
EXTRA TRYGGHET 
I BAGAGET
Ett stulet eller tappat pass på utlandsresan kan skapa rejäla problem. Inte minst med tanke på att 

din identitet kan kopieras och hamna i orätta händer. 

   Med vår Passförsäkring får du extra trygghet på resan. Försvinner passet ringer du mySafety 

Försäkringar, dygnet runt, och får råd och hjälp direkt. 

   Vi kan spärra ditt personnummer om du känner dig orolig för ID-stöld och bedrägeri. Vi ersätter 

dina kostnader för nytt pass, eventuella ambassadkontakter och andra nödvändiga utlägg upp till 

15 000 kr.

   Passförsäkringen täcker även ekonomisk förlust som kan uppstå om du på grund av oförutsedda 

händelser missar flyget på hemresan.

  Har du redan vår ID-skyddsförsäkring? Med Passförsäkringen får du ett tryggt komplement på 

utlandsresan! Försäkringen gäller för alla i hushållet.

LÄS MER OM MYSAFETY PASSFÖRSÄKRING

Vi hjälper dig 

om du förlorar 

passet på 

utlandsresan!
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FÖLJANDE INGÅR I MYSAFETY PASSFÖRSÄKRING

• Assistans att kontakta ambassad och spärra förlorat pass. 

• Ersättningsbiljett och andra skäliga extrakostnader.

• Skydd vid stöld eller förlust av pass.

• Skydd i hela världen.

• Skydd under resans första 45 dagar. 

• Skydd vid försenad transport till och från

 flyget som gör att du missar ut- eller hemresan. 

• Utfärdande av nytt pass.

• Ersättning upp till 15 000 kr per skadetillfälle och år.

• Gäller för alla i hushållet.

GÖR SÅ HÄR OM DU TAPPAR
ELLER BLIR BESTULEN PÅ PASSET

• Polisanmäl så fort du kan.

• Anmäl till mySafety Försäkringar senast 12 månader 

 efter skadedatum.

• Ladda ner skadeanmälan på mysafety.se eller 

 ring 08-505 530 00

• Posta polisanmälan tillsammans med skadeanmälan till 

 mySafety Försäkringar AB, Box 27142, 102 52 Stockholm.

ERSÄTTNINGSANSPRÅK

• Gör skadeanmälan enligt ovan.

• Bifoga kvitto/bekräftelse på dina utlägg.

EXTRA TRYGGHET I BAGAGET

• Spärra ditt personnummer direkt om 
 du tror du blivit utsatt för ID-stöld/
 bedrägeri.

• Lämna aldrig passet utan uppsikt vid 
 gate, passkontroll, gränspassage eller 
 dylikt.

• Lämna aldrig passet i parkerad bil,  
 även om den är låst.

• Lås in passet i hotellets kassaskåp.

• Tillåt inte hotellpersonal att kopiera 
 ditt pass.

ATT TÄNKA PÅ

FÖRLUST OCH STÖLDANMÄLAN
Tel: 08 505 530 00 (vard 8-18)  E-post: info@mysafety.se

Post: mySafety Försäkringar AB, Box 27142, 102 52 STOCKHOLM

SPÄRRSERVICE DYGNET RUNT

Inrikes: 020-42 42 42  Utrikes: +46 8 20 11 90 
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mySafety erbjuder försäkringar för nya vardagsproblem och brott, till både privatpersoner och fö-
retag. Vi är ledande inom ID-skyddsförsäkring, Näthatsförsäkring och Spärrservice samt erbjuder 
också andra försäkringar som ger trygghet i vardagen. Med energi, engagemang och effektivitet 
hittar vi nya lösningar på nya problem. Vi tycker att alla förtjänar ett bra skydd i en digital värld.

mySafety Försäkringar är en del av mySafety Group. Mer information finns på mysafety.se.


