
EXEMPEL PÅ VAD SOM INGÅR I SKIMSAFE-ONLINE
Exempel på källor som bevakas
Darkweb

Vi bevakar dessa datakällor för förändringar av dina personliga uppgifter

Creditsafe

Bisnode

Skatteverket

Tingsrätter

Kronofogden

SPAR – statens personadressregister

Post- och Inrikes Tidningar

Bolagsverket

Länsstyrelsen

Exempel på vad som ingår

Hjälp att proaktivt skydda dig Du får tips och råd av oss hur du kan minimera risken att råka ut för bedrägeri. Se även 
vilka uppgifter vi bevakar åt dig längre ned

Hjälp vid identitetsbedrägeri Om du råkat ut för ett identitetsbedrägeri så hjälper vi dig bl.a. att kontakta 
fordringsägare och bestrida fakturor*

Bestrida kortbedrägerier Om du råkat ut för ett kortbedrägeri och inte får ersättning av din bank så hjälper vi dig 
att bestrida deras beslut*

Hjälp vid näthat Om något kränkande publiceras om dig på nätet så hjälper vi dig att få bort det*

Första hjälpen dygnet runt Du kan ringa oss dygnet runt för att få snabb hjälp. 08-15 51 53

Hjälp med polisanmälan Vi hjälper dig att göra en polisanmälan om bedrägeri skett

Egen handläggare Om det sker en ID-stöld eller du drabbas av näthat får du en egen handläggare som 
hjälper dig*

Juridisk hjälp Om våra handläggare inte lyckas bestrida skador till följd av identitetsbedrägerier så 
driver vi ärendet i domstol*

Ingen självrisk Du betalar ingen självrisk för någon av våra tjänster

Ingen bindningstid Du kan närsomhelst säga upp ditt abonnemang

Exempel på uppgifter som bevakas 
E-postadress

Du får en avisering om någon av dessa uppgifter har förändrats, ett ärende har 
registrerats eller dina uppgifter finns tillgängliga där de inte ska vara tillgängliga (t.ex. e-
postadress, lösenord, bankkortsnummer eller personnummer på Darkweb)

Kortuppgifter

Kreditupplysningar

Adressändring

Bevakning av fastigheter

Betalningsanmärkning

Betalningsföreläggande

Skuldsaldo

Förlorad ID-handling

Bolagsengagemang

Civilstånd

Ändrad kreditvärdighet

*Täcks av den medföljande jurisNörsäkringen som Ollhandahålls av Help Försäkringar. För mer informaOon om jurisNörsäkringen se För- & eSerköpsinformaOon
samt fullständiga villkor för SkimSafe Online. 


