Moderna och automatiserade lösningar

Skydda din identitet med Säkra Dig
Identitetsstöld har med teknikens utveckling blivit den vanligaste formen av bedrägeribrott i
Sverige och drabbar tyvärr allt fler personer med varje år som går. Vi på Säkra Dig vill sätta stopp
för denna utveckling. Med digitala och automatiserade lösningar jobbar vi dygnet runt för en
tryggare vardag för dig och din familj.
Varje år blir över 200 000 svenskar drabbade, vilket dagligen tvingar hundratals personer att spärra sina
värdehandlingar. Tyvärr är det ofta en mycket tidskrävande och svår process att reda ut denna typ av brott.
Vi vill erbjuda dig ett omfattande och effektivt skydd för att du inte ska behöva hamna i denna sits.
Säkra Dig erbjuder Sveriges första ID-skydd med larm från både Creditsafe och Bisnode. I realtid bevakar vi
förändringar och suspekt aktivitet på dina personuppgifter för att kunna förebygga och förhindra en potentiell
ID-kapning. Allt du behöver är din mobiltelefon. Vid förändringar kontaktar vi dig för assistans och kan snabbt och
enkelt spärra dina identitets- och värdehandlingar om de hamnar i fel händer. Skulle olyckan vara framme bistår vi
även med juridiskt rättsskydd av utvald partner vid betalningskrav upp till 5 000kr.

ID-bevakning

Assistans & Spärrlinje

Bevakar förändringar på dina
personuppgifter så du kan undvika
ID-kapning i realtid.

Assistans innan och efter en id-kapning
samt hjälp med bedrägerispärr.

Rättsskydd
Juridiskt rättsskydd av utvald partner vid
betalningskrav upp till 5 000kr.

Effektiva, digitala och proaktiva lösningar för att din identitet ska få förbli din egen.
Skydda dig och din familj med Säkra Dig, för en tryggare vardag.

Läs mer om vårt ID-skydd på Sakradig.nu
Fortsätt läs om våra tjänster och produkter.

Vi erbjuder nu även brandskydd
Begränsa dig inte till dina föråldrade brandvarnare. Nu erbjuder vi på Säkra Dig även digitala och
effektiva lösningar för brandskydd.
Med brandskydd hos Säkra Dig får du brandvarnare som skickar ut larmet direkt till din mobiltelefon. Bli varse
om rökutveckling vart du än befinner dig, dygnet runt. Utöver det kontaktar även vår Larmcentral dig för att
hjälpa dig hantera situationen. Skulle du inte vara tillgänglig så kommer vi ringa vidare till en kontaktlista av
personer i din närhet du valt ut sedan tidigare.
För att se till att brandskyddet alltid fungerar som det ska får du även SMS om det skulle vara så att brandvarnaren har dåligt med batteristyrka. Brandvarnaren är i övrigt mycket enkel att installera och du placerar den
bara där du haft er gamla brandvarnare.

Spärrservice
Spärra alla dina värdehandlingar - med ett telefonsamtal, dygnet runt.
Att bli bestulen eller tappa bort kreditkort, mobiler, pass och annat av värde är oftast förenat med panik. Särskilt
om du är ute och reser. Hos oss kan du med ett enda telefonsamtal spärra dina kort, mobiltelefoner och värdehandlingar på samma gång.
Du får stöldskyddsdekaler och tillgång till stöldskyddsregister och spärrlinje - dygnet runt, alla dagar i veckan.

Stöldskyddsdekaler
Genom ett ID-nummer blir dina förlorade värdeskaper enklare att spåra till dig.
Det är smart och billigt att märka exempelvis mobilen, datorn, surfplattan och cykeln. Med stöldskydd är chansen
större att du får tillbaka dina värdesaker om de trots allt skulle stjälas. ID-numret på dekalerna gör att vi kan
koppla värdesakerna till dig och din adress i vårt stöldskyddsregister, vilket gör jobbet enklare för polisen eller
upphittaren. Vi betalar sedan ut hittelön till den som funnit din borttappade ägodel.

Slipp oron och fokusera på det du finner värdefullt i din vardag.

Läs mer på Sakradig.nu

010-1516407
kundtjanst@sakradig.nu

Norrtullsgatan 6
113 26 Stockholm

