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Fullständig försköpsinformation samt fullständig information gällande försäkringsavtalet ges i
försäkringsvillkoren och försäkringsbrevet.
Vilken typ av försäkring är detta?

ID-skyddsförsäkring för anställda hos kunder till Global 23 AB
Vad är försäkrat?
Vid olaga integritetsintrång eller kränkning ;

Vad täcks inte av försäkringen?
Vi täcker inte:









Vägledning och rådgivning upp till 2 timmar per
skada och högst 2 skadefall per år.
Kostnader för åtgärder för att avlägsna eller
avindexera olaglig och kränkande information på
öppna internet upp till 30 000 SEK per skada och
max 55 000 SEK per person och år med en
självrisk om 1 500 SEK per skada



Kostnader för rättsliga åtgärder upp till 200 000
SEK per skada och max 400 000 SEK per år med
en självrisk om 10 % av kostnaden dock max
15 000 SEK per skada







Psykologisk rådgivning upp till 10 behandlingar
och max 20 000 SEK per skada och år med en
självrisk om 1 500 SEK.



I samband med ID-stöld;

 Försäkring täcker den ekonomiska förlusten som



kvarstår efter utförd assistans till följd av ID-Stöld
upp till 500 000 SEK per skada och år.



 Kostnader för juridiskt ombud upp till 200 000 SEK
per skada och max 400 000 SEK per år, med en
självrisk om 10 % av kostnaden dock max 15 000
SEK





 Inkomstbortfall upp till 50 000 SEK per skada och
år.

 Adminstrativa kostnader för återinskaffande eller



återställande av Försäkrades värdehandlingar till
följd av identitetsstölden
Obehöriga transaktioner upp till max 100 000 SEK;



 Vid förlust av betalkortet täcker försäkringen
transaktioner upp till 48 h innan det rapporterats
saknat



 Om transaktioner uppstår via butik, telefon,
kontantuttag och eller onlineköp eller med hjälp av
betalkortinformationen täcker försäkringen
obehöriga transaktioner upp till 2 månader innan
det rapporterats.

IPID ID-SKYDDSFÖRSÄKRING

Kränkning från en familjemedlem mot en
annan person i familjen/hushålet
Kränkning eller olaga integritetsintrång som
uppkommer som en följd av fysisk eller
psykisk sjukdom eller sjukdomsliknande
tillstånd hos skadegöraren eller vars följder
förvärras av sådan sjukdom eller
sjukdomsliknande tillstånd.
Förluster som uppstår från eller är relaterade
till juridisk person/företagsverksamhet inkl.
den försäkrades arbete eller yrke
Kostnader för åtgärder som utförs av den
försäkrades familj eller närstående
Kostnader till följd av bedräglig, uppsåtlig eller
kriminell handling av försäkrad eller
närstående
Fysisk eller psykisk skada, sjukdom eller
dödsfall
Kostnader i samband med förlust av
anställning eller anseende
Indirekta kostnader och förluster
Förlust av data
Skada som inträffar utanför försäkringens
giltighetsperiod
Transaktioner som uppkommit som följd av att
en person bosatt i den försäkrades hushåll
eller en betrodd person använt den
försäkrades betalkort
Förluster som den försäkrade avsiktligt har
orsakat
Förluster som härrör från en närståendes
avsiktliga handlingar eller handlingar som en
närstående kände till eller planerade

Har försäkringen några begränsningar?

!

Försäkringen ersätter max 2 skador per år med
max 500 000 SEK per skada

Var är jag täckt av försäkringen?

 Försäkringen gäller i hela världen.
Vilka är mina skyldigheter?
— Läs igenom försäkringsvillkoren och produktinformationsdokumentet för försäkringen. Behåll försäkringsbeviset, som
skickas till dig via e-post, i säkert förvar.
— Vid skada
a)

Anmäl skadan skriftligt till AIG. Skadeanmälningsblankett finns på https://www.global23.com

b)

Inkludera i din skadeanmälan handlingar som är av betydelse för rätter till ersättning.

— Spara alla dokument och handlingar gällande din skadeanmälan. Skadehandläggaren kan, vid behov, be dej sända
in orginaldokumenten.

När och hur betalar jag?
Försäkringspremien debiteras av Global 23 AB som överför försäkringspremien till försäkringsgivaren.

När startar och avslutas försäkringen?
Försäkringen gäller från och med dagen efter att ansökan om försäkring mottagits och registrerats hos Global 23 AB och
därefter i 12 månader. Dagen för ikraftträdandet framgår av försäkringsbrevet. Försäkringen förlängs därefter automatiskt
i ytterligare 12 månader om försäkringen inte sagts upp.
Hur kan jag säga upp kontraktet?
Försäkringstagaren kan avsluta försäkringen med 30 dagars varsel till den första i en månad. Upphör försäkringen i förtid
efter det att premie betalats i förskott, återbetalas den del av premien som avser tiden efter ansvarets upphörande.
Avslutning via e-post: mailto:info@global23.com

