
Försäkringen hjälper dig vid nätkränkningar 
som innebär att någon kränker din personliga 
integritet på nätet genom att digitalt sprida 
bilder, text eller annat material som kan vara 
något av följande: sexuellt ofredande, olaga 
hot, förolämpning eller förtal.
Försäkringen ersätter kostnad för rådgivning 
och kartläggning av kränkningen av mySafety.
Försäkringen ersätter kostnader för 
utredning och bevissäkring genom mySafetys 
samarbetspartner.
Försäkringen ersätter kostnader för upp till 
10 samtal à 30 minuters samtalsstöd genom 
mySafetys samarbetspartner.
Högsta ersättning för kostnader är 100 000 kr 
per försäkringsperiod.
Rättsskyddsförsäkringen ersätter 15 timmars 
juridisk rådgivning.  
Rättsskyddsförsäkringen ersätter ombuds-
kostnader upp till 1 000 000 kr vid en tvist 
som leder till rättegång. Kränkningar på annat språk än svenska, 

danska, norska och engelska.

Kränkningar som riktar sig mot annan än 
försäkrad person.
Försäkrads egna kostnader för rensning och 
rättelse.
Annan ekonomisk förlust än de som 
specificerats.
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.

Detta är ett produktblad, komplett information om försäkringen finns att tillgå i andra dokument som t.ex. 
förköpsinformation och fullständiga villkor. Se www.mysafety.se för mer information. 
 Produktbladet omfattar försäkringsskydd från två försäkringsgivare, Moderna Försäkringar och HELP Försäkring, där 
HELP svarar för Rättsskyddsförsäkring, juridisk rådgivning och stöd vid tvist. 

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Näthatsförsäkringen hjälper dig rensa bort hat, hot och kränkningar mot din personliga integritet som publiceras på nätet. 
Försäkringen ersätter även kostnad för samtalsstöd i samband med kränkningarna. Den innehåller dessutom rättsskydd som 
ger rådgivning och hjälper dig vid tvist eller om ett ärende ska prövas av domstol.

Näthatsförsäkring
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556522-0612, registrerat i Sverige. Försäkringsförmedlare. 

Vad ingår i försäkringen? Vad ingår inte i försäkringen?

Finns det några begränsningar av vad 
försäkringen täcker?
Nedan följer exempel på vad som inte ingår i 
försäkringen.



När och hur ska jag betala?

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

När börjar och slutar försäkringen att gälla?

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

Hur säger jag upp avtalet?

Du kan säga upp försäkringen till försäkringstidens utgång genom att meddela oss detta när som helst dessförinnan.

Vilka är mina skyldigheter?

- Betala försäkringspremien i tid. 
- Följa leverantörers villkor av e-post, sociala medier, hemsidor och andra aktörer.
- Polisanmäla kränkningen/kränkningarna utan dröjsmål.
- Att anmäla skadan utan dröjsmål till mySafety försäkringar.

Var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller i hela världen. Rättskyddsförsäkringen gäller dock endast ärenden som regleras av svensk lag 
och prövas av svensk domstol.


