Bestilling av brukertilgang til Bedriftsportalen
-

Skjemaet behandles elektronisk. Vennligst bruk BLOKKBOKSTAVER.
Skjemaet sendes til: TEKNISK SUPPORT BEDRIFTSPORTALEN, Storebrand Livsforsikring AS, PB 500,
1327 Lysaker - eller på faks 22 31 51 55

1. Bekreftelse av tilgang
Jeg bekrefter med dette at personene under skal få tilgang til å administrere foretakets kollektive avtaler på de nevnte
organisasjonsnumre i Storebrands Bedriftsportal. Jeg vil påse at det gis melding til Storebrand dersom bruker ikke lenger
skal ha tilgang til tjenesten.
Sted og dato

Underskrift av daglig leder/prokurist eller en eksisterende Bedriftsportalbruker med
skrivetilgang tilknyttet foretaket

Fødsels- og personnummer (11 siffer)

Underskrift gjentas med BLOKKBOKSTAVER

2. Følgende personer skal ha tilgang
Brukeropplysninger (1)
Fornavn

Etternavn

Telefon

E-postadresse jobb

Foretaksnavn

Postadresse jobb

Fødsels- og personnummer (11 siffer)

Postnummer/poststed
Er bruker ansatt hos en tredjepart (f.eks. regnskapsfirma)?
 Ja  Nei

Tilgangsopplysninger
Vennligst kryss av for ønsket tilgangsnivå:
 Skrivetilgang
 Lesetilgang

Full tilgang til både ajourhold og oppslag
Lesetilgang til all tilgjengelige informasjon

Hvilke organisasjonsnumre (9 siffer) skal bruker ha tilgang til i Bedriftsportalen?

Jeg er kjent med at jeg i Bedriftsportalen får tilgang til taushetsbelagte opplysninger og at jeg således er pålagt
taushetsplikt rundt den informasjon jeg får tilgang til. Jeg er kjent med at brukernavn og passord er personlig og
ikke skal gjøres tilgjengelig for andre.
Sted og dato

Brukers signatur

Skjemaet fortsetter på neste side.
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Brukeropplysninger (2)
Fornavn

Etternavn

Telefon

E-postadresse jobb

Foretaksnavn

Postadresse jobb

Fødsels- og personnummer (11 siffer)

Postnummer/poststed
Er bruker ansatt hos en tredjepart (f.eks. regnskapsfirma)?
 Ja  Nei

Tilgangsopplysninger
Vennligst kryss av for ønsket tilgangsnivå:
 Skrivetilgang
 Lesetilgang

Full tilgang til både ajourhold og oppslag
Lesetilgang til all tilgjengelige informasjon

Hvilke organisasjonsnumre (9 siffer) skal bruker ha tilgang til i Bedriftsportalen?

Jeg er kjent med at jeg i Bedriftsportalen får tilgang til taushetsbelagte opplysninger og at jeg således er pålagt
taushetsplikt rundt den informasjon jeg får tilgang til. Jeg er kjent med at brukernavn og passord er personlig og
ikke skal gjøres tilgjengelig for andre.
Sted og dato

Brukers signatur

Brukeropplysninger (3)
Fornavn

Etternavn

Telefon

E-postadresse jobb

Foretaksnavn

Postadresse jobb

Fødsels- og personnummer (11 siffer)

Postnummer/poststed
Er bruker ansatt hos en tredjepart (f.eks. regnskapsfirma)?
 Ja  Nei

Tilgangsopplysninger
Vennligst kryss av for ønsket tilgangsnivå:
 Skrivetilgang
 Lesetilgang

Full tilgang til både ajourhold og oppslag
Lesetilgang til all tilgjengelige informasjon

Hvilke organisasjonsnumre (9 siffer) skal bruker ha tilgang til i Bedriftsportalen?

Jeg er kjent med at jeg i Bedriftsportalen får tilgang til taushetsbelagte opplysninger og at jeg således er pålagt
taushetsplikt rundt den informasjon jeg får tilgang til. Jeg er kjent med at brukernavn og passord er personlig og
ikke skal gjøres tilgjengelig for andre.
Sted og dato

Brukers signatur

Denne siden er ikke gyldig som bestilling uten underskrift under ”Bekreftelse av tilgang” på side 1.
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