
Ja, vi vet, man ska inte skryta men vår ID-skyddsförsäkring fyller 10 år och under den tiden har 
våra kunder sluppit lida ekonomisk skada. Vi har lyckats lösa våra kunders problem samtidigt 
som vi hela tiden arbetat med att utveckla och förbättra vår försäkring. Vi kan nu stoltsera 
med att ha den bredaste ID-skyddsförsäkringen på marknaden. 

SÅ BEVAKAR VI DINA UPPGIFTER
Med mySafety ID-skyddsförsäkring får du en global bevakning av din identitet online – dygnet runt. 
Vi samarbetar med ledande företag när det gäller kreditbevakningar och nätbedrägerier. Tillsammans 
söker vi bland mängder av data för att snabbt kunna upptäcka om dina inloggningsuppgifter och ditt 
personnummer hamnat i orätta händer. Något som kan hända 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 SMS med en varning och rekommendation om 
åtgärd. Du behöver inte göra något själv och tjänsten gäller så länge du har försäkringen. På så sätt kan du 
undvika att din identitet kapas och används online – du stoppar brottet innan det inträffat. 
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8. ALLTID UTAN SJÄLVRISK

Välkommen till en säkrare värld!

Under ett år drabbas över 200 000 svenskar av ID-stöld (SIFO, privatpersoner 2018). Det här är en 
ny typ av brott som ökar kraftigt. mySafety ID-skyddsförsäkring är en försäkring som bevakar din 
identitet och hjälper dig om du blir drabbad.

1. KREDIT- OCH ADRESSBEVAKNING
Bevakning av personnummer och notifieringar om något ändras.

2. DIGITAL BEVAKNING AV E-POSTADRESS OCH PERSONNUMMER
Onlinebevakning dygnet runt i publika nät och deep web/darknet.

3. JURIDISK RÅDGIVNING
Ingår utan kostnad upp till 15 timmar. En egen jurist driver ditt ärende.

4. EGEN MYSAFETY-HANDLÄGGARE
Vi bestrider felaktiga fakturor och krav. Vi har även kontakt med Kronofogden.

5. RÄTTSSKYDD VID DOMSTOLSTVIST
Försäkringen täcker upp till 500 000 kronor.

6. EKONOMISK ERSÄTTNING
Försäkring mot betalningskrav upp till 200 000 kronor.

7. FÖRSÄKRINGEN GÄLLER ÄVEN FÖR DINA BARN
Med undantag för bevakningsmomentet punkt 1 och 2.
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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.




