Valtuutus Mandatum Lifen verkkopalvelun
käytöstä huoltajalle tai edunvalvojalle
Alaikäisen lapsen tai edunvalvottavan vakuutuksenomistajan tiedot
Nimi

Henkilötunnus

Tällä valtuutuksella alaikäisen lapsen tai edunvalvottavan henkilön lailliset edustajat (jäljempänä asiakas)
valtuuttavat alla mainitun henkilön/henkilöt käyttämään Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön / Keskinäinen
Vakuutusyhtiö Kalevan tarjoamaa (jäljempänä Vakuutusyhtiön) verkkopalvelua.

Valtuutetun henkilön/edunvalvojan tiedot
Nimi

Henkilötunnus

Katuosoite
Postinumero ja toimipaikka

Puhelinnumero

Nimi

Henkilötunnus

Katuosoite

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö. Postiosoite PL 627, 00101 Helsinki. Rekisteröity kotipaikka ja osoite Bulevardi 56, 00120 Helsinki, Suomi. Y-tunnus 0641130-2. www.mandatumlife.fi

Postinumero ja toimipaikka

Puhelinnumero

Valtuutetulle annetaan seuraavat oikeudet
Vakuutusten katseluoikeus. Valtuutetulla henkilöllä on oikeus katsella alaikäisen lapsen tai edunvalvottavan
henkilön vakuutusten tietoja verkkopalvelussa.
Vakuutusten katselu- ja hoito-oikeus . Valtuutetulla henkilöllä on oikeus tehdä muutoksia vakuutukseen
esim. muuttaa säästöjä sisältävän vakuutuksen sijoitussuunnitelmaa verkkopalvelussa.

Valtuutuksen ehdot
Asiakas voi antaa valtuutuksen verkkopalvelun
käyttöön, muuttaa annettujen valtuutusten sisältöä
tai lakkauttaa annetut valtuutukset ilmoittamalla siitä
kirjallisesti Vakuutusyhtiölle.
Asiakas antaa valtuutetulle käyttäjälle Vakuutusyhtiön
tuotteisiin ja palveluihin määrittelemänsä käyttöval
tuustason, jonka puitteissa valtuutettu käyttäjä voi asi
oida Vakuutusyhtiön verkkopalvelussa, nähdä asiakkaan
asiakastietoja ja/tai tehdä asiakasta sitovia muutoksia ja
muita verkkopalvelussa mahdollisia oikeustoimia.
Kun valtuutettuna on alaikäisen asiakkaan huoltaja(t) tai
edunvalvoja, koskee valtuutus kaikkia Mandatum Lifen
verkkopalvelussa käsiteltävissä olevia vakuutuk sia.
Alaikäisen asiakkaan valtuutus päättyy, kun asiakas
täyttää 18 vuotta.
Ennen kuin valtuutettu käyttäjä voi asioida verkkopalve
lussa, käyttäjän on hankittava itselleen henkilökohtaiset
Vakuutusyhtiön hyväksymät tunnisteet. Vakuutusyhtiö
ei vastaa asiakkaalle tai valtuutetulle käyttäjälle vahin

goista, jotka johtuvat siitä, että valtuutettu käyttäjä
on laiminlyönyt noudattaa Vakuutusyhtiön sähköistä
asiointia koskevia ehtoja.
Vakuutusyhtiöllä on oikeus päättää, minkälaisia käyttö
valtuustasoja verkkopalveluissa on käytössä ja miten
käyttövaltuuksia perustetaan, muutetaan ja kumotaan.
Asiakas vastaa kaikista niistä toimista, joita valtuutettu
käyttäjä on käyttövaltuuksien rajoissa ja voimassaolo
aikana asiakkaan puolesta tehnyt.
Asiakas on velvollinen välittömästi ilmoittamaan kirjal
lisesti Vakuutusyhtiölle, jos asiakas haluaa lakkauttaa
tai muuttaa valtuutetun käyttäjän käyttöoikeuden.
Asiakkaan vastuu valtuutetun käyttäjän tekemistä
oikeustoimista päättyy, kun Vakuutusyhtiö on vastaan
ottanut ilmoituksen ja Vakuutusyhtiöllä on ollut kohtuul
linen aika viedä tieto Vakuutusyhtiön järjestelmiin.
Toissijaisesti palveluun sovelletaan Vakuutusyhtiön
sähköisen asioinnin ehtoja.

Allekirjoitus
Paikka ja päivämäärä
Olen yksinhuoltaja

Huoltajien, huoltajan tai edunvalvojan allekirjoitus ja nimenselvennys
Olen edunvalvoja

Alaikäisen asiakkaan puolesta tarvitaan molempien huoltajien allekirjoitus. Jos kyseessä on yksinhuoltaja,
hänen allekirjoituksensa riittää. Edunvalvottavan puolesta allekirjoittaa edunvalvoja toimivaltansa puitteissa
(holhousasioiden rekisteriote tulee lähettää Vakuutusyhtiölle valtuutukseen liitteenä).
Palautusosoite: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, Asiakasposti/ 2011, Kalevantie 3, 20520 Turku
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