Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: mySafety Försäkringar AB, Tegeluddsvägen 21, 115 41 Stockholm
556522-0612, registrerat i Sverige. Fristående Försäkringsförmedlare

Produkt: ID-Skyddsförsäkring

Detta är ett produktblad, komplett information om försäkringen finns att tillgå i andra dokument som t.ex.
försäkringsbesked och fullständiga villkor. Se www.mysafety.se för mer information. För ekonomisk ersättning är
Moderna Försäkringar försäkringsgivare och för juridisk hjälp och rättsskyddsförsäkring är HELP Försäkring Filial,
försäkringsgivare.
Vilken typ av försäkring handlar det om?
Försäkringen är en ID-skyddsförsäkring som ersätter ekonomisk skada i samband med ID-kapning som sker i enlighet med vad
som anges i lagen om olovlig identitetsanvändning. Detta är en försäkring som omfattar de personer som ingår i företagets
ledning och styrelse. Av försäkringsbeskedet framgår om försäkringen är tecknad som obligatorisk gruppförsäkring eller med
frivillig anslutning.

•

•

•
•

Försäkringen ersätter ekonomisk
skada/förlust när någon olovligen har
använt den försäkrades identitet för att
utföra bedrägerier mot dig. Exempelvis
kan skadan bestå av skuld, kostnad eller
förlust som inte kunnat avvärjas,
påminnelse eller inkassokostnader.
Högsta ersättning 200 000 kr per
försäkringsperiod.
Försäkringen assisterar vid skada och
ersätter kostnader för att spärra
personnummer, rätta felaktiga uppgifter,
bestrida fakturor och betalningskrav som
uppstått på grund av ID-kapningen.
Högsta ersättning för att spärra
personnummer är 5 000 kr per
försäkringsperiod.
Rättsskyddsförsäkringen ersätter 15
timmars juridisk rådgivning genom HELP:s
jurister.
Rättsskyddsförsäkringen ersätter
ombudskostnader upp till 2 000 000 kr
vid en tvist som leder till rättegång.

•
•
•

Skada på grund av försäkrads eget uppsåt.
Skada som inte har polisanmälts.
Konto- och kortbedrägerier som inte
orsakats av en ID-kapning.

Nedan följer exempel på vad som inte
ingår i försäkringen.

•

Ekonomisk skada/förlust som
uppkommer 12 månader efter IDkapningen.

•

Rättsskyddsförsäkringen gäller inte för
kostnad vid byte av ombud. Vid
anlitande av jurist eller advokat som inte
utsetts av HELP ersätts inte motparts
rättegångskostnader och inte heller
utredningskostnader.

•

Ekonomisk förlust som försäkrad betalt
utan mySafety:s möjlighet att bestrida
kravet.

Försäkringen gäller i hela världen.

- Försäkringstagaren ska betala försäkringspremien i tid.
- Försäkringstagaren ska meddela mySafety om försäkrades in- och utträde ur försäkringen
(gäller inte obligatorisk grupp).
- Försäkrad ska vid misstanke om ID-kapning, kontakta mySafety snarast möjligt för assistans.
- Försäkrad ska anmäla skada utan dröjsmål till mySafety Försäkringar.

Försäkringen ska betalas inom 14 dagar eller senast det datum som anges på din betalningsavi.

-Försäkringen gäller från och med det startdatum som framgår av försäkringsbeskedet.
-Försäkringen upphör att gälla vid försäkringsperiodens slut, vilket framgår av ditt försäkringsbesked.

Vill Försäkringstagaren avsluta försäkringen till försäkringsperiodens slut, behöver Försäkringstagaren inte göra
någonting, det vill säga försäkringen avslutas automatiskt. Om Försäkringstagaren har autogiro behöver ska vi meddelas
för att dragningen ska upphöra. Om försäkringsbehovet faller bort kan Försäkringstagaren avsluta försäkringen
omedelbart genom att meddela oss detta.
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