
Allmänna villkor SPP Företagstjänst 201910 (201809) 

1. Regler 
SPP Pension & Försäkring AB (publ), organisationsnummer 516401-8599, ("SPP") tillhandahåller en företagstjänst för arbetsgivarens 
administration av anställdas tjänstepensionsförsäkringar tecknade i SPP ("Företagstjänst").  
Vid användande av SPP Företagstjänst, gäller: 
− dessa allmänna villkor ("Villkoren")  
− de allmänna försäkringsvillkor som är tillämpliga för försäkringar som omfattas av SPP Företagstjänst.  

Avtalet och Villkoren gäller för såväl bolag ("Kunden") som övriga juridiska personer vilka ingår i samma koncern som Kunden 
("Kundkoncernen") när sådant bolag ansluts till detta avtal ("Avtalet").  
Sådan anslutning sker genom vilken bolagets firma och organisationsnummer ska anges. Därigenom uppkommer en separat avtalsrelation 
enligt Avtalet mellan SPP och Kunden. För de förpliktelser som enligt Avtalet åvilar Kunden svarar dock alltid i sista hand Kunden. Kunden 
garanterar att Kunden har rätt att vid ingående av Avtalet och beträffande åtgärder som vidtas i enlighet med Avtalet som ombud företräda 
samtliga i Kundkoncernen ingående bolag i förhållande till SPP. Kunden garanterar även att sådana bolag ingående informerats om 
innehållet i Avtalet och Villkoren. Om Kunden vidtar åtgärd under detta Avtal för annat koncernbolags räkning så svarar Kunden således för 
att erforderlig behörighet/fullmakt finns för åtgärden.  

2. Allmänt om SPP Företagstjänst  
Kunden företräds av en eller flera administratörer som är fysiska personer ("Användare").  
En huvudadministratör anmäls av Kunden. Huvudadministratören har behörighet att lägga till, ta bort och ändra uppgifter om Användare av 
SPP Företagstjänst direkt i tjänsten. Huvudadministratören har även rätt att lägga till extern användare och kan även utse en annan 
huvudadministratör i Företagstjänsten. Om någon Användare inte längre arbetar kvar på företaget eller en extern Användare inte längre ska 
företräda Kunden, ansvarar Kunden för att se till att Användaren tas bort på Företagstjänsten.  
För att få tillgång till SPP Företagstjänst krävs att Användaren identifierar sig med BankID  eller användarnamn och lösenord.  För SPP 
Företagstjänst gäller också det innehåll samt de användarinstruktioner som vid varje tidpunkt tillämpas för SPP Företagstjänst, och som kan 
variera över tiden. SPP förbehåller sig därför rätten att utöka, inskränka eller i övrigt förändra SPP Företagstjänst och villkoren för detta.  

3. Omfattade tjänster  
SPP Företagstjänst omfattar tjänster gällande Kundens försäkringar tecknade i SPP. Ytterligare tjänster kan tillkomma i  den takt och den 
omfattning SPP utvecklar systemen.  

4. Kundens åtagande 
Kunden åtar sig att  
− anmäla anställda som ska försäkras och val av försäkringsskydd  
− fortlöpande anmäla förändringar av betydelse för pensionsutfästelsen, såsom ny pensionsgrundande lön och den premie som gäller för 

nämnda lön, upphörande av anställning etc.  

 5. Försummelse att anmäla  
Försummar Kunden sina skyldigheter  enligt punkt 4 ovan och detta medför att anställd får ett felaktigt försäkringsskydd hänvisas Kunden 
till SPPs allmänna försäkringsvillkor.  

6. Riskbedömning  
Riskbedömning av nytt eller utökat försäkringsskydd sker som huvudregel genom att SPP godtar att Kunden intygar att den anställde är fullt 
arbetsför. Genom att i SPP Företagstjänst anmäla anställd till nytt försäkringsskydd, samt anmäla ändring som innebär utökning av 
försäkringsskyddet anses Kunden ha lämnat sådant intygande.  
Med begreppet fullt arbetsför förstås den innebörd som gäller för respektive försäkringsprodukt enligt av SPP vid var tidpunkt tillämpade 
allmänna försäkringsvillkor och riskbedömningsregler. 
 
Riskbedömning när Kunden använder extern part för administration av SPP Företagstjänst  

Riskbedömning av nytt eller utökat försäkringsskydd sker som huvudregel genom att SPP godtar att Kunden intygar att den anställde är fullt 
arbetsför. Även när Kunds externa uppdragstagare, vilken registrerats som behörig företrädare för Kunden i enlighet med dessa villkor, 
anmäler nytt försäkringsskydd eller ändring som innebär utökning av försäkringsskyddet anses det som om Kunden har intygat att den 
anställde är fullt arbetsför. Kunden ansvarar således för att sådan extern uppdragstagare har fullständig kunskap om anmälda anställdas 
arbetsförhet.  

