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Anmälan av webbadministratör 
 

___________________________________________                                 __________________________________________ 
Företagets/organisationens namn                                 Org. nr 

__________________________________________                                   __________________________________________ 
Postadress    Postnr och ort 

Härmed anmäler vi i egenskap av företags- eller organisationskund hos SH Pension en eller flera 
webbadministratörer.  

Villkor för användande av SH Pensions webbtjänst för administration. 

Företaget/organisationen ansvarar för: 

• att webbadministratören använder webbtjänsten i enlighet med Svensk Handel 
Fondförsäkrings vid var tid gällande instruktioner, 

• att aktuella kontaktuppgifter/kontaktpersoner för SH Pensions webbtjänst löpande 
meddelas till SH Pension, 

• att kontinuerligt följa upp behörigheter för användare i den egna organisationen,  

• att omedelbart ta bort behörighet för användare som slutar sin anställning eller byter 
arbetsuppgifter 

Inloggning sker med BankID/Mobilt BankID. Webbadministratören ansvarar för att giltigt BankID 
finns.  

Personuppgifter som insamlas via detta formulär kommer behandlas i syfte att möjliggöra 
administration av SH Pensions webbtjänst. SH Pension ansvarar för att behandling av 
personuppgifter sker i enlighet med vid var tid gällande och på SH Pensions verksamhet tillämpligt 
regelverk för personuppgiftshantering. För mer information om hur SH Pension behandlar 
personuppgifter, vänligen se https://www.shpension.se/integritetspolicy/ 

Genom denna underskrift anmäler vi webbadministratör/er och bekräftar att vi tagit del av 
ovanstående uppgifter. Vi bekräftar att vi åtar oss att varje anmäld webbadministratör följer vid var 
tid gällande instruktioner för SH Pensions webbtjänst. 

_____________________                                                        ______________________________________________________                                                                            
Datum                                                                                       Namnteckning firmatecknare/behörig ställförestädare                                         

http://www.shpension.se/
https://www.shpension.se/integritetspolicy/
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Anmälan webbadministratör 

Nedanstående personer ska ha rätt att i SH Pensions webbtjänst administrera våra försäkringar i de 
avtal som anges, samt själva lägga till ytterligare webbadministratörer.  

Administratör 1 

__________________________________ __________________ _____________ 
Namn Pnr  Mobil 

__________________________________ 
E-post

Administratör 2 

__________________________________ __________________ _____________ 
Namn Pnr  Mobil 

__________________________________ 
E-post

Administratör 3 

__________________________________ __________________ _____________ 
Namn Pnr  Mobil 

__________________________________ 
E-post

Skicka ifylld anmälan till SH Pension, 103 29 Stockholm. När informationen är registrerad bekräftar vi 
detta via email. 

http://www.shpension.se/
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