
   Fullmaktsredogörelse  

 
 
 
Enligt försäkringsbolagslagen får ett försäkringsbolag inte för utomstående röja kundens ekonomiska ställning, hälsotill-
stånd, något som berör andra personliga förhållanden eller en affärs- eller yrkeshemlighet (försäkringsbolagslagen 30 
kap. 1 §). För att uppgifter som hör till försäkringshemligheten ska kunna ges till någon utanför bolaget behövs kundens 
uttryckliga samtycke eller fullmakt. 
 
I LokalTapiola-gruppen kan en fullmaktstagare på basis av en fullmakt sköta fullmaktsgivarens försäkringsärenden samt 
för detta via nättjänsterna få behövliga uppgifter som ingår i försäkringshemligheten. 
 
 
Fullmakten gäller 
de försäkringar och ersättningsärenden i LokalTapiola-
gruppens försäkringsbolag som Fullmaktsgivaren i full-
makten uttryckligen har gett Fullmaktstagaren fullmakt för. 
Fullmaktstagarens användarrättigheter i nättjänsten fast-
ställs enligt fullmakten. 
 
Fullmakten gäller både de försäkringar som Fullmaktsgi-
varen har ikraft då fullmakten ges och de försäkringsavtal 
som Fullmaktsgivaren ingår senare. 
 
Fullmaktstagaren har med alla användarrättigheter 
rätt att  
• titta på och söka meddelanden inom ramen för använ-

darrättigheterna 
• titta på kunduppgifter och göra ändringar i dem 
• titta på avtalssammandrag inom ramen för använd-

ningsrättigheterna 
• skicka meddelanden 
• använda specialisttjänsterna 
 
Fullmaktens valbara rättigheter 
Fullmakten kan innehålla en eller flera användningsrätts-
roller, till vilka användningsrättigheter öppnas för Full-
maktstagaren. Användningsrättsrollen fastställer omfatt-
ningen av Fullmaktstagarens befogenheter. 
 
Arbetsolycksfallsförsäkring, försäkringsärenden 
Arbetsolycksfallsförsäkringens skötsel och löneanmälan. 
Med denna roll kan man:  
• titta på och ändra försäkringsuppgifter för arbetsolycks-

fallsförsäkring  
• göra löneanmälan och anmälan om förskottslöner 
• ändra ägaruppgifter  
• beställa intyg på betalda premier  
• beställa skyddsskyltar. 
 
Arbetsolycksfallsförsäkring, ersättningsärenden 
Göra skadeanmälan för och fortsatt handläggning av 
arbetsolycksfallsförsäkring. I denna roll kan man:  
• se försäkringsuppgifterna för arbetsolycksfallsförsäk-

ring 
• göra anmälan om olycksfalls och yrkessjukdom samt 

fortsatt anmälan. 
• anmäla löneuppgifter 
• göra försäkringsintyg 
• titta på arbetarskyddsstatistik 
• beställa skyddsskyltar. 
 
 
 

Frivilliga personförsäkringar, försäkringsärenden 
I denna roll kan man:  
• titta på frivilliga personförsäkringar 
• ändra förmånstagarförordnande  
• överföra äganderätt 
• beställa skyddsskyltar. 
 
Tilläggspensionsförsäkringar 
I denna roll kan man:  
• överföra besparingar 
• ändra placeringsplanen 
• meddela förvärvsinkomster 
• lägga till försäkrade 
• beställa skyddsskyltar.   
 
Placeringsförsäkringar 
I denna roll kan man:  
• titta på och ändra Omavara fondförsäkring. 
 
Egendoms- och verksamhetsförsäkringar och -
ersättningar 
Företags-, djur-, lantbruks-, skogs-, transport- samt motor-
fordonsförsäkringar och skötsel av ersättningsärenden.  
I denna roll kan man:  
• titta på och ändra egendoms- och verksamhets- samt 

fordonsförsäkringar 
• anmäla en skada samt titta på redan gjorda skadean-

mälan 
• beställa skyddsskyltar. 
 
Giltighet 
Fullmakten gäller tillsvidare, tills LokalTapiola får en an-
mälan om att den upphör. Fullmaktsgivaren ska se till att 
fullmakten avslutas, när den inte behövs längre t.ex. på 
grund av att det skett ändringar i försäkringar eller i förhål-
landen. 
 
   


