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Produkt: ID-forsikring

Dette er et informasjonsdokument. Fullstendig informasjon om forsikringen er tilgjengelig i andre dokumenter, som f.eks.
forkjøpsinformasjonen og de komplette vilkårene. Se www.mysafety.no for mer informasjon.
Hva slags forsikring er dette?
ID-forsikringen dekker skade og tap i forbindelse med identitetstyveri eller identitetskapring.

HVA DEKKES AV FORSIKRINGEN?

HVA DEKKES IKKE AV FORSIKRINGEN?

Forsikringen erstatter økonomisk skade/tap
som følge av bedrageri eller annen kriminell
handling ved ulovlig bruk av den forsikredes
identitetsopplysninger, f.eks.:
- Ansvar, kostnader og tap som ikke kunne
forhindres
- Purre- og innkassogebyrer
- Sperring hos kredittopplysningsselskaper
(bedragerisperre)

Forsikringen dekker ikke tap/skader som
forekommer 12 måneder etter at ID-tyveriet
fant sted.

Forsikrer dekker bistand til å:
- Sperre personnummer, rette opp
feilaktige opplysninger og gjenopprette
kredittinformasjonen
- Bestride fakturaer og andre betalingskrav som
følge av ID-tyveri

ER DET NOEN BEGRENSNINGER PÅ
HVA FORSIKRINGEN DEKKER?
Nedenfor følger eksempler på hva som
ikke dekkes av forsikringen.
Konto- og kortbedrageri som ikke
skyldes ID-tyveri
Økonomisk tap når forsikrede har betalt et
krav som følge av ID-tyveriet uten at mySafety
har hatt mulighet til å bestride kravet
Tapte inntekter
Skader som skyldes forsikredes grove
uaktsomhet eller forsett
Skader som ikke blir politianmeldt

HVOR GJELDER FORSIKRINGEN?
Forsikringen gjelder over hele verden.

HVILKE FORPLIKTELSER HAR JEG?
- Betale forsikringspremien til rett tid
- Rapporter skaden umiddelbart til mySafety Försäkringar AB

NÅR OG HVORDAN SKAL JEG BETALE?
Forsikringen skal betales innen 14 dager, eller senest den datoen som er angitt på fakturaen
eller betalingsvarselet.

NÅR STARTER OG SLUTTER FORSIKRINGEN Å GJELDE?
- Forsikringen gjelder fra og med startdatoen som er oppgitt i forsikringspapirene.
- Forsikringen utløper når forsikringsperioden er over, som spesifisert i forsikringspapirene.

HVORDAN SIER JEG OPP AVTALEN?
- Du kan når som helst si opp forsikringen slik at den slutter å gjelde ved forsikringsperiodes utløp.
- Om ditt forsikringsbehov ikke lenger er tilstede har du rett til å si opp forsikringen med umiddelbar virkning.

