Global23 (Bolagsskydd Sverige AB) är del av Reguity Group AB - ett svenskt RegTech företag som har en bred tjänsteportfölj
av digitala tjänster för ägare och investerare i privata onoterade företag. Global23 utvecklar produkter för att proaktivt skydda
ditt bolag samt undvika onödigt dyra kostnader.
Pris:		 149 kr / pers / månad exkl. moms (för aktiebolag ingår digital aktiebok med bevakning på orgnr.)

ID-Bevakning

Spärrservice

En ID-kapning eller identitetsintrång är när någon använder ditt namn, personnummer vilket kan påverka ditt
företag. Dina personuppgifter kan även utnyttjas för att
handla på kredit, beställa bank- eller kreditkort eller att
ansöka om lån.

Försäkrar du dig hos oss kan du med ett enda telefonsamtal spärra alla dina kort, mobiltelefoner och värdehandlingar. Vår spärrlinje är öppen dygnet runt och du
har tillgång till vårt stöldskyddsregister där du registrerar
alla värdehandlingar du vill kunna spärra, från betal- och
kreditkort till surfplattor och mobila bredband.

För att skydda dig ska du vara försiktig med att lämna ut
sina personuppgifter. Ett annat sätt som polisen rekommenderar är att använda tjänster som ger en information direkt i mobilen eller via e-post om någon tagit en
kreditupplysning. Då har man chansen att agera snabbt
genom att kontakta kreditbolaget och stoppa krediten eller
lånet från att beviljas. Vi på Global23 erbjuder IDBevakning med larm från både Bisnode och Creditsafe.

Naturligtvis ingår även våra stöldskyddsdekaler i tjänsten
Spärrservice. Råkar du ut för en stöld och ringer vår spärrlinje tar vi hand om allt. Du slipper ringa banker, myndigheter och mobiloperatörer.
Vi hjälper dig om du tappar eller blir bestulen på dina värdehandligar - oavsett var du är i världen.

Allt detta ingår
.

Kredit- och adressbevakning
Bevakning av personnummer hos statliga myndigheter, kreditupplysningsföretag med mera.

.
.
.
.
.

Vid en förändring får du ett sms.
Assistans ID-intrång
Om ett misstänkt ID-intrång sker så ingår snabb juridisk assistans för att snabbt kunna vidta åtgärder och
minska risken för skada..
Enkel inloggning via mina sidor
Du loggar enkelt in på mina sidor med mobilt bank-ID eller din personliga kod, minasidor.global23.com
Tjänsten Spärrservice
Spärra allt med ett samtal. Stöldskyddsregister för dina värdehandlingar, spärrlinje dygnet runt - alla dagar. 			
Ring 0771-65 40 00 och från utlandet +46 771-65 40 00.
Assistans med att spärra personnummer mot kreditköp
Vid en ID-kapning kan du dygnet runt ringa vår spärrlinje för att få hjälp med att spärra personnummer
mot kreditköp hos de fem största kreditupplysningsföretagen.
Digital aktiebok med bevakning (ingår enbart för aktiebolag)
Aktiebok med bevakning av bolagets organisationsnummer hos bl.a. Bolagsverket av inkommande ärenden 			
som exempel ändring av styrelse, firmateckning eller adress. Vid ett inkommande ärende om förändring
får du ett mail och sms.

0771-23 11 11

info@global23.com

www.global23.com

