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1. Inledning 
1.1 Nordnet Pensionsförsäkring AB, org. nr. 516406-0286, (”Nordnet 
Pension”) tillhandahåller ett webbaserat gränssnitt för administration 
av tjänstepensionsförsäkringar tecknade hos Nordnet Pension och, i 
förekommande fall, riskförsäkringar tecknade hos Bliwa Livförsäkring 
(”Bliwa”), org.nr. 502006-6329, som Nordnet Pension samarbetar med. Detta 
webbgränssnitt benämns nedan ”Hantera Pension”. Dessa villkor reglerar 
användningen av Hantera Pension. Företag som tecknar avtal om Hantera 
Pension i enlighet med dessa villkor benämns nedan ”Företaget”.

2. Användare
2.1 Företaget ska utse minst en fysisk person hos Företaget som ska ha 
behörighet till Hantera Pension (”Administratör”). En Administratör ska även 
vara kontaktperson för Företaget (”Huvudadministratör”).

2.2 Nordnet Pension registrerar Administratörer och tilldelar varje 
Administratör egna inloggningsuppgifter som ger åtkomst till Hantera Pension. 
Administratören måste ha tillgång till en mobiltelefon för att kunna använda 
tjänsten.

2.3 Företaget ska kontinuerligt uppdatera utdelade behörigheter och 
omedelbart meddela Nordnet Pension om någon slutar hos Företaget eller 
annars inte längre ska ha tillgång till Hantera Pension.

2.4 Företaget ansvarar för att ha tillgång till nödvändig elektronisk utrustning, 
såsom dator och internetuppkoppling.

3. Förvaring av inloggningsuppgifter
3.1 Företaget förbinder sig att tillse att samtliga Administratörer håller 
inloggningsuppgifter hemliga och att dessa inte antecknas eller förvaras på ett 
sådant sätt att dess samband med Hantera Pension framgår.

3.2 Företaget förbinder sig att omedelbart anmäla till Nordnet Pension 
om misstanke finns att någon obehörig fått kännedom om Administratörs 
personliga lösenord.

4. Ändring av inloggningsuppgifter och spärr av åtkomst till Hantera Pension
4.1 Nordnet Pension äger rätt att när som helst ändra 
Administratörsinloggningsuppgifter.

4.2 Nordnet Pension äger rätt att utan föregående meddelande till Företaget 
eller Administratör spärra Administratörs åtkomst till Hantera Pension. Detta 
kan ske vid misstanke om obehörigt utnyttjande av lösenord, upprepad 
användning av felaktigt lösenord, vid underhåll och uppdateringar eller när 
Nordnet Pension annars bedömer att det finns skäl att spärra åtkomsten till 
Hantera Pension.

4.3 Nordnet Pension är inte ansvarigt för skada som Företaget eller annan 
åsamkas till följd av sådan ändring av inloggningsuppgifter eller spärr av 
åtkomst till Hantera Pension som angivits ovan i denna punkt.

5. Ansvar för uppgifter m.m.
5.1 Företaget ska tillse att Administratörer endast utför åtgärder som faller inom 
dess befogenhet.

5.2 Företaget ansvarar för att de uppgifter och instruktioner som lämnas till 
Nordnet Pension är korrekta och fullständiga och att dessa registreras i Hantera 
Pension utan dröjsmål. Företaget är införstått med att uppgifter som lämnas i 
Hantera Pension så som lön och premie  har betydelse för försäkringsavtalet 
och påverkar eventuell sjukförsäkring, kompletterande sjukförsäkring, 
premiebefrielseförsäkring, efterlevandepension och dödsfallskapital. Oriktiga 
eller ofullständiga uppgifter kan leda till att försäkringsavtalet inte gäller eller 
att försäkringsersättningen sätts ned, se vidare tillämpliga försäkringsvillkor. 
Företaget ansvarar även för att vid eventuell sjukvårdsförsäkring, 
olycksfallsförsäkring och/eller TGL lämna korrekta och fullständiga uppgifter till 
Bliwa utan dröjsmål.

5.3 Företaget är införstått med att samtliga uppgifter och instruktioner 
som lämnats till Nordnet Pension med utnyttjande av Administratörs 
inloggningsuppgifter är bindande för Företaget, oavsett vem som lämnat 
uppgiften eller instruktionen.

5.4 När sådan ändring av försäkring genomförs som genererar förhöjd kontroll 
av hälsotillstånd (hälsodeklaration eller läkarutlåtande) ansvarar Företaget för 
att tillse att anställda som omfattas av kravet informeras och erhåller erforderlig 
dokumentation.

