Numeronluovutusvaltakirja-ohje käyttöön
Voit tehdä YritysDNA:ssa numeronsiirtotilauksen yhteydessä omistussuhteenmuutoksen, mikäli
numeronluovuttaja on ensin allekirjoittanut sähköisesti numeronluovutusvaltakirjan. Voit käyttää
numeronluovutusvaltakirjaa itsepalvelun kautta kun kyseessä on numeronsiirto toiselta
operaattorilta.
•
•
•

Valtakirjan voi käydä täyttämässä tilaaja tai luovuttaja.
Valtakirja on allekirjoitettava sähköisesti luovuttajan toimesta ennen kuin tilausta voidaan
tehdä YritysDNA:ssa.
Sähköinen numeronluovutusvaltakirja mahdollistaa sen, että voit tehdä puheliittymän
tilauksen suoraan itsepalvelussa, eikä erillisiä numeronluovutusvaltakirjoja tarvitse lähettää
esim. sähköpostin liitteenä asiakaspalvelun kautta.

Huomioitavaa sähköisestä numeronluovutusvaltakirjasta
•
•
•
•

•

Sähköinen valtakirja on allekirjoitettava kahden viikon kuluessa, jonka jälkeen
allekirjoittamaton valtakirja hylkääntyy.
Allekirjoitettu valtakirja on voimassa kolme kuukautta.
Valtakirja on allekirjoitettava sähköisesti, jotta siitä tulee virallinen.
Lomakkeen täyttävän on mahdollista ottaa kopio lomakkeesta itselleen pdf-muodossa tai
sähköpostiin liitteenä, mutta tätä ei voi käyttää asiakaspalvelun tai jälleenmyyjän kautta
numeronluovutusvaltakirjana, koska siitä puuttuu allekirjoitus.
DNA:n verkoissa olevien liittymien siirrot tehdään yritysasiakaspalvelun kautta.

Numeronluovutusvaltakirjan täyttäminen
Valitse YritysDNA:ssa Palvelut - Tilaa - Puhelinliittymät, ja avaa tuotteiden yläpuolelta löytyvän
linkin kautta numeronluovutusvaltakirja-sivun.

•
•
•
•

Numeronluovutusvaltakirja avautuu erilliseen ikkunaan.
Ensin täytetään luovutettavan numeron tiedot.
Siirrettävä numero ilmoitetaan ilman maakoodia.
Seuraavaksi valitaan numeron nykyisen omistajan tyyppi.
o Valinnan perusteella lomakkeelle täytetään joko luovuttavan henkilöasiakkaan (nimi
ja hetu) tai luovuttavan yrityksen (nimi ja y-tunnus) tiedot.

o

o

Lomake ei tee automaattisia tarkistuksia eli ei tarkista, että täsmääkö esim. annettu
hetu nimen kanssa. Tarkistus tapahtuu siinä vaiheessa kun luovuttaja käy
sähköisesti tunnistautumassa ja allekirjoittamassa valtakirjan.
Lomakkeen täyttäjän vastuulla on tarkistaa, että annetut tiedot ovat oikein.

Seuraavassa kohdassa lomakkeelle lisätään luovuttavan tiedot: sähköpostiosoite ja
puhelinnumero.
•
•

Allekirjoittajan puhelinnumero ilmoitettava maakoodin kanssa (esim. +35844xxx)
Pyyntö sähköisen allekirjoituksen tekemiseen lähetetään tässä mainittuihin yhteystietoihin.

Lisäksi tarvitaan vastaanottavan yrityksen nimi ja y-tunnus Numeron uusi omistaja -kohtaan.

•
•
•
•

Ilmoitus valtakirjan valmistumisesta voidaan lähettää sähköpostina tai tekstiviestinä.
Ilmoitus lähetetään, kun valtakirja on allekirjoitettu, allekirjoituksesta on kieltäydytty tai
allekirjoituspyyntöön ei ole reagoitu aikarajan sisällä.
Ilmoitus on mahdollista saada eri kielellä kuin allekirjoitettava valtakirja.
Sivulla voidaan valita ilmoituksen kieleksi suomi tai englanti.

Tämän jälkeen aukeaa esikatselu, josta numeronluovutusvaltakirja on mahdollista ladata pdf:nä tai
lähettää haluttuun sähköpostiosoitteeseen.

Tämän jälkeen valtakirja on vielä lähetettävä, että siitä muodostuu luovuttajalle sähköposti, jossa
on linkki sähköisen allekirjoituksen tekemiseen.
•
•
•

Sähköinen allekirjoitus on mahdollista tehdä tunnistautumalla verkkopankkitunnuksilla tai
mobiilivarmenteella.
Allekirjoitus tapahtuu Assentlyn tarjoaman sivuston kautta.
Kun luovuttava on tehnyt sähköisen allekirjoituksen, ja valtakirjan vastaanottajalle on
mennyt siitä ilmoitus, pystyt jatkamaan YritysDNA:ssa tilauksen tekemistä.

