Fullmakt till vårdnadshavare eller intressebevakare
att använda Mandatum Lifes webbtjänst
Uppgifter för minderårigt barn eller den försäkringsägare vars intressen bevakas.
Namn

Personbeteckning

Med denna fullmakt befullmäktigar de lagliga representanterna (nedan kunden) för det minderåriga barnet eller
den person vars intressen bevakas nedan nämnda person/personer att använda Mandatum Livförsäkringsaktie
bolags/Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kalevas (nedan Försäkringsbolagets) webbtjänst.

Den befullmäktigade personens/intressebevakarens uppgifter
Namn

Personbeteckning

Gatuadress
Postnummer och kontor

Telefonnummer

Namn

Personbeteckning

Mandatum Livförsäkringsaktiebolag. Postadress PB 627, 00101 Helsingfors. Registrerad hemort och adress Bulevarden 56, 00120 Helsingfors, Finland. FO-nummer 0641130-2. www.mandatumlife.fi

Gatuadress
Postnummer och kontor

Telefonnummer

Följande rättigheter ges den befullmäktigade
Rätt att se försäkringar. Den befullmäktigade personen har rätt att i webbtjänsten se uppgifter om
det minderåriga barnets försäkringar eller den persons försäkringar vars intressen bevakas.
Rätt att se och förvalta försäkringar. Den befullmäktigade personen har rätt att i webbtjänsten göra
ändringar i försäkringen, t.ex. ändra placeringsplanen för en försäkring som inkluderar besparingar.

Villkor för befullmäktigande
Kunden kan ge fullmakt att använda webbtjänsten, ändra
innehållet i givna fullmakter eller återta givna fullmakter
genom att skriftligen underrätta Försäkringsbolaget därom.
Kunden ger den befullmäktigade användaren den användar
behörighetsnivå som han eller hon fastställt för Försäkrings
bolagets produkter och tjänster, inom ramen för vilken den
befullmäktigade användaren kan sköta ärenden i Försäkrings
bolagets webbtjänst, se kundens kundupp gifter och/eller
göra ändringar som binder kunden och andra eventuella rätts
handlingar i webbtjänsten.
Om den/de befullmäktigade är vårdnadshavare eller
intressebevakare för en minderårig kund, gäller fullmakten
alla försäkringar som hanteras i Mandatum Lifes webbtjänst.
Fullmakten för en minderårig kunds del upphör när kunden
fyller 18 år.
Innan den befullmäktigade användaren kan sköta ärenden i
webbtjänsten, ska användaren skaffa sig personliga identifika
tioner från Försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget ansvarar
inte för skador som orsakas kunden eller den befullmäktigade

användaren och som beror på att den befullmäktigade
användaren har försummat att iaktta Försäkringsbolagets
villkor för elekt ronisk kommunikation.
Försäkringsbolaget har rätt att besluta om vilka användar
behörighetsnivåer som används i webbtjänsten och hur
användarbehörigheter ges, ändras och återtas.
Kunden ansvarar för alla åtgärder som den befullmäktigade
användaren gjort för kundens räkning inom ramen för sina
användarbehörigheter och under deras giltighetstid.
Kunden är skyldig att omedelbart skriftligen underrätta
Försäkringsbolaget om han eller hon önskar återta eller
ändra användarrättigheterna för en befullmäktigad använ
dare. Kundens ansvar för de rättshandlingar som den befull
mäktigade användaren gör upphör när Försäkringsbolaget
har mottagit anmälan och Försäkringsbolaget har haft rimlig
tid att föra in uppgiften i Försäkringsbolagets system.
Subsidiärt tillämpas på tjänsten Försäkringsbolagets villkor
för elektronisk kommunikation.

Underskrift
Ort och datum
Jag är ensamstående förälder

Underskrift och namnförtydligande
av vårdnadshavarna, vårdnadshavaren eller intressebevakaren
Jag är intressebevakare

Om fullmakten gäller ett minderårigt barn behövs båda vårdnadshavarnas underskrift. Om det är fråga om en
ensamstående förälder, räcker det med hans eller hennes underskrift. Intressebevakaren undertecknar för den persons del
vars intressen han eller hon bevakar inom ramen för sina befogenheter (utdrag ur registret över förmynderskapsärenden
ska tillställas Försäkringsbolaget som bilaga till fullmakten).
Töm

Returadress: Mandatum Livförsäkringsaktiebolag, Kundpost/ 2011, Kalevavägen 3, 20520 Åbo
Skriv ut

