Sopimusehdot

Sopimus
Varma.fi-asiointipalvelu

Täyttöohjeet
1 (4)

Tällä sopimuksella Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (jäljempänä vakuutusyhtiö)
sekä (yrityksen/yhteisön/henkilön nimi)					

(Y-tunnus/henkilötunnus)

(jäljempänä asiakas) sopivat vakuutusyhtiön tarjoaman, tunnistamista edellyttävän sähköisen varma.fi-asiointipalvelun (jäljempänä palvelun) käyttämisestä. Tämä sopimus tulee voimaan, kun vakuutusyhtiö on hyväksynyt asiakkaan palvelun käyttäjäksi.
Vakuutusyhtiö toimittaa hyväksytylle asiakkaalle palvelun käyttäjätunnukset tai ilmoituksen palvelun käyttöoikeudesta sähköpostilla.

Merkitse käyttöoikeus henkilöittäin. Jos henkilöt tai vastuut muuttuvat, ilmoita siitä välittömästi Varmaan.

1 Pääkäyttäjä/vastuu-/yhteyshenkilö
Nimi

Tunnistamistapa:

Henkilötunnus

Varman käyttäjätunnus

Sähköposti

pankkitunnus tai mobiilivarmenne
Kieli

Puhelin

Suomi
Ruotsi

Käyttöoikeus
Työsuhde- ja
vuosi-ilmoitus

(merkitse käyttöoikeuskohta rastilla)
Ansiotiedot eläkkeelle
TyEL-vakuutus- ja
siirtyville
maksutiedot

2 Käyttäjä
Nimi

Henkilötunnus

Tunnistamistapa:
Sähköposti

YEL-vakuutus

Työkyvyttömyysmenot henkilöittäin

Varman käyttäjätunnus

*) Rajoitus

pankkitunnus tai mobiilivarmenne
Kieli
Puhelin
Suomi
Ruotsi

Käyttöoikeus
Työsuhde- ja
vuosi-ilmoitus

(merkitse käyttöoikeuskohta rastilla)
Ansiotiedot eläkeelle
siirtyville

TyEL-vakuutus- ja
maksutiedot

YEL-vakuutus

Työkyvyttömyys-

*) Rajoitus

menot henkilöittäin

* Jos käyttäjän oikeuksia rajoitetaan niin, että hänellä on oikeudet vain osaan yrityksen vakuutuksia, merkitse rasti sarakkeeseen Rajoitus. Otamme Sinuun yhteyttä käyttöoikeuksien määrittelemiseksi.

Vastuu-/yhteyshenkilö voi lisätä uusia käyttäjiä myös varma.fi-asiointipalvelun kautta.

Nimi

1570/03.2012

Paikka ja aika

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Postiosoite PL 2, 00098 VARMA

Asema yrityksessä

Käyntiosoite ja kotipaikka
Salmisaarenranta 11, Helsinki

Puhelin
Faksi

010 2440
010 244 4752

Y-tunnus 0533297-9
www.varma.fi

Tulosta
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Täyttöohjeet ja valtuustasojen selitykset
Vastuu-/yhteyshenkilö

Varma.fi-asiointipalvelulla on oltava yhteyshenkilö, jonka tehtävä on ilmoittaa
käyttäjäoikeuksissa tapahtuneista muutoksista. Yhteyshenkilö voi tehdä ilmoituksen
varma.fi-asiointipalvelussa.
Ilmoituksen voi tehdä myös kirjallisesti osoitteeseen:
Varma
Vakuutuspalvelut
PL 2
00098 VARMA

Käyttäjä
Pankkitunnus

Varma.fi-asiointipalvelua voi käyttää seuraavien pankkien pankkitunnisteilla
–
–
–
–
–
–

Nordean
Osuuspankin
Handelsbankenin
S-pankin
Oma Säästöpankin
Aktian

–
–
–
–
–

Danske Bankin
Säästöpankkien
Tapiolan
Ålandsbankenin
POP Pankin

Pankkitunniste on henkilökohtainen.
Mobiilivarmenne

Matkapuhelinoperaattorin myöntämä varmenne, joka on käyttäjän sim-kortilla ja
mahdollistaa tunnistautumisen matkapuhelimen avulla.

Nimi

Käyttäjän etu- ja sukunimi

Henkilötunnus

Muodossa: ppkkvv–tunnus-osa

Sähköpostiosoite

Esim. etunimi.sukunimi@yritys.fi
Salasanapalvelu lähettää henkilökohtaisen salasanan tähän osoitteeseen.
Lisäksi siihen saapuu heräteviesti aina, kun varma.fi-asiointipalveluun
on tullut uusi viesti.

Puhelinnumero

Numero, josta käyttäjän tavoittaa työaikana.

Kieli

Kieli, jolla käyttäjä haluaa palvelua koskevat viestit. Palvelun kielen voi valita palvelussa.

