Särskilt villkor för medlemmar i Ledarna:
Identitetsstöld

Villkoret för denna försäkring finns inte i Trygg-Hansas villkor för Boendeförsäkring,
utan återges nedan.
För vem gäller försäkringen

Försäkringen ersätter inte

Försäkringen gäller för dig som medlem i Ledarna
och ingår i Hemförsäkring hyresrätt, Hemförsäkring bostadsrätt och Hemförsäkring villa.

• den ekonomiska förlusten direkt eller indirekt
sammanhängande med identitetsstöld

Med identitetsstöld avses situationer där en
tredjeman, utan ditt samtycke, använder sig av ditt
identifikationsbevis i syfte att begå bedrägeri eller
annan kriminell gärning. Det kan exempelvis handla
om att öppna ett bankkonto, ansöka om kreditkort
eller lån, eller registrera telefonabonnemang i ditt
namn.
Varje handling eller flera upprepade sammanhängande handlingar som uppstår till följd av en
identitetsstöld är att betrakta som en och samma
identitetsstöldshändelse.
Med identifikationsbevis avses varje legitimation
som är avsedd att identifiera dig. Till exempel pass,
bankkort, körkort, personnummer, kontonummer,
inloggningskoder, digital signatur och pinkoder.

Försäkringen ersätter
Assistans
Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga
kostnader för juridisk assistans av lämpligt ombud
för att bestrida krav, kontakta fordringsägare
och företräda dig i samband med att någon
olovligen använt din identitetshandling.
Högsta ersättning
20 000 kronor per försäkringsperiod.

• identitetsstöld utförd av någon som omfattas
av försäkringen
• identitetsstöld som har uppstått i samband
med att du eller någon annan som omfattas av
försäkringen utfört straffbar gärning.

Om du misstänker identitetsstöld måste
du:
• göra en polisanmälan
• omgående kontakta banken för att spärra
betal- och kreditkort
• anmäla till oss att du råkat ut för en identitetsstöld.

Självrisk
Försäkringen gäller utan självrisk.

Rättsskyddsförsäkring
Ingår i Hemförsäkring hyresrätt, Hemförsäkring
bostadsrätt och Hemförsäkring villa. Om identitetsstölden leder till tvist, gäller rättsskyddsförsäkringen i enlighet med rättsskyddsvillkoret.
Då finns ingen begränsning för småmål.
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Vad är en identitetsstöld?

• identitetsstöld som har samband med din yrkeseller tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet. Till exempel identitetsstöld av företagsägt bank- eller kreditkort.

