
ID - tyverIforsIkrIng

Identitetstyveri er en situasjon hvor en person uberet-
tiget og med vinningshensikt bruker din identitet til  
å åpne en bankkonto, søke om kredittkort eller lån, 
søke om legitimasjon eller registrere telefon- eller  
andre abonnement i ditt navn. 

Blir du rammet får du hjelp til å renvaske din egen  
identitet og tilgang til juridisk bistand for kun kr 22  
per måned.

Hva får du hjelp til med ID-tyveriforsikring?
• Hjelp til å forebygge identitetstyveri. 
• Ubegrenset telefonassistanse fra spesialister  
 til å begrense skadeomfanget og forebygge det  
 økonomiske tapet dersom uhellet er ute. 
• Hjelp til å igangsette tiltak for å forhindre ytterligere  
 misbruk. Du får også hjelp til å kreve erstatning for  
 de tap du har lidt.
• Juridisk bistand inntil 1 million kroner ved tvister.  
 forsikringen omfatter også motpartens saksomkost-  
 ninger i retten. 

Hvem er dekket?
forsikringen gjelder for kortinnehaver i egenskap av 
privatperson og hans/hennes husstand (dvs. ektefelle/
samboer og hjemmeboende barn under 20 år). 

Hvem får tegne forsikringen?
som kortinnehaver hos santander Consumer Bank As 
kan du bli medlem av forsikringsordningen. 

vi gjør oppmerksom på at dette skrivet kun er en  
presentasjon av ID-tyveriforsikring. fullstendige vilkår 
finner du på Min side og på våre nettsider under meny-
punktet tilleggstjenester. 

ved spørsmål kan du ta kontakt med santander  
kundeservice tlf 815 68 550

Det er bare én av deg. La det fortsette slik. Datatilsynet hevder at hver nordmann vil bli  
utsatt for forsøk på identitetstyveri to ganger i løpet av livet. Med ID-tyveriforsikring kan vi 
hjelpe deg med å forhindre dette, eller bistå deg dersom skaden allerede har skjedd.

santander Consumer Bank As er registrert som aksessorisk forsikringsagent hos HeLP og opptrer på vegne av HeLP forsikring.   
Provisjon mottas fra HeLP basert på den samlede premieinnbetalingen på forsikringer som banken har formidlet. Provisjonen skal dekke 
bankens kostnader ved nysalg, administrasjon samt fortjeneste.

Det er BAre én Av Deg.  
LA Det fortsette sLIk.
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