
ABONNEMANGSVILLKOR

För vem gäller tjänsten?
Denna tjänst gäller för den person (personnum-
mer) eller företag (firma och organisationsnum-
mer) som har registrerats i beställningsbekräftel-
sen till mySafety.

Hur länge gäller tjänsten?
Tjänsten gäller normalt för 12 månader och kan 
sägas upp när som helst. Uppsägning sker via 
Kundservice telefon 08 – 505 530 00 eller e-mail: 
info@mysafety.se. 

Vad omfattar tjänsten
Tjänsten gäller följande
1.  Vi hjälper dig att spärra förlorade ID-handlingar, 

betal- eller kreditkort uställda i Sverige.
2.  Vi hjälper dig att spärra registrerat person- el-

ler organisationsnummer vid misstänkt ID-
stöld eller Bolagskapning.

3.  Vi hjälper dig att spärra mobilabonnemang om 
du förlorat mobilen.

4.  Vi hjälper dig med tips och råd för att före-
bygga eventuella kommande bedrägerier och 
begränsa skadeverkningarna av ID-stölden el-
ler Bolagskapningen.

Hur får jag hjälp?
Spärranmälan bör du göra omedelbart när du 
upptäcker eller misstänker att någon använt 
dina personuppgifter/din identitet på ett otill-
börligt sätt. Ring 020-42 42 42 dygnet runt så 
hjälper vi dig!

Uppgraderingssamtal
Under tjänstens period kommer vi att ringa 
dig för att informera mer om ID-kapningar och 
hur man kan skydda sig och för att erbjuda vår  
ID-skyddsförsäkring till ett förmånligt pris eller 
Bolagsskyddsförsäkring, beroende på om du är 
en privatperson eller företagare.

Ångerrätt
Enligt distansavtalslagen har du rätt att ångra 
ett köp som du gjort på distans, t ex via telefon 
eller internet. Ångerfristen är 14 dagar från det 
att avtalet ingås och du har fått information om 
ångerrätten och vad som ingår i tjänsten. Vill du 
utnyttja din ångerrätt kan du meddela oss via te-
lefon 08-505 530 00, via e-post till info@mySa-
fety.se, via brev till mySafety Försäkringar AB, 
Box 27142, 102 52 Stockholm eller på annat sätt. 
Du kan också använda det standardformulär som 
finns på www.konsumentverket.se.

Allmänna avtalsvillkor
Information om behandling av personuppgif-
ter
Personuppgiftsansvarig för all behandling av 
Kundens personuppgifter är mySafety Försäk-
ringar AB, org.nr. 556522-0612. Personuppgifter 
behandlas av mySafety i syfte att kunna uppfylla 
mySafetys åtaganden enligt avtalet. Som ett led 
i fullgörandet av avtalet kommer Kundens per-
sonuppgifter överföras till Arvato Bertelsmann 
AB, för administration av fakturering av Tjäns-
ten, samt OpusCapita Kredithanterna AB, för 
administration av postala informationsutskick 
kopplade till Tjänsten. Personuppgifterna kom-
mer också att behandlas i syfte att rikta erbju-
danden om försäkringar och andra produkter 
till Kunden över telefon (direktmarknadsföring). 
Kunden har när som helst rätt att invända mot 
att Kundens personuppgifter behandlas i di-
rektmarknadsföringssyfte, i vilket fall mySafety 
kommer upphöra med behandlingen för detta 
syfte. Fullständig information om mySafetys 
personuppgiftsbehandling finns i mySafetys 
Personuppgiftspolicy på www.mysafety.se/gdpr. 
Begäran om att utnyttja sina rättigheter under 
tillämplig dataskyddslagstiftning görs i särskilt 
formulär på www.mysafety.se/rattigheter

Force majeure
mySafety är inte ansvarig i händelse av force ma-
jeure. Med force majeure menas till exempel krig, 
krigsliknande händelser, militära övningar, terro-
rism, upplopp, atom eller kärnprocess, myndig-
hetsåtgärd, beslag, strejk, blockad, allmänna 
avbrott i elnätet, allmänna avbrott i data- eller 
teleförbindelser eller liknande händelse.

Vägledning
Du kan få råd och vägledning av Konsumentver-
ket och deras tjänst för oberoende vägledning, 
Hallå konsument som du når på www.hallakon-
sument.se, 0771-525 525. Du kan även få väg-
ledning av din kommunala konsumentvägledare.

Klagomål
Om du inte är nöjd med vår service eller hur du 
blivit bemött ber vi dig i första hand att vända 
dig till vår Kundservice, läs mer om olika kontakt-
vägar, om klagomålsmöjligheter med mera på 
www.mysafety.se och gå in under ”Kundservice 
– om du inte är nöjd”.

Tillämplig lag och behörig domstol
Vid tvist har du möjlighet att väcka talan vid 
allmän domstol. Det finns även möjlighet att 
få eventuell tvist prövad av Allmänna reklama-
tionsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, tele-
fon 08-555 017 00.

Från 2018-05-25 ersätter dessa tidigare gällande villkor.


