FÖRETAGSPORTALEN

WEBBPORTAL FÖR FÖRETAGSKUNDER
•
•
•
•
•

Här får du snabbt en översikt över ditt företags försäkrade
Du kan hantera ditt företags på- och avanmälningar
Du kan välja sorteringsordning i översikten
Du kan skriva ut översikten som ett exceldokument
Portalen ger dig möjlighet att namn- och adressändra företags- och persondata

Företagsportalen finns på vår hemsida www.dkvhalsa.se.
Klicka på Företagsportalen under boxen “Logga in” längre ner på vår hemsida.
Logga in med gruppavtalsnummer och lösenord som distribueras av DKV Hälsa.
Översiktsbilden visar information om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gruppavtalsnummer
Avtalspartner/försäkringstagare
Antal påanmälda och status på dessa, dvs tillträdesdatum och ev. avslutsdatum
Huvudförfallodag (ddmm)
Betalningssätt och betalningsintervall
Årspremie
Försäkringsnummer med namn och årspremie för resp försäkrad
Produktval
Rätt till fortsättningsförsäkring eller ej.

Ändringar
Avanmälan
• För att avanmäla, tryck i kryssrutan till vänster om namnet och följ sedan anvisningarna.
• För att skriva ut översikten i hanterbart format, gå längst ner på sidaon och välj “Exportera till Excelfil”.
Påanmälan
• Välj ”Påanmäl anställd” från vänstra menyn i Företagsportalens startsida
• Registrera personnumret (alla tio siffror i en följd, utan mellanslag eller bindestreck) och tryck på ”sök”.
• Fyll i namn, adress, telefonnummer och andra uppgifter. Alternativt ändra dessa uppgifter om personen redan finns ifylld.
I fältet ”Postnummer” ska ingen ort anges. Numeriska fält godtar ej bindestreck eller mellanslag.
• Följ sedan stegen tills du fått en kvittens på att den anställde är påanmäld.
OBS! Anställd som inte uppfyller arbetsförbegreppet ansluts till försäkringen när definitionen uppfylls.
Behandling av personuppgifter
Vi värnar om era anställdas personliga integritet. För information om hur vi behandlar personuppgifter se vår integritetspolicy
på www.dkvhalsa.se.
Kontaktuppgifter
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E -post: admin@dkvhalsa.se
Telefon: 08 - 619 62 00, knappval 1
Hemsida: www.dkvhalsa.se
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