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Vakuutustunnus
Asiakastunnus

Pohjola Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta koskevia muutoksia
1.1.2022 alkaen
Hyvä asiakkaamme,
parantaaksemme palveluitamme olemme tehneet muutoksia, jotka vaikuttavat vakuutusasiointiisi. Muutoksilla ei ole
vaikutusta yrityksesi vakuutusturvaan. Huomioithan seuraavat asiat, jotka vaikuttavat vakuutuksesi laskutukseen,
vahinkoilmoittamiseen ja tulorekisteriin.

VAKUUTUSTUNNUS MUUTTUU
Käytä 1.1.2022 alkaen uutta vakuutustunnustasi
Otamme 1.1.2022 käyttöön uudet vakuutustunnukset, jotka ovat muotoa 78-xxxxx-xxxxx-x. Löydät uuden
vakuutustunnuksesi seuraavan vuosiuudistuksen jälkeen vakuutuskirjalta, laskusta ja yrityksen vakuutustiedoista
op.fi-palvelussa.
Jos yrityksesi käyttämä palkanlaskentajärjestelmä pyytää ilmoittamaan vakuutustunnuksen, käytä seuraavan vuoden
ensimmäisestä palkanmaksusta alkaen uutta vakuutustunnusta. Tieto välittyy palkanlaskentajärjestelmän kautta
tulorekisteriin.
Työtapaturma- ja ammattitautivakuutukselle ja yrittäjän tapaturmavakuutukselle eri vakuutustunnukset
Yrityksesi Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus ja yrittäjän tapaturmavakuutus ovat olleet samalla
vakuutustunnuksella. Jatkossa ne ovat aina erillisillä vakuutustunnuksilla. Yrittäjän tapaturmavakuutus jatkuu
toistaiseksi nykyisellä vakuutustunnuksella, mutta työtapaturmavakuutuksen tunnus muuttuu. Tässä tiedotteessa
kertomamme muutokset koskevat vain Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta.

MUUTOKSIA LASKUTUKSESSA
Laskutuksen eräisyyden muutos
Voit 1.1.2022 alkaen maksaa vakuutukset yhdessä tai useammassa (2, 3, 4, 6, 12) erässä valintasi mukaan. Jos
käytössä on jo nyt joku edellä mainituista eräisyyksistä, se pysyy ennallaan.
Jos eräisyys on ollut jokin muu kuin yllä mainitut, muutetaan se automaattisesti seuraavaksi tiheämpään eräisyyteen,
jolloin yksittäisen maksuerän suuruus pienenee.
Voit tarkistaa nykyisen vakuutusmaksun eräisyyden op.fi-palvelussa (Vakuutukset > Valitse vakuutuslaji > valitse
vakuutussopimus) sekä tarvittaessa tehdä muutoksia lähettämällä meille verkkoviestin.
Lasku ja vakuutuskirja toimitetaan erillislähetyksinä
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Aiemmasta poiketen lähetämme jatkossa vakuutuskirjan ja laskun erillislähetyksinä voimassa olevalla toimitustavalla
joko sähköisesti tai paperisena. Saat yrityksesi vakuutuksesta uuden vakuutuskirjan marraskuussa ja laskun
joulukuussa. Löydät ne myös op.fi-palvelun vakuutustiedoista.
Laatija
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Uusi tilinumero Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusmaksulle
Tilinumeromuutos koskee vain 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 yrityksesi käytössä on suoramaksu tai verkkolasku koskien kaikkia yrityksellesi Pohjola Vakuutukselta tulevia
laskuja, laskut tulevat jatkossakin oikein, eikä sinun tarvitse tehdä mitään. Suosittelemme yrityksille verkkolaskua,
jolloin laskut ohjautuvat automaattisesti oikein.

MUUTA HUOMIOITAVAA
Vahinkoilmoittamiseen liittyvät muutokset
Ilmoita uudella vakuutustunnuksella vahingot, jotka sattuvat 1.1.2022 tai sen jälkeen.
Jos yrityksesi käyttää vahinkoilmoittamiseen Vahinkopalvelun suoralinkkejä, päivitä 1.1.2022 alkaen yrityksesi
intranetiin tai muihin vahinkoilmoittamisen ohjeisiin uusi vakuutustunnus.
Kaikki vuonna 2021 ja sitä ennen sattuneet vahingot ilmoitetaan kuitenkin edelleen nykyisellä vakuutustunnuksella.
Työterveyshuollolle uusi vakuutustunnus
Ilmoita työterveyshuoltoon uusi työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutustunnus.
Digitaalinen vakuutuskortti päivittyy automaattisesti
Jos yrityksesi käytössä on digitaalinen vakuutuskortti, uusi vakuutustunnus päivittyy automaattisesti aiemmin
jaettuihin kortteihin. Korttilinkkiä ei tarvitse jakaa uudestaan.
Uusi digitaalisen asioinnin sopimus op.fi-palvelun käyttöä varten
Uusimme asiakkaidemme digitaalisen asioinnin sopimukset. Jos yrityksesi ei vielä ole uusinut sopimusta, voi
verkkopalvelun pääkäyttäjä käydä nyt tekemässä sen kirjautumalla op.fi-palvelussa yrityksen vakuutuksiin.

MIKSI TEEMME MUUTOKSIA?
Uudistamme vakuutusjärjestelmämme ja siihen liittyvät tukijärjestelmät sekä vakuutusten ja vahinkojen hoidon
vakuutustuote kerrallaan. Siirrämme ensimmäisenä Työtapaturma- ja ammattitautivakuutukset 1.1.2022 alkaen
uuteen järjestelmään.
Haluamme palvella yritystäsi paremmin: Olemme selkeyttäneet vakuutukseen liittyviä asiakirjoja, esimerkiksi
vakuutuskirja ja lasku ovat aiempaa helppolukuisempia. Olemme myös sujuvoittaneet vakuutusmuutoksien vaikutusta
laskutukseen eli huomioimme muutokset seuraavassa laskussa.
Tarvitsetko lisätietoa?



Tarkempia tietoja muutoksesta löydät osoitteesta op.fi/vakuutusuudistus.
Ota yhteyttä lakisääteisten vakuutusten palvelunumeroomme 0100 5335 (puhelun hinta: pvm/mpm).

Ystävällisin terveisin
Pohjola Vakuutus Oy

