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Mobilapp användningsvillkor  

1 Leverantör av appen 

Arbetspensionskortet är en mobilapp som tillhandahålls av Keva (FO-nummer 

0119343-0, nedan ”Tjänsteleverantör”) och med vilken du får tillgång till ett 

elektroniskt arbetspensionskort som berättigar till pensionsrabatter. Du har 

rätt till arbetspensionskortet om du varaktigt har övergått från arbete till 

pension. Du får arbetspensionskortet om du får 

 Ålderspension 

 förtida ålderspension 

 invalidpension 

 arbetslivspension (fr.o.m. 1.2.2018). 

Användningen av tjänsten förutsätter identifiering i Kevas tjänst där rätten till 

arbetspensionskortet verifieras. 

2 Avtalsvillkor och uppkomst av avtal 

Genom att använda appen godkänner du de vid var tid gällande användnings-

villkoren och förbinder dig att iaktta dem samt de eventuella villkor som se-

parat anges i appen. Tjänsteleverantören kan tidvis ändra användningsvillko-

ren. Om du inte godkänner användningsvillkoren ska du sluta använda appen. 

3 Integritetsskydd 

När du installerar appen och börjar använda den registrerar vi en kontaktupp-

gift om detta i Kevas datasystem. Kontaktuppgiften omfattar uppgifter om 

den som använder appen samt om typ, kanal och tidpunkt för kontakt. 

Pensionsregistrets registerbeskrivning 

Vid handläggning av personuppgifter iakttar Keva personuppgiftslagen och 

övriga bestämmelser om integritetsskydd för enskilda personer i finsk lagstift-

ning.  

4 Tillgänglighet och kostnader för användningen av ap-
pen 

Appen kan tidvis vara ur bruk och användningen kan också tillfälligt störas av 

fel, underhåll och omständigheter som Tjänsteleverantören inte kan inverka 

https://www.keva.fi/globalassets/2-tiedostot/ha-tiedostot/muut/registerbeskrivning-pensionsregistret.pdf
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på. Tjänsteleverantören ger inga garantier om kvaliteten, funktionen, till-

gängligheten eller prestationsförmågan hos appen eller innehållet eller tjäns-

terna som används via den. Vi förbehåller oss rätten att utan särskilt med-

delande när som helst ändra appen eller radera appen eller delar av den och 

neka dig åtkomst till appen. Du svarar för eventuella kostnader för använd-

ningen av appen. 

5 Ansvar för innehållet i appen 

Vi tillhandahåller appen och dess innehåll utan förbindelse och sådana de är. 

Tjänsteleverantören ansvarar för att tillhandahållandet av appen och övrigt 

innehåll som Tjänsteleverantören tagit fram är förenliga med lag och god sed 

och för de upphovsrätter och övriga immaterialrätter som hänför sig till dem. 

Varje användare ansvarar personligen för användningen och är skyldig att 

använda appen i enlighet med användningsvillkoren. 

6 Rätt till appen och dess innehåll 

Alla immaterialrätter till appen och dess innehåll och programvaror hör till 

Tjänsteleverantören eller dess licensgivare. Innehållet i appen skyddas av 

upphovsrätt, varumärkesrätter och övriga immaterialrätter. Om Tjänsteleve-

rantören inte bestämmer något annat får du endast installera appen för per-

sonlig icke-kommersiell användning och du får inga andra rätter till appen el-

ler dess innehåll. Appen får inte ens delvis kopieras, redigeras, anpassas, dis-

tribueras, publiceras, säljas, licensieras eller överföras till andra personer. Ap-

pen ska användas i enlighet med villkoren för den appbutik från vilken du 

skaffade appen. 

7 Datasäkerhet 

Den elektroniska webbmiljön är inte helt datasäker. Användaren ansvarar 

själv för behörig datasäkerhet i sina datasystem. Användaren ansvarar också 

för anskaffning av den utrustning och de förbindelser som behövs för använd-

ningen av appen samt för att de inte leder till skada, störning eller olägenhet 

för Tjänsteleverantören eller tredje parter.  

8 Skadeståndsskyldighet 

Du är skyldig att ersätta Tjänsteleverantören för direkt skada som föranleds 

av användning som strider mot dessa användningsvillkor eller lag. 

Tjänsteleverantörens ansvar är alltid begränsat till högst det ansvar som av-

ses i tvingande lagstiftning. 
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9 Tillämplig lag och behörig domstol 

Finsk lag tillämpas på dessa användningsvillkor. Om tvister inte kan avgöras 

genom förhandlingar ska de avgöras i första instans vid Helsingfors tingsrätt. 

10 Uppsägning 

Om några av dessa användningsvillkor konstateras vara lagstridiga eller ogil-

tiga fortsätter alla övriga punkter i villkoren att gälla. 

11 Kontaktuppgifter 

I frågor om appen kontakta kundsupporten kevamobiili@keva.fi. Svar på frå-

gor om övriga pensionsärenden får du i tjänsten Dina pensionsuppgifter 

(www.keva.fi/se/pensionsuppgifter) eller genom att ringa Kevas pensionsråd-

givning tfn 020 614 2868 (vardagar kl. 8–16). 

https://www.keva.fi/sv/pensionsuppgifter

