Bolagsbevakning
Det är förvånansvärt enkelt för bedragare att skriva in sig i dina
bolag och andra uppgifter i offentliga register för att utföra olika
typer av bedrägeribrott. I värsta fall kan bedragaren ingå avtal
med tvivelaktiga aktörer som är knepiga att ta sig ur. Konkurserna
ökar och eventuell lågkonjunktur, hur skyddar du ditt bolag från fel
kunder och underleverantörer?
Svenska företagare glömmer lätt att kontrollera och bevaka sina
affärspartners, vilket kan leda till stora kreditförluster. Flera företagare
saknar också larm vid förändringar i bolagsengagemang kopplat till sig.
Detta kan i värsta fall göra att avtal ingås med tvivelaktiga aktörer som
är svåra att ta sig ur.
Konkurserna i Sverige ökade i september med 10 procent och därmed
bröts den positiva konkursutvecklingen med minskat antal konkurser.
Säkra er från att bli drabbad av kostsamma avtal med tvivelaktiga
aktörer och kunder med Företagsskydd från Säkra Dig!

Om tjänsten:
Bevaka dina bolagsengagemang
•
•

Larm vid eventuell bolagskapning, automatisk bevakning av
företag där ni har engagemang
Liverapportering via SMS/E-post

Bevaka dina affärsrelationer
•
•
•
•
•

Ger er möjlighet att ha koll på era viktigaste kunder och leverantörer
Uppdaterar när betalningsföreläggande hos viktigaste leverantörer och
kunder till er inkommit
Larm via SMS och e-post
Bevakning av upp till 10 bolag per konto, bevaka ytterligare bolag med fler
konton (Ingen upplysningskopia till den du bevakar, anonym bevakning av AB)
Fria och obegränsade kreditupplysningar genom att lägga till och ta bort
bevakningar

Spärrservice
•
•
•

Skyddar företagets värdehandlingar 24/7 alla dagar
Om en anställd förlorar sin mobil eller företagskort på tjänsteresan så kan ni
ringa Spärrlinjen. Dygnet runt, så hjälper vi er att spärra era värdehandlingar
Snabbt, tryggt och enkelt

Juridisk Assistans
•
•
•
•

Skyddar er när skadan har inträffat
Får ni fakturor på något ni inte beställt eller har kreditvärdigheten skadats
p.g.a. att någon utgivit sig för att vara en firmatecknare
Våra specialiserade jurister håller er i handen in i rättssalen
Återställer kreditstatus

