Global23 (Bolagsskydd Sverige AB) är del av Reguity Group AB ( publ) - 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. Kunder till Gloabl23 kan teckna, för ledande personer anknutna till
företaget, en ID-Skyddsförsäkring.
Med ID-Skyddsförsäkring får även ledning, styrelse och medarbetare ett personligt skydd. Försäkringsgivare
är AIG Europe S.A (AIG), förmedlare är Global23 (Bolagsskydd Sverige AB) och försäkringstagare är kunder till
Global23 (Bolagsskydd Sverige AB) som tecknat försäkringen.

ID-Skyddsförsäkring
Försäkringen gäller för försäkringstagarens, styrelseledamöter och
supplianter, VD och vice VD, registrerade firmatecknare och andra
personer i företagsledande ställning som är särskilt anmäld av
försäkringstagaren.
Försäkringen gäller den försäkrade och omfattar även medlem i
den försäkrades familj som är folkbokförd i Sverige och omfattas av
Svenska socialförsäkringssystemet. Gäller make/maka/registrerad
partner/sambo, barn/adoptivbarn/fosterbarn under 20 år som
är folkbokförd hos den försäkrade och barn till make/maka
registerad partner/sambo som är boende hos den andre
föräldern så länge barnet är under 20 år.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i hela världen.

När gäller försäkringen?
Försäkringen gäller dygnet runt och omfattar skador som inträffar inom försäkringsperioden.

Webbskydd
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Gäller vid olaga intigritetsintrång som begås genom spridning av ord eller annan uppgift på öppna Internet,
såsom kränkning mot den försäkrade eller medlem i dennes familj i egenskap av privatperson.
Försäkringen täcker hjälp, vägledning och rådgivning för att undersöka och eventuellt ta bort publiserade
överträdelser. Detta gäller även om den försäkrade har publicerat text, bilder, filmer och/eller ljud av sig själv
på internet.
Försäkringen täcker kostnader för att avlägsna eller avindexera olaglig och kränkande information upp till
30 000 kr per skada och max 55 000 kr per person och år. Självrisk 1 500 kr.
Försäkringen täcker rättsliga åtgärder som måste vidtas för att avlägsna eller avindexera olaglig eller
kränkande information upp till 200 000 kr/skada och max 400 000 kr/år. Självrisk 10% (max 15 000 kr
I samband med försäkringsfall täcker försäkringen nödvändig och skäliga kostnader för psykologisk
rådgivning med psykolog för behandling av trauma som är direkt relaterat till försäkringsfallet.
10 behandlingar och max 20 000 kr per skada och år. Självrisk 1 500 kr.
Webbskydd omfattar publisering som sker på svenska, danska, norska eller engelska.

ID-Stöld
Försäkringen täcker den ekonomiska förlusten som kvarstår efter slutförd assistans till följd av ID-Stöld
upp till 500 000 kr per skada och år.
Kostnader upp till 200 000 kr per skada och max 400 000 kr per år, för juridiskt ombud åt den försäkrade i
civilrättsliga förfaranden , åtal eller juridisk hantering av betalningsanmärkningar, som är ett direkt resultat
av ID Stölden. Självrisk 10% ( max 15 000 kr).

Lönersättning
Ersätter inkomst bortfall upp till 50 000 kr per skada och år till följd av att försäkrad tvingas ta ledigt från sitt
ordinarie arbete för att vidta nödvändiga återgärder för att återställa sin identitet.

Betalningssäkerhet
Försäkringen ersätter obehöriga transaktioner på betal- eller kreditkort som den försäkrade är ansvarig för
upp till 100 000 kr per skada och år.
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Om den försäkrades betal- eller kreditkortförsvunnit eller blivit stulet täcker försäkringen obehöriga 		
transationer upp till 48 timmar innan den försäkrade först rapporterade betal/kreditkortet
försvunnet till sin kortutgivare.
Om den försäkrades betalkort fortfarande finns i den försäkrades besittning och obehöriga
transaktioner uppstår i butik, telefon, kontantuttag och/ eller i onlineköp med hjälp av den försäkrades
betalkortsinformation, täcker försäkringen obehöriga transaktioner som uppstått upp till 2 månader 		
före det att den försäkrade först rapporterade händelsen till sin kortutgivare.

Mer om försäkringen inkl. villkor, se www.global23.com/försäkring eller kontakta info@global23.com

0771-23 11 11

info@globaL23.com

www.global23.com

