Anmälan av administratör
till Internetkontoret
Texta gärna!

Administratör
Efternamn

Förnamn

Personnummer

_____________________________________________________

_______________________________

_______________________________

Telefon, arbete

E-postadress, arbete

_____________________________________________________

_____________________________________________________

det här är vår kontaktperson för pension

ersätter tidigare anmäld administratör
tillkommer utöver anmäld administratör

Firmatecknarens underskrift
OBS! När ni accepterar dessa allmänna villkor förbinder ni er att betrakta ett ärende skapat i internetkontoret som likställt med
ett skriftligt undertecknande av ett dokument. Ett internet-ärende har alltså samma verkan som om administratören skrivit under
en ärendeblankett och skickat den med brev. Se även villkor på baksidan av detta dokument.
Datum

Företagets namn

_______________________________

_____________________________________________________________________________________

Organisationsnummer

Ort

_______________________________

_____________________________________________________________________________________

Firmatecknares underskrift

Namnförtydligande, firmatecknare
____________________________________________________________________________________________________________________________

När ni skickat in denna blankett kommer vi att lägga upp ert kontor i internetkontoret. Sedan meddelar vi administratören de praktiska detaljerna. Dessutom kommer vi att erbjuda en praktisk instruktion på hur handläggningen går till.

A44 201805

För snabbare hantering kan du mejla ansökan till forsakringsadministration@aipension.se. Du måste även skicka oss
originalet per post för arkivering.

AI Pension Arkitekter & Ingenjörer Nybrogatan 7 114 34 Stockholm Tel 08-54 50 48 00 Fax 08-54 50 48 01 www.aipension.se
Org. nr. 802004-8008 Styrelsens säte: Stockholm

Allmänna villkor för internetkontoret
§1 Bakgrund
AI Pension har tagit fram ett antal elektroniska tjänster (etjänster) för administration av pensions- och försäkringsuppgifter via internet. Tjänsterna har samlats i ett s.k. internetkontor
med webbadress ik.aipension.se.

§2. Omfattning av internetkontoret
Internetkontoret ger er som kund tillgång till våra e-tjänster med
de funktioner och den service som vi på AI Pension tillhandahåller vid var tid under namnet internetkontoret. Vilka e-tjänster
som ingår i internetkontoret framgår av vår hemsida, www.
aipension.se.
För att ta del av internetkontorets e-tjänster förbinder ni er
•

att följa dessa allmänna villkor

•

att följa de instruktioner som vi vid var tid redovisar på vår
hemsida på internet.

§3 Att använda internetkontoret
Internetkontoret når ni som kund via uppkoppling mot internet
och genom att gå in på webbadressen ik.aipension.se. Ni ansvarar
själv för att införskaffa utrustning för uppkoppling mot, och
användande av, internet, såsom dator och internetabonnemang.
Det användarkonto som levereras till er får inte lämnas ut till eller användas av andra än den person användarkontot är utställd
till. Om ni eller vi måste förändra eller spärra en behörighet skall
den andra parten informeras om detta.
Vårt internetkontor bygger på etablerad säkerhetsstandard när
det gäller

lämnar uppgifter om tidigare pensionsrätt. Vi ansvarar för att de
uppgifter ni lämnat inte ändras innehållsmässigt efter registreringen i vårt försäkringssystem.

§7 Handlingar tillhanda
En elektronisk handling anses ha kommit oss tillhanda direkt
när den skapats i internetkontoret. Denna tidpunkt sparas också
med handlingen.

§8 spärr av tillgång till internetkontoret
Vi på AI Pension har rätt att när som helst spärra internetkontoret för användning, för t.ex. underhåll, uppdateringar, eller vid
åsidosättande av bestämmelserna i allmänna villkoren.

§9 säkerhet och sekretess
AI Pension är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter
som lämnas till oss eller som vi erhåller. AI Pension behandlar
personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Fullständig information om hur AI Pension behandlar personuppgifter finns på AI Pensions hemsida; www.aipension.se.

§10 ändring av allmänna villkoren
Vi på AI Pension har rätt att besluta om ändring av de allmänna
villkoren. En sådan förändring träder ikraft tidigast en (1)
månad efter att vi informerat er som kund om innebörden i
förändringen. Om vi ändrar i de allmänna villkoren har ni rätt
att omedelbart, dock senast inom 30 dagar från avtalsändringen,
frånträda avtalet. Er begäran att frånträda e-tjänsten ska ni lämna
skriftligen till oss.

•

säker identifiering av användare

§11 Ansvarsbegränsning

•

kryptering av meddelande

•

signering av ärenden på internet

Både ni som kund och vi på AI Pension ansvarar gentemot den
andre parten för ekonomisk skada som inte är av ringa omfattning och hänför sig till fel och försummelser som begås av den
egna personalen vid användandet av internetkontoret. Bägge
parter skall skyndsamt avhjälpa uppkomna fel och brister. Ansvaret avser endast direkt skada och begränsas till 35 prisbasbelopp
per kalenderår. Denna ansvarsbegränsning gäller inte för skada
som orsakas av fel eller brist i uppgifter enligt §7 ovan.

När ni accepterar dessa allmänna villkor förbinder ni er att betrakta ett ärende skapat i internetkontoret som likställt med ett
skriftligt undertecknande av ett dokument. Ett internetärende
har alltså samma verkan som om ni skrivit under en ärendeblankett och skickat den med brev.

§4 Spridning av information

AI Pension ansvarar inte för skada som beror på

Information som ni som kund får genom vårt internetkontor får
ni bara använda för era egna pensions- och försäkringsändamål
och inte sprida vidare.

•

svenskt eller utländskt lagbrott

•

svensk eller utländsk myndighetsåtgärd

•

krigshändelse

•

strejk, blockad, lockout eller annan liknande omständighet.

§5 Kundens ansvar
Som kund förbinder ni er:
•

att inte avslöja er personliga kod för någon annan person

•

att genast meddela oss om någon annan person ändå fått
reda på er personliga kod

•

att inte skriva ner koden, eller förvara den på sådant sätt att
någon annan person får kännedom om den

•

att ansvara för skada som kan uppkomma genom försumlighet vid handhavande av den personliga koden

§6 Uppgiftsgaranti
Som kund ansvarar ni fullt ut för riktigheten i de uppgifter ni
lämnar till oss. Ni intygar också attuppgift om den anställdes arbetsförhet är korrekt. Ni är fullt ansvariga för att ITP-försäkrade

§12 Uppsägning av avtalet om internetkontorets e-tjänster
Avtalet gäller från AI Pensions bekräftelse genom översändande
av användarkonto och personlig kod. Avtalet gäller tillsvidare
med ömsesidig uppsägningstid av 30 dagar.

§13 Skiljedom
Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor, och därmed sammanhängande rättsförhållande,
skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om värdet av vad
som yrkas vid en tvist uppenbart inte överstiget tio (10) gånger
det basbelopp som gäller vid tidpunkten för påkallande av
skiljeförfarande, ska tvisten avgöras av en ensam skiljeman som
på parts begäran utses av Stockholms handelskammare. Detta
enligt lagen om allmän försäkring (1962:38)

