
Produkt: ID-skyddsförsäkring Bas 

VAD INGÅR I FÖRSÄKRINGEN? VAD INGÅR INTE I FÖRSÄKRINGEN?

FINNS DET NÅGRA BEGRÄNSNINGAR 
AV VAD FÖRSÄKRINGEN TÄCKER?

ID-SKYDDSFÖRSÄKRING BAS
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: mySafety Försäkringar AB, Box 27142, 102 52 Stockholm, 
556522-0612, registrerat i Sverige. Försäkringsförmedlare. 

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. 

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Försäkringen omfattar skydd vid ekonomisk skada/förlust i samband med en ID-stöld.

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, påmin-
nelse 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-stölden.

Högsta ersättning för att spärra person-
nummer är 5 000 kr per försäkringsperiod. 

Ekonomisk skada/förlust som uppkommer 
12 månader efter ID stölden. 

Nedan följer exempel på vad som inte 
ingår i försäkringen.

Konto- och kortbedrägerier som inte orsakats 
av en ID-stöld.

Ekonomisk förlust som försäkrad betalt utan 
mySafetys möjlighet att bestrida kravet. 

Skada på grund av försäkrads eget uppsåt. 

Skada som inte har polisanmälts.



NÄR OCH HUR SKA JAG BETALA?

NÄR BÖRJAR OCH SLUTAR FÖRSÄKRINGEN ATT GÄLLA?

HUR SÄGER JAG UPP AVTALET?

VILKA ÄR MINA SKYLDIGHETER?

VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?
Försäkringen gäller i hela världen.

- Betala försäkringspremien i tid. 
- Att anmäla skadan 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 försäkringsbrevet. 
Försäkringen upphör att gälla vid försäkringsperiodens slut, vilket framgår av ditt försäkringsbrev.

Vill du avsluta försäkringen till försäkringsperiodens slut, behöver du inte göra någonting. 
Försäkringen avslutas automatiskt. Om du har autogiro behöver du meddela oss för att dragningen ska upphöra. 
Om försäkringsbehovet faller bort kan du avsluta försäkringen omedelbart genom att meddela oss detta.


