
 

B O L A G S S K Y D D S F Ö R S Ä K R I N G

SKYDD FÖR FÖRETAG OCH 
ANSTÄLLDA VID BOLAGSKAPNING

Läs mer om hur vi hjälper er >   

2 495 
KR/ÅR

ü

ü

Visste du att 12 procent av små och medelstora 
svenska företag utsatts för bolagskapning? Detta 
visar en undersökning från 2018 som Kantar 
Sifo gjort på uppdrag av mySafety Försäkringar. 
Undersökningen som omfattar små och medelstora 
företag visar också att 20% av de drabbade uppger 
att kapningen haft direkta ekonomiska följder. 

Det här är en typ av brott som kan få allvarliga 
konsekvenser. Därför har vi på mySafety tagit 
fram Bolagsskyddsförsäkringen. 

Om ni skulle drabbas tar vi över ärendet så att 
ni slipper tidskrävande arbete och kan fortsätta 
fokusera på det som är viktigt – er verksamhet.

FÖRSÄKRING MED HÖG ERSÄTTNING        
Upp till 500 000 kr

PERSONLIG HANDLÄGGARE 
Vi tar hand om ditt ärende hela vägen

RÄTTSSKYDD VID TVIST 
Upp till 2 000 000 kr

EXTERN BEDRÄGERISPECIALIST 
Utredningskostnader upp till 500 000 kr

SPÄRRSERVICE DYGNET RUNT 
Spärra era förlorade kort och telefoner     

SÄLJARSKYDD 
Upp till 50 000 kr

BEVAKNING MED LARM 
Uppgifter från bl.a. myndigheter bevakas
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FÖRSÄKRING MED EKONOMISK ERSÄTTNING
I händelse av bolagskapning eller om det skett 
en obehörig debitering av företagets kort utgår 
ekonomisk ersättning upp till hela 500 000 kr 
för att täcka ekonomiska förluster.

UTREDNING AV EXTERN SPECIALIST
Vid behov kallar vi in en extern specialist på 
bedrägerier, där försäkringen täcker kostnader för 
utredning upp till 500 000 kr. Ni får även hjälp med 
en tydlig polisanmälan. 

RÄTTSSKYDD MED HÖG ERSÄTTNING
Vid tvist betalar vi ombudskostnader upp 
till hela 2 000 000 kr.

SÄLJARSKYDD
Om någon beställt varor i en annan persons namn  
och därför inte betalar det ert företag levererat, 
ersätter försäkringen ett säljarskydd (ID-kapning). 
Täcker ekonomisk förlust upp till 50 000 kr.

BEVAKNING DYGNET RUNT
Bevakningen omfattar bland annat registrerade 
händelser, betalningsanmärkningar, adressändringar 
och annan information från bl.a. kreditupplysnings-
företag, Skatteverket och Bolagsverket. Vi larmar  
er via SMS så fort en ändring registreras. 

PERSONLIG HANDLÄGGARE
Vid misstänkt bolagskapning gör vi allt för att 
stoppa effekten och återta kontrollen över ert 
bolag och era tillgångar. 

Vår handläggare tar över ert ärende och arbetar 
för att er kreditvärdighet inte ska påverkas negativt 
samt bestrider felaktiga betalningskrav.

SPÄRRSERVICE DYGNET RUNT
Spärra företagets förlorade betal- och kreditkort 
samt mobilabonnemang med ett enda samtal,
dygnet runt, året runt på tel 020-42 42 42

SÅ HJÄLPER VI ERT FÖRETAG

LÅNG ERFARENHET AV KAPNINGAR
mySafety Försäkringar har i 10 år arbetat mot ID-kapningar och jobbar ständigt med att utveckla och 
förbättra våra försäkringar för att bemöta nya metoder att utnyttja både företags och privatpersoners 
uppgifter. 

Vi är stolta över att kunna ge våra kunder möjlighet att snabbt upptäcka och stoppa en pågående kapning.
Utöver bevakning av ert företags uppgifter ingår ett försäkringsskydd med hög ersättning om ni skulle 
drabbas av bolagskapning.


