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

Produkt: Bolagsskyddsförsäkring

Detta är ett produktblad, komplett information om försäkringen finns att tillgå i andra dokument som t.ex. försäkringsbesked och fullständiga villkor. Se www.mysafety.se för mer information. För ekonomisk ersättning är Moderna Försäkringar försäkringsgivare och för
juridisk hjälp och rättsskyddsförsäkring är HELP Försäkring Filial, försäkringsgivare.
Vilken typ av försäkring handlar det om?
Försäkringen är en företagsförsäkring som ersätter ekonomisk skada i samband med bolagskapning eller bedrägeri. Dessutom ingår
säljarskydd och kortförsäkring. I försäkringen ingår även juridisk assistans och rättsskydd. Försäkringen gäller i hela världen, förutom
rättsskyddet som gäller för tvister som prövas i svensk domstol och enligt svensk lag.

VAD INGÅR I FÖRSÄKRINGEN?

VAD INGÅR INTE I FÖRSÄKRINGEN?

Bolagskapning
Försäkringen ersätter ekonomisk skada/förlust
när någon obehörigen registrerar eller ändrar
företagets uppgifter på Bolagsverket.

Ekonomisk skada/förlust som uppkommer
12 månader efter ID-kapningen.

Bedrägeri
Försäkringen gäller när någon som inte är behörig firmatecknare begår olika bedrägerier till
skada för företaget.
Säljarskydd
Försäkringen täcker utebliven betalning av faktura vid köp som utförts av en privatperson som
genomfört köpet i annans namn (ID-stöld).
Kortförsäkring – obehörig debitering
Försäkringen ersätter ekonomisk skada/förlust
vid obehörig debitering/uttag när någon utomstående olovligen har debiterat företagets kort.
Högsta ersättning är:
500 000 kr för utredningskostnader
500 000 kr obehöriga debitering/uttag och
ekonomisk skada på grund av bedrägeri
50 000 kr för obetalda fakturor/säljarskydd
per försäkringsperiod (12 månader)
Assistans
Försäkringen assisterar vid skada och ersätter
kostnader för att rätta felaktiga uppgifter, bestrida fakturor och betalningskrav som uppstått
på grund av bedrägeri.
Rättsskydd och juridisk assistans
I försäkringen ingår 15 timmars juridisk
rådgivning per försäkringsperiod. Rättsskyddsförsäkringen ersätter skäliga ombudskostnader
upp till 2 000 000 kr vid tvist. Vid tvist som
handläggs av domstol är självrisken 3 000 kr.
Rådgivning och rättsskydd lämnas avseende
bolagskapning, bedrägeri, så kallat VD-bedrägeri
samt säljarskydd.

Ekonomisk förlust när företaget betalat krav
till följd av kapningen eller bedrägeriet utan
att mySafety har haft möjlighet att bestrida
kravet
Om en faktura som har bestritts av annat skäl
än att tredje person i egenskap av köpare har
råkat ut för en ID-stöld.
Rättsskyddsförsäkringen gäller inte för kostnad vid byte av ombud. Vid anlitande av jurist
eller advokat som inte utsetts av HELP ersätts
inte motparts rättegångskostnader och inte
heller utredningskostnader.

FINNS DET NÅGRA BEGRÄNSNINGAR
AV VAD FÖRSÄKRINGEN TÄCKER?
Nedan följer exempel på vad som inte ingår i
försäkringen.
Ekonomisk förlust som försäkrad betalt utan
mySafetys möjlighet att bestrida kravet.
Motpartens rättegångskostnader ersätts
endast om det framgår av dom eller beslut att
Försäkrad ska ersätta kostnaden.

VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?
Försäkringen gäller i hela världen, förutom rättsskyddet som gäller för prövning i svensk domstol, enligt svensk lag.

VILKA ÄR MINA SKYLDIGHETER?
•
•
•
•

Försäkringstagaren ska betala försäkringspremien i tid.
Försäkrad ska spärra förlorat kort utan dröjsmål, dock senast inom 72 timmar efter förlust/stöld av kortet.
Företaget ska tillse att attestordning finns, utbetalning ska godkännas av minst två personer i företaget
Försäkrad ska anmäla skada utan dröjsmål till mySafety försäkringar.

NÄR OCH HUR SKA JAG BETALA?
Försäkringstagaren ska betala försäkringen inom 14 dagar eller senast det datum som anges på betalningsavin.

NÄR BÖRJAR OCH SLUTAR FÖRSÄKRINGEN ATT GÄLLA?
• Försäkringen gäller från och med det startdatum som framgår av försäkringsbrevet.
• Försäkringen upphör att gälla vid försäkringsperiodens slut, vilket framgår av ditt försäkringsbrev.

HUR SÄGER JAG UPP AVTALET?
Vill Försäkringstagare avsluta försäkringen till försäkringsperiodens slut, behöver Försäkringstagaren inte göra
någonting. Försäkringen avslutas automatiskt. Om Försäkringstagaren har autogiro behöver ska vi meddelas för
att dragningen ska upphöra. Om försäkringsbehovet faller bort kan Försäkringstagaren avsluta försäkringen
omedelbart genom att meddela oss om detta på 08-505 530 00 eller kundservice@mysafety.se.