Käyttöoikeus
Työsuhde- ja vuosi-ilmoitus Ilmoituksen tekeminen
Ansiotiedot eläkkeelle siirtyville
Eläkkeelle siirtyvän työntekijän työsuhdetietojen ilmoittaminen
TyEL-vakuutus- ja maksutiedot
Tietojen katselu, muutos- ja tulostepyynnöt
YEL-vakuutus

Tietojen katselu, muutos- ja tulostepyynnöt

Työkyvyttömyysmenot henkilöittäin
Maksuluokkien laskennassa huomioitavat työkyvyttömyyseläkemenot henkilöittäin
Lisätietoja

1570/09.2018

Puh. 010 192 100
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Varma.fi-asiointipalvelun sopimusehdot
1. Varma.fi-asiointipalvelu

Varma.fi-asiointipalvelu on Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiön
Varman (jäljempänä vakuutusyhtiö) tuottama sähköinen vakuutuskansiopalvelu, jolla yrittäjä tai yritys (jäljempänä asiakas) voi hoitaa verkossa eläkevakuutusasioitaan ja hoitaa myös rahoitusasioitaan. Varma.fi-asiointipalvelu
(jäljempänä palvelu) on asiakkaan käytössä hänen kulloinkin sopimassaan
laajuudessa. Palvelu on maksuton.
2. Palvelun käyttöoikeudet

Palvelun käytön edellytyksenä on asiakkaan vakuutusyhtiöltä saama palvelun käyttöoikeus. Palvelun käyttämistä varten vakuutusyhtiö antaa asiakkaalle käyttäjätunnuksen ja salasanan. Asiakas voi käyttää palvelua ilman
käyttäjätunnusta ja salasanaa myös palvelun hyväksymillä voimassa olevilla pankkitunnuksilla.
Asiakas sitoutuu säilyttämään vakuutusyhtiön antaman käyttäjätunnuksen
ja salasanan huolellisesti niin, etteivät ne joudu sivullisen haltuun. Vakuutusyhtiö voi halutessaan uusia käyttäjätunnukset toimittamalla asiakkaalle
uudet tunnukset. Uudet käyttäjätunnukset voidaan lähettää asiakkaan
nimeämälle vastuuhenkilölle postitse.
Jos asiakkaalla on syytä epäillä käyttäjätunnuksen kadonneen tai joutuneen
sivullisen haltuun, hänen on viipymättä ilmoitettava tästä vakuutusyhtiölle
puhelimitse arkisin klo 8 - 16 numeroon 010 192 100.
Asiakkaan vastuu käyttäjätunnuksen käytöstä lakkaa, kun vakuutusyhtiö on
vastaanottanut asiakkaan ilmoituksen käyttäjätunnuksen poistamiseksi.
Asiakkaan nimeämä vastuuhenkilö hallinnoi kaikkia asiakkaan palvelun
käyttöön liittyviä käyttöoikeuksia. Vastuuhenkilö määrittelee missä laajuudessa asiakkaan puolesta toimivalla henkilöllä on oikeus käyttää palvelua.
Vastuuhenkilö tekee asiakasta sitovat käyttäjäprofiilien määritykset sopimuksella tai sen liitelomakkeella. Vastuuhenkilö ilmoittaa käyttäjäprofiilien
muutokset ja käyttäjätunnusten poistamiset palvelun kautta, sähköpostilla
tai puhelimitse. Muulloin kuin arkipäivänä klo 8 - 16 tehdyt ilmoitukset katsotaan vastaanotetuiksi seuraavana arkipäivänä klo 8.00 ilmoituksen tekemisen jälkeen.
Jos asiakas valtuuttaa vakuutusmeklarin hoitamaan vakuutusasioitaan,
vakuutusyhtiö muuttaa tarvittaessa ilman asiakkaan erillistä ilmoitusta
asiakkaan käyttäjäprofiilit meklaritoimeksianto-sopimuksen tai valtakirjan
mukaisiksi. Käyttäjäprofiilin muutokset tulevat voimaan, kun vakuutusyhtiö
on saanut tiedon meklaritoimeksiannosta ja vastaanottanut valtakirjan.
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3. Laitteet, ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Asiakas hankkii omalla kustannuksellaan palvelua varten tarvittavat laitteet,
ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet sekä vastaa niiden käyttö- ja ylläpitokuluista, toimivuudesta ja yhteensopivuudesta palveluun. Vakuutusyhtiö ja
asiakas vastaavat kumpikin omien tietojärjestelmiensä asianmukaisesta
tietoturvasta.
4. Vastuu palvelussa asioinnista

Asiakas on vastuussa kaikista toimista, jotka on tehty palvelussa voimassaolevilla käyttöoikeuksilla. Palvelulla tehtyjen toimien ja viestien
sisällön katsotaan olevan sellaisia, jollaisina ne ovat tallentuneet vakuutusyhtiön tietojärjestelmään. Vakuutusyhtiö ei vastaa mistään vahingosta, joka on aiheutunut palvelun käyttäjätunnuksen toimimattomuudesta.
5. Muutokset

Vakuutusyhtiö ilmoittaa muutoksesta asiakkaalle etukäteen palveluun
laitettavalla viestillä, sähköpostitse tai postitse, jos muutos lisää asiakkaan tämän sopimuksen mukaisia velvollisuuksia tai heikentää olennaisesti asiakkaan oikeuksia. Muutos tulee voimaan sitä seuraavan
kuukauden alusta, jolloin asiakkaalle on lähetetty ilmoitus muutoksesta
tai kun muutos on julkaistu palvelussa. Ellei asiakas hyväksy muutosta,
hänen tulee kirjallisesti irtisanoa sopimus ennen sopimusehtojen muutoksen voimaantuloa.
6. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimukseen sovelletaan lisäksi kulloinkin voimassaolevia vakuutusyhtiön verkkopalvelun ehtoja. Kumpikin
sopijapuoli voi kirjallisesti irtisanoa sopimuksen päättymään heti ilman
irtisanomisaikaa. Jos asiakas ei (1) vuoteen ole käyttänyt palvelua,
vakuutusyhtiöllä on oikeus ilman erillistä irtisanomista katsoa sopimus
päättyneeksi. Asiakkaan oikeus käyttää palvelua päättyy, kun asiakkaan
vakuutussopimusten päättymisestä vakuutusyhtiössä johtuvat toimet
ovat suoritettu loppuun. Asiakkaalla ei ole oikeutta mihinkään korvaukseen tämän sopimuksen irtisanomisen johdosta.
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