7. Anslutning och användning  
För att använda SPP Företagstjänst krävs ett för varje Användare BankID eller ett individuellt användarnamn och personligt lösenord. 
Kunden och varje Användare förbinder sig att inte avslöja användarnamn eller lösenordet för utomstående och att inte förvara användarnamn 
eller lösenord på sådant sätt att det framgår att det är ett användarnamn eller lösenord eller att dessa har samband med SPP Företagstjänst. 
Kunden och Användaren förbinder sig även att byta ut lösenordet så snart kunden misstänker att någon obehörig fått kännedom om det.  

8. Säkerhet  
Kunden har inte rätt till ersättning från SPP vid skada beroende på att Användaren inte följer vad som krävs för att kunna använda SPP 
Företagstjänst. SPP förbehåller sig rätten att ändra säkerhetslösning med omedelbar verkan utan att meddela Kunden i förväg. Kunden har 
inte rätt till ersättning vid ovan nämnda åtgärder.  

9. Ansvar  
Kunden är införstådd med:  
− att den som har tillgång till Kundens inloggningsuppgifter dels kan få obehörig tillgång till information som är personlig för Kunden, dels 

kan företa obehöriga åtgärder i Kundens namn, att uppdrag och instruktioner som lämnats till SPP och där Kunden har identifierats och 
verifierats i enlighet med Villkoren är bindande för Kunden, oavsett vem som lämnat uppdraget/instruktionen.  

− att SPP har rätt att, utan att först meddela Kunden, låta bli att verkställa uppdrag eller instruktion som Kunden lämnar och/eller att spärra 
Kundens användarnamn och lösenord vid fel eller brister i tele-, dator- eller annan kommunikationsförbindelse, datorutrustning eller 
datasystem eller om SPP anser att detta bör ske för att skydda SPPs, Kundens eller andra kunders intressen, eller om SPP annars har skälig 
anledning därtill. Kunden har inte rätt till ersättning för skada som Kunden orsakat till följd av att SPP utnyttjat sin rätt att inte verkställa 



Kundens uppdrag/instruktion eller att spärra Kundens användarnamn och/eller lösenord. SPP är inte ansvarigt för skada eller olägenhet 
som beror på driftavbrott eller andra störningar i tele-, dator-, eller annan kommunikationsförbindelse, datorutrustning eller datasystem 
som används vid utförande av tjänst som omfattas av dessa Villkor.. SPP ansvarar inte i något fall för Kundens direkta eller indirekta 
skada som grundar sig på användandet av informationen på SPPs webbsidor.  

10. Begränsningar och spärr av tillgänglighet  
SPP förbehåller sig rätten att vid misstanke om obehörigt utnyttjande eller om risk för obehörigt utnyttjande enligt SPPs bedömning 
föreligger, omedelbart och utan föregående avisering helt eller delvis spärra Användares åtkomst till SPP Företagstjänst. Kunden har inte rätt 
till ersättning vid ovan nämnda åtgärder. SPP har rätt att när som helst spärra en användaridentitet om Användaren: 
−  kan antas åsidosätta eller komma att åsidosätta bestämmelserna i Villkoren eller i användarinstruktioner i tjänsten.  
− på annat sätt kan antas handla på sätt som kan orsaka SPP, eller bolag i SPP-koncernen som inte är part i detta Avtal, skada. Om 

användaridentiteten spärras har Kunden inte längre tillgång till SPP Företagstjänst eller tjänst som tillhandahålls inom ramen för detta via 
den aktuelle Användaren.  

Kunden har inte rätt till ersättning från SPP vid ovan nämnda åtgärder.  

11. Reklamation  
Kunden ska själv eller via sina Användare reklamera fel i tjänsten SPP Företagstjänst inom skälig tid efter det att Kunden eller Användare, 
märkt eller borde ha märkt felet. Med fel avses att tjänst har utförts felaktigt eller inte alls. Reklamation sker till SPP. Om Kunden inte 
reklamerar inom två år från det att Kunden eller Användare, märkt eller borde ha märkt felet upphör rätten att åberopa felet.  

12. Behandling av personuppgifter  
SPP är personuppgiftsansvarig för användningen av personuppgifter som behövs för att kunna erbjuda våra produkter och tjänster. Den som 
vill läsa mer om hur SPP använder personuppgifter eller om den registrerades rättigheter så finns den fullständiga integritetspolicyn på 
spp.se/personuppgifter.       

13. Upphovsrätt och immateriella rättigheter  
Innehållet på SPPs webbsidor är upphovsrättsligt skyddat. Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende SPP 
Företagstjänst och de tjänster och funktioner som ingår där tillhör SPP, bolag i SPP-koncernen som inte är part i detta Avtal, eller av någon 
av dessa bolag anlitade tjänste- eller underleverantörer. Kunden eller Användare, får inte upplåta, sälja, sprida, förändra eller på annat sätt 
förfoga över dessa immateriella rättigheter eller tekniska lösningar..  

14. Begränsning av ansvar Force majeure  
SPP är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse om underlåtenheten har sin grund i omständighet som förhindrar eller 
avsevärt försvårar fullgörande i rätt tid, exempelvis vid elektronisk informationsbehandling och överföring eller systemtekniska problem, och 
som därtill ligger utanför partens kontroll. 


