1 (3)

Pohjola Tapaturmavakuutus yrittäjälle – tietoa 1.1.2023 tulevista muutoksista
Hyvä asiakkaamme,
parantaaksemme palveluitamme olemme uudistaneet vakuutusjärjestelmäämme ja siihen liittyviä tukijärjestelmiä.
Uusi järjestelmämme otettiin käyttöön viime vuonna ja jatkamme palveluidemme kehittämistä ja tuomme ne käyttöön
uuden järjestelmän vakuutuksille.
Siirrämme yrittäjän tapaturmavakuutuksesi uuteen järjestelmään. Lähetämme vakuutuksesi uuden vakuutuskirjan
marraskuussa ja laskun joulukuussa. Siirto ei vaikuta vakuutusturvasi sisältöön ja saat kehittämämme palvelut käyttöösi.

Mikä muuttuu 1.1.2023
•
•

Vakuutustunnuksesi muuttuu.
Vakuutusasiointiin eli vakuutuksesi laskutukseen ja vahinkoilmoittamiseen tulee muutoksia

Katso tarkemmat tiedot näistä ja muista muutoksista tämän kirjeen liitteestä tai osoitteesta op.fi/vakuutusuudistus.

Yrittäjä voi jatkossa olla vakuutuksenottaja
Nyt sinulla on samalla mahdollisuus muuttaa yrittäjän tapaturmavakuutus niin, että olet itse yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutuksenottaja. Tällöin olet vakuutuksenottaja samaan tapaan kuin yrittäjän eläkevakuutuksessa ja
jatkossa vakuutuksiisi tekemäsi muutokset ovat suoraan sinun itsesi hallinnassa.
Jos haluat, että sinusta tulee yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutuksenottaja, pyydämme antamaan suostumuksesi sähköisellä allekirjoituksella 30.9.2022 mennessä. Saat tekstiviestin tai sähköpostin, kun asiakirjat ovat allekirjoituspalvelussa ja voit halutessasi allekirjoittaa ne. Katso liitteestä tarkemmat ohjeet allekirjoittamisesta. Jos et halua
muutosta vakuutuksenottajaan, sinun ei tarvitse antaa suostumusta ja yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutuksenottajana pysyy edelleen yrityksesi.
Ystävällisin terveisin
Pohjola Vakuutus Oy
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Vakuutuksen ja vakuutusasioinnin muutokset 1.1.2023 alkaen
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Toimi näin, jos haluat muuttaa itsesi vakuutuksenottajaksi
Jos haluat, että sinusta tulee yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutuksenottaja, teet sen helposti hyväksymällä
muutoksen sähköisellä allekirjoituksella 30.9.2022 mennessä kirjautumalla sivulle allekirjoitus.op.fi. Allekirjoituksellasi
irtisanot nykyisen yrittäjän tapaturmavakuutuksesi päättymään 31.12.2022 ja hyväksyt uuden vakuutuksen alkamaan
1.1.2023. Työtapaturma- ja ammattitautilaki edellyttää vakuutuksen kirjallista irtisanomista (Työtapaturma- ja ammattitautilaki 194 §). Turvasi jatkuu katkeamattomana ja samansisältöisenä ja 1.1.2023 alkaen sinusta tulee yrittäjän
tapaturmavakuutuksen vakuutuksenottaja.
Vakuutussopimus on muutoksen jälkeen voimassa yrittäjän eli sinun ja Pohjola Vakuutus Oy:n välillä. Vakuutuksen
maksajana on edelleen yrityksesi, joten voit vähentää vakuutusmaksun jatkossakin yrityksesi verotuksessa. Vakuutuksenottajana olet kuitenkin henkilökohtaisesti vastuussa vakuutusmaksustasi.
Jos et hyväksy yllä kuvattua muutosta vakuutussopimukseesi, vakuutuksenottajana säilyy yrityksesi. Huomioithan kuitenkin tässä kirjeessä mainitut tapaturmavakuutustasi koskevat muut muutokset. Jos sinulla on kysymyksiä, pyydämme sinua ystävällisesti olemaan yhteydessä lakisääteisten vakuutusten palvelunumeroomme 0100 5335 (puhelun
hinta: pvm/mpm).

Vakuutuksen ja vakuutusasioinnin muutokset 1.1.2023 alkaen
Huomioithan seuraavat asiat, jotka vaikuttavat vakuutussopimukseesi, op.fi-palvelun käyttöön, vakuutuksesi laskutukseen ja vahinkoilmoittamiseen. Luethan ohjeet huolellisesti ja huomioi, että jotkin asiat saattavat edellyttää sinulta
toimenpiteitä. Tällaisia ovat esimerkiksi digitaalisen asioinnin sopimuksen tekeminen yrityksellesi op.fi-palvelun käyttöä varten ja mahdollisen verkkolaskusopimuksen uusiminen. Säilytä ohjeet ainakin vuodenvaihteen yli, että voit palata niihin, kun muutokset alkavat näkyä vakuutustiedoissasi op.fi-palvelussa.

