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Vakuutus- ja vahinkoasiain hoitoa varten
OP-Henkivakuutuksen myöntämien vakuutusten osalta koskee vain Mittaturvasopimuksiin sisältyviä henki- ja työkyvyttömyysvakuutuksia.
Henkilötunnus
Valtakirjan antaja Nimi
Puhelin

Valtuutettu

Sähköposti

Nimi

Henkilötunnus

Osoite

Postinumero

Puhelin

Valtuutus
Valitse jokaisen
kohdan osalta
toinen
vaihtoehdoista

Postitoimipaikka

Sähköposti

Vakuutuksiin liittyvät asiat (vain vakuutuksenottaja voi valtuuttaa)
Ei saa
Ei saa
Ei saa

Saa pyytää vakuutustarjouksia ja tietoa voimassaolevasta vakuutusturvasta
Saa tehdä muutoksia vakuutusturvaan
Saa irtisanoa vakuutuksia

Vakuutuksiin liittyvät asiat (vain vakuutuksenottaja voi valtuuttaa)
Ei saa
Ei saa
Ei saa
Ei saa
Ei saa
Ei saa
Ei saa

Saa hoitaa Pohjola Vakuutuksen henkilövakuutusasioita (esim.tapaturma, sairaus/hoitokulu)
Saa hoitaa Mittaturvan yhteydessä olevia OP-Henkivakuutuksen henki- ja työkyvyttömyysvakuutuksia
Saa hoitaa Eurooppalaisen matkavakuutusasioita
Saa hoitaa omaisuusvakuutusasioita (koti, vapaa-ajan asunto, arvotavara, vene, metsä, eläimet)
Saa hoitaa ajoneuvovakuutusasioita (liikenne- ja autovakuutus)
Saa hoitaa lakisääteisiä henkilövakuutusasioita (tapaturmavakuutus)
Saa hoitaa muihin vakuutuksiin liittyviä asioita
Mitkä vakuutukset?

Vahinkoihin liittyvät asiat (vain korvauksenhakija voi valtuuttaa)
Ei saa
Ei saa

Saa hoitaa kaikkia vahinkoasioita
Saa hoitaa määrättyä vahinkoasiaa, mitä?
Vahinkonumero

Ei saa

Saa määrätä korvauksen saajan ja tilin, jolle vakuutuskorvaus maksetaan

Valtuutetulla on oikeus saada tietoonsa valtakirjan antajaa koskevat, vahinkoasian hoitamista varten tarpeelliset ja
muutoin salassa pidettävät tiedot (esim. terveystiedot).
Valtakirja on voimassa toistaiseksi, kunnes vakuutusyhtiölle ilmoitetaan sen päättymisestä kirjallisesti.
Allekirjoitus

Aika, paikka ja valtakirjan antajan (alaikäisen valtakirjan antajan puolesta huoltajan) allekirjoitus ja nimenselvennys

Palauta valtakirja lähimpään Osuuspankkiin tai maksutta osoitteseen
Pohjola Vakuutus Oy
Tunnus 5010454
00003 VASTAUSLÄHETYS

122017e

Tyhjennä

Osoite
Gebhardinaukio 1, 00013 OP

Puhelin
0303 0303

Pohjola Vakuutus Oy, Y-tunnus 1458359-3, Gebhardinaukio 1, 00013 OP, kotipaikka Helsinki
Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen, Y-tunnus 019674-6, Gebhardinaukio 1, 00013 OP, kotipaikka Helsinki
A-Vakuutus Oy, Y-tunnus 1715947-2, Gebhardinaukio 1, 00013 OP, kotipaikka Helsinki
OP-Henkivakuutus Oy, Y-tunnus 1030059-2, Gebhardinaukio 1, 00013 OP, kotipaikka Helsinki

Internet
op.fi
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Valtakirja vakuutus- ja vahinkoasioiden hoitoa varten
Oheisella valtakirjalla voit valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan
vakuutus- ja/ tai vahinkoasioitasi. Vakuutuksenottajana voit
antaa valtuutuksen vakuutusasioiden ja omien vahinkoasioidesi
hoitamista varten. Valtakirjan saaja ei kuitenkaan voi
puolestasi antaa henkilövakuutusten terveysselvitystä tai
edunsaajamääräystä.
Vahinkoihin liittyvän valtuutuksen voit antaa, jos olet
korvauksenhakija. Henkilövakuutuksissa korvauksenhakijana
voi olla vakuutettu tai vahingonkärsinyt. Voit valtuuttaa toisen
henkilön hoitamaan tiettyä tai useampaa vahinkoasiaasi sekä
saamaan tietoonsa vahinkoasian hoitamista varten tarpeelliset
ja muutoin salassa pidettävät tiedot.
Huomaa, että valtuutuksesi antaa valtakirjan laajuuden
puitteissa saajalle samat oikeudet hoitaa vakuutuksiasi ja
vahinkojasi kuin sinulla itselläsi on. Valtakirja ei koske asiointia
vakuutusten verkkopalvelussa, josta tulee antaa oma
valtuutus.

Täytä valtakirjan kaikki kohdat, merkitse päiväys ja allekirjoita
se. Alaikäisen valtakirjan antajan puolesta valtakirjan
allekirjoittaa alaikäisen huoltaja. Puutteellisesti täytettyä
valtakirjaa ei voida hyväksyä. Voit peruuttaa valtakirjan
ilmoittamalla siitä Pohjola Vakuutukseen. Huoltajan
allekirjoittama valtuutus lakkaa alaikäisen tullessa täysiikäiseksi, minkä jälkeen täysi-ikäisen on tarvittaessa annettava
ja allekirjoitettava uusi valtakirja.
Palauta valtakirja lähimpään Osuuspankkiin tai lähetä se
maksutta lomakkeessa olevaan vastauslähetysosoitteeseen.

Vakuutus ja vahinkoasioiden hoitaminen verkossa
Vakuutusten verkkopalvelussa voit hoitaa kätevästi omia
vakuutus- ja vahinkoasioitasi. Kun haluat antaa toiselle
henkilölle käyttöoikeuden vakuutusten verkkopalveluusi, voit
tehdä valtakirjan omassa verkkopalvelussasi tai asioimalla
henkilökohtaisesti konttorilla.

