webbläsare
som Ilmarinen anger vid respektive tidpunkt. Kunden anskaffar
på egen bekostnad den utrustning, de program och telefonförbindelser e.dyl. teleförbindelser som Tjänsterna förutsätter
och ansvarar för användnings- och underhållskostnaderna för
dessa samt för att de är kompatibla med Tjänsterna.
Ilmarinen och kunden ansvarar för datasäkerheten i sina egna
datasystem. Ilmarinen ansvarar inte för skador som orsakas
kunden på grund av faktorer som äventyrar datasäkerheten,
t.ex. datavirus.
Ilmarinen har rätt att avbryta tillhandahållandet av Tjänsterna,
om Tjänsternas säkerhet äventyras av kundens utrustning,
program eller dataförbindelser eller av andra orsaker.
Därtill har Ilmarinen rätt att avbryta tillhandahållandet av
Tjänsterna under den tiduppdateringen förutsätter- och underhållsåtgärder samt tillfälligt eller permanent när situationen så
kräver. Ilmarinen ansvarar inte för skador som uppstår till följd
av att Tjänsterna stängs eller avbryts. Ilmarinen har rätt att göra
ändringar i Tjänsternas funktioner.
Dataöverföring
Kunden ansvarar för att de uppgifter som överförs via Tjänsterna
är korrekta. Kunden ansvarar också för följderna i det fall att
felaktiga överförda uppgifter används. Om materialet konstateras
innehålla fel, är kunden skyldig att på begäran sända nytt
material. Begäran om försändelse av material kan också förnyas,
om materialet förstörs under behandlingen.
Giltighetstid
Rätten att använda Tjänsterna avslutas när kundförhållandet
upphör eller när de för bestämd tid beviljade bruksrättigheterna
upphör. Bägge parter har rätt att säga upp bruksavtalet med
omedelbar verkan. Kunden har inte rätt till någon form av
ersättning för följder av en aktivitet som sker inom ramen för
detta avtal och inte heller till följd av att detta avtal sägs upp.

Till början av blanketten

