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Hvad dækker den?

Dækninger
Omkostninger til juridisk bistand
- Dækker omkostninger i forbindelse med 

civilretligt sagsanlæg, straffeforfølgelse 
eller ændring af betalingsanmærkninger, 
som en direkte følge af identitetstyveriet.  

Tabt indtægt
-  Dækker din tabte indtægt, hvis du, pga. 

identitetstyveriet, bliver nødt til at holde fri 
fra arbejde, for at fortage de nødvendige 
ting, der skal til for at genetablere din 
identitet   

Administrative omkostninger
- Dækker andre administrative omkostninger 

i forbindelse med at genetablere din 
identitet.

Hvad dækker den ikke?

Denne liste viser nogle eksempler på skader, der 
ikke er dækket af forsikringen. Du skal være 
opmærksom på, at listen ikke er udtømmende. 
Det fulde overblik over ikke-dækkede skader 
finder du i forsikringsbetingelserne.

 
Misbrug af dit firmanavn eller din virksomhed.
Misbrug begået af din ægtefælle/samler, børn 
eller forældre.
Skader, der er sket, før forsikringen træder i 
kraft.

Er der nogen begrænsninger af dækningen?

Denne liste viser nogle eksempler på skader, 
der ikke er dækket af forsikringen. Du skal være 
opmærksom på, at listen ikke er udtømmende. 
Det fulde overblik over ikke-dækkede skader 
finder du i forsikringsbetingelserne.

Tab af data.
Omkostninger eller økonomisk tab, der ikke er 
nævnt i betingelserne.

Dette produktark indeholder ikke alle oplysninger, der gælder for forsikringsbetingelserne for ID-tyveri. I tilfælde af skader er det de fulde 
forsikringsbetingelser, der er gældende. Produktet er leveret i samarbejde med Bank Norwegian, en filial av Nordax Bank AB (publ).
På Bank Norwegians hjemmeside, kan du altid se betingelserne for din forsikring.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
ID-tyveri er en tilkøbsforsikring til dit kreditkort i Bank Norwegian. Den dækker, hvis du, som privatperson, blive udsat for ID-tyveri.
Forsikringen dækker kortindehaver samt din ægtefælle/samlever og jeres børn under 21 år. 
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Hvor er jeg dækket?

Forsikringen gælder i hele verden.  

Hvornår og hvordan betaler jeg?

Forsikringen kan tilkøbes gennem Bank Norwegian, og er en del af dit engagement hos dem.

Hvis du ønsker at vide mere, kan du finde oplysningerne på Bank Norwegians hjemmeside.

Hvornår går dækningen fra og til?

Forsikringen gælder fra ikrafttrædelsesdatoen. Med ikrafttrædelsesdatoen menes dagen, efter bestillingen af 
forsikringen er modtaget og registreret hos Bank Norwegian.

Hvordan opsiger jeg aftalen?

Forsikringen er tilknyttet dit engagement hos Bank Norwegian. Hvis du ønsker at opsige aftalen, kan du læse mere 
om hvordan det foregår på Bank Norwegians hjemmeside.

Hvilke forpligtelser har jeg?

Når der sker en skade
- Du skal straks anmelde skaden til Tryg.
- Du skal forsøge at begrænse skadens omfang. 
- Du er forpligtet til at give os de oplysninger, vi skal bruge for at kunne afgøre, om skaden er dækningsberettiget.
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