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UTÖKAT SKYDD!

BOL AGSSKYDDSFÖRSÄKRING

VAD HJÄLPER LÅS PÅ
ENTRÉDÖRREN OM DET
ÄR ÖPPET PÅ NÄTET?
– SKYDDA DITT FÖRETAG VID BEDRÄGERI,
BOLAGSKAPNING OCH ID-KAPNING.
Visste du att 15 procent av alla svenska företag utsatts för bolagskapning? Det här en ny typ av
brott som kan vara svåra att skydda sig mot och som kan få allvarliga konsekvenser. Därför har
vi på mySafety skapat ett digitalt bolagsskydd. Genom att bevaka ert företag i register och online
kan vi snabbt upptäcka överträdelser. Vi hjälper er att stoppa eventuella bedrägeriförsök, återtar
kontrollen över ert bolag och era tillgångar och återupprättar er kreditvärdighet.
SÅ KAN DITT FÖRETAG DRABBAS:
Någon skickar ett dokument till Bolagsverket och registrerar en ny vd för ditt företag. Någon gör
en adressändring i företagets namn och beställer varor till den nya adressen.
SÅ KAN DU SKYDDA DITT FÖRETAG:
På nästa sida kan du läsa om två av våra vanligaste lösningar för svenska företag. Om du kontaktar
oss hjälper vi dig att hitta ett skydd som passar er. mySafety har lång och gedigen erfarenhet att
hjälpa företag med att skapa ett skydd vid bedrägeri, bolagskapning och ID-kapning.

* Källa: Sifo TNS jan 2017

Läs mer om vårt digitala bolagsskydd >

TVÅ ENKLA SÄTT ATT
SKYDDA DITT FÖRETAG.
1. BOLAGSSKYDDSFÖRSÄKRING
BEVAKNING DYGNET RUNT
• Bevakningstjänst över bolagets juridiska och
ekonomiska status.
• Registrerade händelser, uppgifter, adressändringar,
betalningsanmärkningar och annan vital information
från exempelvis myndigheter och kreditinstitut
rapporteras direkt till er.
• Om förändringen inte bekräftas av er gör vi allt för
att stoppa bedrägeriförsöket och återta kontrollen
över ert bolag och era tillgångar.
PERSONLIG HANDLÄGGARE
• I händelse av konstaterat bedrägeri hjälper vi er att
återta kontrollen över ert bolag. Vår handläggare arbetar
för att er kreditvärdighet inte ska påverkas negativt och
bestrider felaktiga betalningskrav.
• Vid behov gör en extern specialist på bedrägerier
en utredning, där vi täcker kostnader för utredning
upp till 500 000 kr. Ni får även hjälp med en tydlig
polisanmälan.

FÖRSÄKRING OCH EKONOMISK ERSÄTTNING
• I händelse av bolagskapning, bedrägeri eller obehörig
debitering av företagets kort utgår ekonomisk ersättning
upp till 500 000 kr för att täcka ekonomiska förluster.
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SPÄRRSERVICE
• Spärra företagets förlorade betal- och kreditkort samt
mobilabonnemang med ett enda samtal.
• Ni når oss dygnet runt, året runt på tel 020-42 42 42
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SÄLJARSKYDD
• Om någon beställt varor i en annan persons namn
av ert företag, erbjuder vi ett säljarskydd (ID-kapning).
Täcker ekonomisk förlust upp till 50 000 kr.
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RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING OCH
JURIDISK ASSISTANS
• Vid tvist betalar vi ombudskostnader upp till
2 000 000 kr.
• 15 timmar juridisk rådgivning ingår.

2. ID-SKYDDSFÖRSÄKRING LEDNING & STYRELSE
Genom att uppgradera med ID-skyddsförsäkring får även ledning och styrelse ett personligt skydd. Det minskar risken att
komma åt företagets tillgångar via personer som är knutna till bolaget. I mySafetys personliga ID-skyddsförsäkring ingår
följande:
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mySafety erbjuder försäkringar för nya vardagsproblem och brott, till både privatpersoner och
företag. 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.
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• Upp till 15 personer i ledning och styrelse.
• Bevakning av kreditstatus. Upptäcks något misstänkt meddelas den försäkrade och vi
agerar omgående.
• Bevakning av den försäkrades identitet online, dygnet runt.
• Vi larmar via push/SMS om uppgifterna riskerar användas.
• Upp till 200 000 kr i ersättning för ekonomiska förluster.
• Rättsskydd upp till 2 000 000 kr.
• Juridisk assistans för att bestrida krav, rentvå identitet samt återställa kreditstatus.

