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TÄMÄN, VOI YRITYKSESI
IDENTITEETTI OLLA
JO VARASTETTU
Hyötyikö rikollinen yrityksesi nimissä hankkimistaan tuotteista ja palveluista,
kun sinulle jäi maksettavaksi vain lasku? Hävisivätkö alv-palautukset ”parempiin
taskuihin?” Perustiko joku tietämättäsi yrityksesi nimissä verkkokaupan?
Identiteettivarkaudella voi olla suuria taloudellisia ja koko yrityksen toiminnalle
haitallisia seurauksia.
mySafetyn Yrityksen Identiteettivakuutus antaa turvaa yrityskaappaus- ja petostilanteissa.
Me autamme sinua, asiakkaanamme et jää yksin puurtamaan aikaa ja rahaa vievän selvitystyön
parissa. Valvomme Suomen patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin tehtyjä päivityksiä.
Korvaamme myös identiteettivarkauden aiheuttamia taloudellisia tappioita.
Vakuutus korvaa myös yrityksen varastettujen tai kadonneiden maksukorttien ja matkapuhelinliittymien väärinkäyttöä. Lisäksi siihen sisältyy myyjän turva, mikäli asiakas toimii vilpillisesti
toisen henkilön nimiin ja toimittamasi tavaran lasku jää maksamatta.
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ilmoituksen, mikäli tietoja muutetaan. Autamme oikaisemaan
virheelliset tiedot ja jatkamaan yrityksen hallintaa, riitautamme
puolestasi petoksen seurauksena syntyneet maksuvaatimukset,
ja suoritamme yrityskaappauksen ja petoksen laajuuden
selvityksen.
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Valvomme yrityksesi tietoja kaupparekisterissä ja saat heti
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Autamme, selvitämme ja tarvittaessa myös korvaamme,
jos ulkopuolinen rekisteröi tai muuttaa yrityksen tietoja
Kaupparekisterissä tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä,
tai mikäli yritystä, yrityksen edustajaa, Y-tunnusta tai yrityksen
nimeä käytetään petoksiin, jotka vahingoittavat yritystä.
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YRITYKSEN IDENTITEETTIVAKUUTUS
SISÄLTÄÄ KAIKEN TÄMÄN:

TAL
O

H
VA
U D E L LIS E T

IN

G

 KORVAUS
Jos yritys avunannosta huolimatta kärsii taloudellista tappiota


yrityskaappauksen tai petoksen seurauksena, korvaamme
taloudellisen tappion.

YHTEYSTIEDOT:

KORTTITURVA
JA LUVATTOMAT TILIVELOITUKSET

ASIAKASPALVELU:

Jos ulkopuolinen on käyttänyt yrityksen maksukorttia luvatta,
korvaamme luvattomista tiliveloituksista tai tililtäotoista
aiheutuneet taloudelliset vahingot.

SULKUPALVELU
 Suljemme
kadonneet ja varastetut yrityksen maksukortit ja
matkapuhelinliittymät, korvaamme myös matkapuhelimen
katoamisen jälkeen luvattomasti soitetut puhelukulut.

TURVA
 MYYJÄN
Jos yksityishenkilö on tehnyt identiteettivarkauden käyttäen
toisen henkilön henkilöllisyystietoja ostokseen ja lasku jää
maksamatta, voit saada korvausta Myyjän turvasta.

09 4270 4000 (pvm/mpm)
yrityspalvelu@mysafety.fi
mySafety Oy,
(Y-tunnus 2146117-2)
PL 5360, 00511 Helsinki

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

YRITYSMYYNTI:
010 287 9500 (pvm/mpm)
yritysmyynti@mysafety.fi
mysafety.fi/yrityksille

mySafety tarjoaa helppoja, monipuolisia ja tehokkaita ratkaisuja yrityksille. Kattavien
turva- ja vakuutuspalvelujemme tarkoituksena on poistaa harmeja, säästää aikaa ja
antaa mielenrauhaa yrityksen turvalliseen arkeen.
mySafety Oy on osa mySafety Group -konsernia. Lisätietoa osoitteesta mysafety.fi.