6. Företagets ansvar
6.1 Företaget är ansvarigt för förlust eller skada som åsamkas Nordnet Pension, 
tredje man eller Företaget själv på grund av:

a)  att Administratör uppsåtligen eller av oaktsamhet avslöjat det personliga  
 lösenordet för annan eller att lösenordet på grund av Administratörs  
 oaktsamhet på annat sätt kommit till obehörigs kännedom;
b)  att Administratör inte omedelbart efter misstanke om att obehörig fått  
 kännedom om Administratörs personliga lösenord anmält detta till Nordnet  
 Pension;
c)  att Företaget inte omedelbart meddelat Nordnet Pension att någon inte  
 längre ska ha tillgång till Hantera Pension;
d)  att Administratör registrerar inkorrekt eller skadlig data via Hantera Pension;  
 samt
e)  att Företaget annars brutit mot dessa villkor.

6.2 Om Nordnet Pension blir skyldigt att utge skadestånd eller annan 
ersättning till försäkringstagaren, den försäkrade eller annan berättigad enligt 
försäkringsavtalet på grund av fel eller försummelse av Företaget ska Företaget 
ersätta Nordnet Pension för skadan.

7. Nordnet Pensions ansvar
7.1 Företaget är införstått med det inte är möjligt att tillhandahålla lösningar fria 
från buggar, programfel eller andra typer av fel. Nordnet Pension ansvarar inte 
för skada som drabbar Företaget på grund av fel eller brister i Hantera Pension, 
driftavbrott eller andra störningar, underhåll av system eller annan liknande 
omständighet.

7.2 Nordnet Pension ansvarar inte för en skada som beror på lagbud, 
myndighets åtgärd, krigshändelse eller terrorhandling eller någon annan 
liknande omständighet. Nordnet Pension ansvarar heller inte för skada som 
beror på strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet, 
även om Nordnet Pension självt vidtar eller är föremål för någon sådan 
konfliktåtgärd. Nordnet Pension är inte skyldigt att i andra fall ersätta en skada
som uppstår, om Nordnet Pension har varit normalt aktsamt. Nordnet Pension 
ansvarar inte för indirekt skada.

8. Immateriella rättigheter
8.1 Samtliga rättigheter till Hantera Pension, såsom upphovsrätt och andra 
immateriella rättigheter, tillkommer Nordnet Pension. Företaget har enbart en 
begränsad icke-exklusiv rätt att under avtalstiden använda Hantera Pension i 
enlighet med dessa villkor.

9. Avtalstid
9.1 Avtal om tillgång till Hantera Pension gäller tills vidare. Företaget kan när 
som helst säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Nordnet Pension kan 
när som helst säga upp avtalet att upphöra en månad efter uppsägningen. 
Nordnet Pension har även rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande 
om
a)  Företaget inte har någon Administratör eller annars inte utnyttjar Hantera  
 Pension,
b)  Företaget brutit mot dessa villkor och avtalsbrottet inte är ringa, eller
c)  Nordnet Pension bedömer att ett omedelbart upphörande av avtalet krävs  
 på grund av lag, annan författning eller myndighetsbeslut.
d)  Om Företaget inte har några premiedragande tjänstepensionsförsäkringar i  
 Nordnet Pension.

10. Ändringar
10.1 Nordnet Pension har rätt att ensidigt ändra dessa villkor. En sådan ändring 
av villkoren träder ikraft från och med trettionde kalanderdagen efter det 
att Företaget erhållit meddelande om ändringen, eller vid den tidpunkt som 
följer av lag, annan författning, myndighets- eller domstolsbeslut. En ändring 
som generellt kan anses vara obetydlig för Företaget får genomföras utan 
att Företaget informerats om detta särskilt. En sådan ändring träder ikraft 
omedelbart.

10.2 Nordnet Pension har rätt att vidareutveckla och göra förändringar i Hantera 
Pension.

11. Behandling av personuppgifter
11.1 Nordnet Pension behandlar personuppgifter avseende Administratör i 
syfte att kontrollera behörigheter och kunna spåra uppgifter som registrerats 
i Hantera Pension. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till bolag som 
Nordnet Pension samarbetar med, såsom riskförsäkringsgivare.

11.2 För information om Nordnet Pensions behandling av personuppgifter 
avseende de försäkrade, se tillämpliga försäkringsvillkor.

12. Tillämplig lag
12.1 Tolkning och tillämpning av dessa villkor ska ske enligt svensk rätt och tvist i 
anledning härav ska avgöras av Stockholms tingsrätt i första instans.

V
illkor för H

antera p
ension 2

0
18

_
1

Nordnet Pensionsförsäkring AB   Box 30068   SE-104 25 Stockholm   Tel: 010 583 3000   Fax: 010 583 3065
E-mail: pension@nordnet.se   www.nordnet.se   Org. nr. 516406-0286   Innehar F-skattsedel   Styrelsens säte: Stockholm 


