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ENNEN KUIN EHDIT
LUKEA TÄMÄN OTSIKON,
VOI HENKILÖLLISYYTESI
OLLA JO KAAPATTU.
Kun luet tätä tekstiä, olet samaan aikaan baarissa ja tilaat kuplivaa, varaat ihanan matkan
Mauritiukselle, ostat netistä uuden television, tyhjennät säästötilisi, tilaat kymmenen matkapuhelinta ja otat ison pikavipin. Mutta hän, joka nämä ostokset tekee ja lainat hankkii, et olekaan
sinä itse. Joku on varastanut identiteettisi ja hyödyntää sitä seurauksista välittämättä.
mySafetyn Identiteettivakuutus on ennaltaehkäisevä vakuutus,
joka valvoo henkilötunnustasi ja kahta sähköpostiosoitettasi
verkossa maailmanlaajuisesti vuorokauden ympäri. Saat
ilmoituksen heti, jos tietosi ovat vaarassa joutua vääriin käsiin.
Identiteettivakuutuksen avulla pysyt aina askeleen edellä
identiteettivarkaita. Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa
ja korvaa mahdolliset vahingot aina 20 000 euroon asti.
Tietojasi valvotaan sekä julkisessa internet-verkossa, että rikollisten
suosimissa anonyymeissä, salaisissa vertaisverkoissa, jotka ovat
usein varastettujen identiteettitietojen kauppafoorumeita. Jos
havaitsemme, että henkilötietosi ovat vaarassa joutua vääriin käsiin,
lähetämme siitä sinulle heti tiedon ja ohjeet jatkotoimenpiteistä.
Ennaltaehkäisevän valvonnan avulla vältetään identiteettivarkaus
jo ennen kuin se ehtii tapahtua.

ENNALTAEHKÄISEVÄ
IDENTITEETTIVAKUUTUS
mySafetyn tutkimuksen mukaan jo lähes 160 000 suomalaista on joutunut identiteettivarkauden
kohteeksi, ja lähes joka kolmas (31%) identiteettivarkaus on saanut alkunsa tietomurron, tietojenkalastelun tai sosiaalisen median kautta.* Identiteettivarkaus on uudenlainen rikos, joka lisääntyy
nopeasti. mySafetyn Identiteettivakuutus valvoo tietojasi, auttaa sinua, jos joudut uhriksi ja korvaa
taloudellisia vahinkoja aina 20 000 euroon asti.

valvonta internetissä (henkilötunnus ja 2 sähkö-		
postiosoitetta, vaatii aktivoinnin).
•

Varoitamme sinua, jos tietosi ovat vaarassa joutua 		
vääriin käsiin (tekstiviestit).

•

Tietoja valvotaan sekä julkisessa verkossa että 			
salatuissa DeepWebissä ja Darknetissä.
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• Maailmanlaajuinen ja ympärivuorokautinen tietojen
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IDENTITEETTIVAKUUTUS
SISÄLTÄÄ KAIKEN TÄMÄN:

IDENTITEETTIVAKUUTUS

K O R VA U S

 TUKIPALVELU
• Autamme omaehtoisen luottokiellon asettamisessa, 		
virheellisten tietojen oikaisemisessa ja luottotietojen 		
palauttamisessa.
•

Autamme kiistämään ne laskut ja luotot, jotka on otettu
identiteettivarkauden yhteydessä.

 KORVAUS
•

Korvaus identiteettivarkauteen liittyvistä taloudellisista
menetyksistä on enimmillään 20 000 €.

•

Ei omavastuuta.

YHTEYSTIEDOT:
ASIAKASPALVELU:
09 4270 4000 (pvm/mpm)
info@mysafety.fi

ETUPAKETTISI
Haluamme mySafetylla mahdollistaa sinulle
turvallisemman arjen ja helpottaa elämääsi
mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisussa.
mySafetyn asiakkaana saat maksutta apua yhdellä
puhelinsoitolla kadonneiden maksukorttien ja matkapuhelinliittymien sulkemisessa. Asiakasneuvojamme
auttavat vuorokauden ympäri vuoden jokaisena
päivänä Hätäpäivystyksen numerossa 0800 159 159
(ulkomailta soitettaessa +358 800 159 159).

mySafety Oy,
PL 5360, 00511 Helsinki

HÄTÄPÄIVYSTYS 24/7:
0800 159 159 (maksuton)
Tai jos soitat ulkomailta:
+358 800 159 159

* Tiedot ovat peräisin mySafetyn teettämästä ja Research Insight Finlandin toteuttamasta identiteettivarkaustutkimuksesta.
Tutkimus tehtiin helmi–maaliskuussa vuonna 2018, ja siihen vastasi 3 140 suomalaista, jotka ovat iältään 18–75-vuotiaita.

mySafety tarjoaa helppoja ja tehokkaita ratkaisuja turvalliseen arkeen sekä yrityksille
että yksityishenkilöille. Kattavien turva- ja vakuutuspalvelujemme tarkoituksena on
poistaa harmeja ja tuoda mielenrauhaa asiakkaillemme, jotka voivat keskittyä muuhun
elämäänsä täysillä.
mySafety Oy on osa mySafety Group -konsernia. Lisätietoa osoitteesta mysafety.fi.

