
I D - S K Y D D S F Ö R S Ä K R I N G

INNAN DU LÄST KLART  
DEN HÄR RUBRIKEN KAN  
DIN IDENTITET VARA KAPAD.
Medan du läser den här texten kanske du samtidigt är på krogen och beställer bubbel, bokar en 
skön resa till Mauritius, shoppar en tokfräsch skinnjacka på nätet, tömmer sparkontot, beställer 
tio mobiltelefoner och tar ett SMS-lån. Men du är ju inte du: Någon stjäl din identitet och 
utnyttjar möjligheterna.

Med nya mySafety ID-skyddsförsäkring får du en global bevakning av 
din identitet online – dygnet runt. Vi scannar mängder av data för att 
snabbt kunna upptäcka om dina inloggningsuppgifter och ditt person-
nummer hamnat i orätta händer. Det kan t ex vara när en sajt blir 
hackad – de senaste åren har flera av världens största sajter hackats 
och uppgifter om miljontals användare exponerats.

Sökandet sker i såväl det publika nätet som deep web och darknet. 
Om vi upptäcker att dina uppgifter finns tillgängliga i fel forum 
skickar vi omedelbart larm till dig via push eller SMS med en 
varning och rekommendation om åtgärd. På så sätt kan du 
undvika att din identitet kapas och används online – 
du stoppar brottet innan det inträffat.



mySafety erbjuder försäkringar för nya vardagsproblem och brott, till både privatpersoner och 
företag. Vi är ledande inom ID-skyddsförsäkring, Digitalskydd 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.

Förra året drabbades över 190 000 svenskar av ID-stöld (SIFO, privatpersoner 2017). Det här är en  
ny typ av brott som ökar kraftigt. Nya mySafety ID-skyddsförsäkring är en försäkring som bevakar 
din identitet, hjälper dig om du blir drabbad och ger dig en hög ersättning.

BEVAKNING 
• Bevakning av din identitet online dygnet
runt, världen runt.
• Vi larmar dig om din identitet riskerar att
användas (push och sms).
• Vi bevakar kreditupplysningar och adress-
ändring.
• Kontroll av ändring av dina personuppgifter
hos Skatteverket.
• Bevakning av din identitet i såväl det publika
nätet som deep web och darknet.

ASSISTANS  
• Vi bestrider dina fakturor och krediter tagna
vid ID-kapning.
• Rådgivning av våra juridiska experter vid tvist
(15 timmar).

ERSÄTTNING  
• Ersättning vid förluster i samband 
med ID-kapning upp till 200 000 kr.
• Ersättning av juridiska kostnader upp 
till 500 000 kr.
• Ingen självrisk.

NYHET!

NYHET! 
Vi bevakar inloggnings- 

uppgifter och personnummer 
på de skumma platserna på nätet 

och kontaktar dig omedelbart  
via push och sms om uppgifterna 

riskerar att användas.

ID-SKYDDSFÖRSÄKRING 
MED BEVAKNING, 
ASSISTANS OCH 
ERSÄTTNING!


