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ÖVER HELA
VÄRLDEN

KO RT FÖ R S Ä K R I N G

BEDRÄGERISKYDD VID KÖP
OCH TRANSAKTIONER.
mysafety Kortförsäkring ger dig ersättning om dina kort används olovligen, skydd vid
distansköp över Internet och ersättning för eventuell självrisk. Försäkringen gäller över
hela världen, för alla dina betal- och kreditkort som utfärdats i Sverige.
OM DU SKULLE DRABBAS
Ring oss och spärra korten direkt! Efter polisanmälan gör du din skadeanmälan direkt på mysafety.se eller till:
mySafety Försäkringar AB, Box 27142, 102 52 Stockholm.

ERSÄTTNINGSANSPRÅK.
Bifoga kvitto/betalningsbekräftelse på dina utlägg och förluster.
Fullständiga villkor hittar du på www.mysafety.se

BRA ATT LÄGGA IN I ADRESSBOKEN
020-42 42 42 – Spärra dina kort med ett enda samtal. Dygnet runt, året runt
08-505 530 00 – mySafety kundservice och skadeanmälan (vardagar 8.00-18.00)
info@mysafety.se – mySafety e-post
mySafety Försäkringar AB, Box 27142, 102 52 STOCKHOLM – mySafety postadress

LÄS MER OM MYSAFETY KORTFÖRSÄKRING

SÅ HJÄLPER VI DIG
TRANSAKTIONSSKYDD
Vi ger dig ersättning upp till 25 000 kr per skadetillfälle och år vid
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Phishing
Om kortnummer och/eller CVC-kod lämnats ut frivilligt på
elektronisk väg (e-post, hemsida eller motsvarande) i tron att
förfrågan och mottagaren var legitim.

Överdebitering
Om du blir debiterad på ett högre belopp än det du godkänt.

KORTFÖRSÄKRING
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Plagiering
Om kortets uppgifter olovligen kopierats på annat sätt än att
magnetremsan kopierats maskinellt.
Kontaktlösa köp
Om du drabbas av så kallade NFC (närfältskommunikation) som
olovligen utförts med ditt kort eller annat betalmedel.
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Skimning
Om du drabbas av skimming, det vill säga att magnetremsan
på ditt kort kopieras och en obehörig person sedan handlar på
kortet.
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Stöld/förlust
Om någon olovligen använder ditt kort.

D
YD
K
S

ÄL

VR

IS KRE D U C ER

IN

G

KOM-IHÅG!

KÖPSKYDD

•

Förvara aldrig pinkoder tillsammans
med korten.

Vi ger dig ersättning upp till 15 000 kr per skadetillfälle och år.
Köpskyddet gäller även vid betalning med exempelvis Swish,
direktbetalning via bank och liknande betaltjänster.

•

Spärra korten direkt om du upptäcker
bedrägerier på ditt kort

•

Lämna aldrig korten utan uppsikt,

Konsumentköp vid distanshandel (e-handel)
Om något går snett när du handlar på internet utgår
ersättning om
•
•
•

varan är skadad vid leverans
annan vara än den beställda har levererats
varan saknas i leverans

Vid distansköp mellan privatpersoner
Vid köp av felaktig vara via Blocket, Tradera och liknande
e-handelsplatser som inte regleras av Konsumentköplagen om
•
•

annan vara än den beställda har levererats
varan saknas i mottagen leverans

SJÄLVRISKREDUCERING

exempelvis till kypare, bartender,
butikspersonal, hotellreceptionister etc.
•

Lämna aldrig korten i parkerad bil, även
om bilen är låst.

•

Lämna aldrig korten utan uppsikt på
hotellrum, i omklädningsrum etc.

•

Var vaksam när du handlar på internet
att du använder dig av seriösa aktörer

•

Glöm inte att med jämna mellanrum
kontrollera att dragningarna från ditt
kort stämmer
KORT OCH GOTT:

Om du fått ersättning från din bank eller annan försäkring i
samband med att du drabbats ersätter vi självrisken med upp till
12 000 kr per år och skadetillfälle.

håll full koll på alla dina kort och köp,
i alla lägen!

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.

