
 

Villkor för identitetsstöldsförsäkring  

1 Definition  

Vad avses med identitetsstöld? 

Med identitetsstöld avses obehörig användning av någon annans personuppgifter såsom namn eller 

personbeteckning, dvs. identitet. Det kan t.ex. handla om att öppna ett bankkonto, ansöka om kreditkort 

eller lån, öppna telefonabonnemang eller beställa varor eller tjänster i den försäkrades namn.  

2 Försäkrade och försäkringens giltighet 

Försäkrade är försäkringstagaren och personer som stadigvarande bor i hans eller hennes hushåll. Som 

den försäkrades boningsort betraktas den adress som antecknats i befolkningsregistermyndighetens 

register.  

Om den försäkrade inte har sin stadigvarande hemort i Finland, är försäkringen i kraft endast i Finland.  

Försäkringen är tidsbegränsad och gäller 1.6.2020–31.12.2023.  

3 Försäkringens syfte  

Försäkringens syfte är att begränsa omfattningen av och förhindra sådana händelser i anslutning till den 

försäkrades privatliv som orsakats till följd av en identitetsstöld och som inträffat under försäkringens 

giltighetstid.  

 

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för anlitande av finländsk juridisk hjälp efter att 

en identitetsstöld har ägt rum, när detta behövs för att 

• upprätta undersökningsanmälan och biträda vid förundersökning  

• avvisa oriktiga krav 

• rätta oriktiga betalningsanmärkningar 

• samt korrigera andra fel. 

4 Allmänna begränsningar i försäkringsskyddet 

Försäkringen ersätter inte kostnader som orsakas den försäkrade i ett ärende,  

1. när identitetsstölden ansluter sig till den försäkrades nuvarande, tidigare, kommande eller 

planerade arbete, yrkesutövning, tjänst, befattning, närings- eller förvärvsverksamhet, 

delägarskap i kommersiellt företag eller medlemskap i dylikt företags administrativa organ eller 

annan verksamhet som sköts som bi- eller huvudsyssla för förvärvande av inkomst 

2. som är en följd av att den försäkrade utfört straffbar handling 

3. där motparterna är försäkrade med denna försäkring 

4. där identitetsstölden har orsakats av någon som omfattas av denna försäkring 

5. som ska ersättas från Ifs rättsskyddsförsäkring för privatperson. 

4.1 Kostnader som försäkringen inte ersätter  

Försäkringen ersätter inte den försäkrades eventuella ekonomiska förluster, utgifter eller kostnader med 

undantag av advokatkostnader. 

5 Försäkringsbelopp och självrisk 

Från försäkringen ersätts högst 2 000 euro per försäkringsfall. För skador som ersätts som 

identitetsstöld görs inget avdrag för självrisk. 

  



 

6 Försäkringsfall  

Försäkringen ersätter försäkringsfall, där en tredje part använder sig av den försäkrades identitet för att 

begå bedrägeri eller annan kriminell handling. Dessa är exempelvis stöld eller användning av den 

försäkrades pass, bankkort, körkort, identitetskort, personbeteckning, användarnamn, kontonummer, 

elektroniska underskrift eller pinkod.  

 

Varje handling eller flera upprepade sammanhängande handlingar som uppstår till följd av en 

identitetsstöld är att betrakta som en och samma skada, om de är en följd av samma identitetsstöld. 

Skador som grundar sig på samma händelse eller omständighet betraktats som ett och samma 

skadefall, oavsett om skadorna har konstaterats under en eller flera försäkringsperioder. 

7 Förutsättning för ersättning 

Försäkringstagaren ska så snart som möjligt  

• polisanmäla den identitetsstöld som ägt rum 

• underrätta banken, kreditkortsbolaget eller andra som det är relevant att underrätta om 

identitetsstölden. 

8 Omständigheter som inverkar på försäkringspremien och 

försäkringsvillkoren  

På försäkringspremien och försäkringsvillkoren för id-stöldskyddet inverkar bland annat egenskaper som 

hänför sig till försäkringstagaren, de försäkrade eller egendomens innehavare, såsom ålder, de försäkrades 

antal, boningsort och boendemiljö samt försäkrings- och skadehistorien, den risk som försäkrats samt 

försäkringsskyddets omfattning och självriskens storlek. 

Försäkringsbolaget har utöver ovannämnda omständigheter rätt att göra ändringar i försäkringspremien och 

försäkringsvillkoren vid ingången av nästa försäkringsperiod till följd av förändring i åldern hos 

försäkringsobjektet, försäkringstagaren, hans eller hennes familjemedlemmar, de försäkrade eller 

egendomens innehavare samt till följd av ökade skadekostnader eller ökning av den försäkrade risken. Då 

ändras försäkringspremien eller försäkringsvillkoren i enlighet med förändringen i den statistiska skaderisken 

som motsvarar förändringen.  

I de allmänna avtalsvillkoren redogörs för de övriga situationer där försäkringsbolaget har rätt att göra 

ändringar i försäkringspremien och försäkringsvillkoren. 

Id-stöldskyddet är avgiftsfritt den tid som försäkringsbolaget separat meddelat.  
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