ID-Skydd Plus
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Solid Försäkringsaktiebolag, Sverige

Produkt: ID-försäkring

Solid Försäkringsaktiebolag (org.nr. 516401-8482) Box 22068, 25022 Helsingborg.
Solid Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn. Institutionsnummer: 22090.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Du kan läsa mer i för- och efterköpsinformationen och i det
fullständiga villkoret. Du kan också få dokumenten hemskickade av vår kundservice.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Ett ID-skydd som består av 3 delar: förebygga, upptäcka och begränsa identitetsstöld

Vad ingår i försäkringen?
Nyckelbricka
Om dina nycklar, som är försedda med nyckelbricka,
förloras och nycklarna lämnas till Polisen eller i en brevlåda
skickar vi nycklarna tillbaka till dig. Vi ersätter dessutom
din självrisk i hem-, villa-,eller fordonsförsäkring (dock max
3 000 kr per skadetillfälle) om de förlorade nycklarna
använts vid ett försäkringsfall som ersätts av din hem-,
villa-, eller fordonsförsäkring.
ID-skydd
Skyddet är avsett att bidra till att förebygga och upptäcka
identitetsstöld. Skyddet syftar även till att begränsa
eventuella ekonomiska förluster som uppstått till följd av
en identitetsstöld.
Spärrtjänst
Om ditt betal-, kreditkort eller mobiltelefon förloras eller
stjäls så kan du spärras alla dina registrerade kort- och
mobilabonnemang för fortsatt bruk genom att endast
behöva ringa ett nummer.

Vad ingår inte i försäkringen?
Självriskreduceringen gäller inte för skada som
omfattas av hem-, villa, eller fordonsförsäkringens
rättsskyddsförsäkring
Identitetsstöld utförd av någon som omfattas av
försäkringen

Finns det några begränsningar
av vad försäkringen täcker?
Om inbrottet sker senare än 6 månader från
förlusten av nycklarna

Min upplysning
Du får omgående besked av Bisnode om det görs en
kreditupplysning i ditt namn. Detta ger dig möjligheten
att reagera omedelbart vid pågående bedrägeriförsök.
Juridisk assistans
Om du utsätts för identitetsstöld och med anledning av
detta drabbas av ett betalningskrav som inte dras tillbaka
av motparten ersätts kostnaden för den juridiska
assistansen för att eliminera betalningskravet.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller oavsett var i världen du befinner dig

Vilka är mina skyldigheter?
Uppgifterna i ditt försäkringsbrev gäller för försäkringen, kontrollera att de stämmer och informerar oss om något ändras
Följ alltid våra aktsamhetskrav. Om du inte har följt våra aktsamhetskrav kan du få mindre eller ingen ersättning alls om något
händer, beroende på hur din oaktsamhet har påverkat skadan. Alla aktsamhetskrav finns i försäkringens villkor.
Att registrera kort/mobiltelefon och andra värdefulla dokument till oss
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När och hur ska jag betala?
Premien kan betalas med bank- eller kreditkort samt via faktura eller andra kommande betalsätt. I den mån Solid Försäkring kan
erbjuda dig en förlängning av försäkringen skickas ett förlängningserbjudande till dig i samband med försäkringens
upphörande. Premien för förnyelsen framgår av erbjudandet

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringsperioden framgår av ditt försäkringsbevis

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kan meddela oss att du vill avsluta försäkringen när du vill under försäkringsperioden eller om försäkringsbehovet upphör,
genom att kontakta vår kundservice.
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