Vakuutustunnuksesi muuttuu
Otamme 1.1.2023 käyttöön uudet vakuutustunnukset, jotka ovat muotoa 78-xxxx-xxxx-x. Löydät uuden vakuutustunnuksesi seuraavan vuosiuudistuksen jälkeen vakuutuskirjalta, laskusta ja yrityksen vakuutustiedoista op.fi-palvelussa.

Vakuutusmaksun vähentäminen verotuksessa
Kun yrityksesi toimii vakuutusmaksun maksajana, ovat maksut jatkossakin vähennyskelpoisia yrityksesi verotuksessa.
Jos yrittäjänä maksat laskun itse, et voi vähentää maksua ansiotulostasi henkilökohtaisessa verotuksessasi (TVL 96 §).

Uusi Yrityksen digitaalisen asioinnin sopimus op.fi-palvelun käyttöä varten
Uusimme asiakkaidemme digitaalisen asioinnin sopimukset. Jos sinulla ei vielä ole uusittua sopimusta käytössäsi, käy
tekemässä se kirjautumalla op.fi-palvelussa yrityksesi vakuutuksiin. Op.fi-palvelun käyttö vanhalla verkkopalvelusopimuksella päättyy lähikuukausina.

Laskutuksen eräisyyden muutos
Voit jatkossa maksaa vakuutuksesi yhdessä tai useammassa (2, 3, 4, 6, 12) erässä valintasi mukaan. Jos käytössäsi
on jo nyt joku edellä mainituista eräisyyksistä, se pysyy ennallaan. Jos eräisyys on ollut jokin muu, muutetaan se automaattisesti seuraavaksi tiheämpään eräisyyteen, jolloin yksittäisen maksuerän suuruus pienenee.
Voit tarkistaa nykyisen vakuutusmaksun eräisyyden op.fi-palvelussa sekä tarvittaessa tehdä muutoksia lähettämällä
meille viestin op.fi-palvelussa.

Lasku ja vakuutuskirja toimitetaan erillislähetyksinä
Aiemmasta poiketen lähetämme jatkossa vakuutuskirjan ja laskun erillislähetyksinä. Lähetämme vakuutuksesi uuden
vakuutuskirjan marraskuussa ja laskun joulukuussa.
•
•

Paperinen vakuutuslasku lähetetään yrityksesi postiosoitteeseen ja verkkolasku yrityksesi verkkolaskuosoitteeseen. Jos olet aiemmin sopinut laskun lähettämisestä kotiosoitteeseesi, se pysyy ennallaan.
Vakuutuskirjan ja muut vakuutukseesi liittyvät asiakirjat, kuten vuosiuudistusilmoitukset ja tiedotteet, lähetämme
kotiosoitteeseesi.
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Jos käytät op.fi-palvelua, löydät vakuutukseesi liittyvät asiakirjat ja laskun vakuutustiedoista.
Jos olet tehnyt verkkolaskusopimuksen yrityksellesi Pohjola Vakuutukselta tulevia laskuja varten, tulevat ne jatkossakin
verkkolaskuina, eikä sinun tarvitse tehdä mitään.

Uusi tilinumero yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusmaksulle
Tilinumeromuutos koskee yrittäjän tapaturmavakuutusta ja työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta. Tarkista aina
maksutilin tilitiedot laskusta.
Jos käytät vakuutusmaksun maksamisessa verkkopankkiin tallennettua maksupohjaa tai taloushallinnon ohjelmistoa,
muuta näihin laskussa mainittu uusi tilinumero ja viite. Jos käytössäsi on suoramaksu tai verkkolasku, sinun ei tarvitse
tehdä mitään.

Vahinkoilmoittamiseen liittyvät muutokset
Ilmoita uudella vakuutustunnuksella vahingot, jotka sattuvat 1.1.2023 ja sen jälkeen.
Vuonna 2022 ja sitä ennen sattunut vahinko ilmoitetaan kuitenkin nykyisellä vakuutustunnuksella.

Useamman yrittäjän yhteinen vakuutussopimus tai yrittäjän tapaturmavakuutus samassa
vakuutussopimuksessa työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen kanssa
Jos samalla vakuutussopimuksella on ollut useamman yrittäjän tapaturmavakuutus, jatkossa kaikkien yrittäjien tapaturmavakuutukset ovat eri sopimuksilla. Kukin yrittäjä saa oman henkilökohtaisen vakuutussopimuksen ja laskun. Lisäksi eriytämme työntekijöiden tapaturmavakuutukset erilliselle vakuutussopimukselle.

Miksi teemme muutoksia?
Uudistamme vakuutusjärjestelmäämme ja siihen liittyvät tukijärjestelmät sekä vakuutusten ja vahinkojen hoidon vakuutustuote kerrallaan. Siirsimme työtapaturma- ja ammattitautivakuutukset 1.1.2022 alkaen uuteen järjestelmään.
Nyt vuorossa ovat yrittäjän tapaturmavakuutukset.
Haluamme palvella sinua paremmin: Olemme selkeyttäneet vakuutukseen liittyviä asiakirjoja, esimerkiksi vakuutuskirja
ja lasku ovat aiempaa helppolukuisempia. Olemme myös sujuvoittaneet vakuutusmuutoksien vaikutusta laskutukseen
eli huomioimme muutokset seuraavassa laskussa.

