SVENSK
FÖRETAGSSÄKERHET

Vi bevakar dina
bolagsintressen och
din identitet – dygnet
runt, året runt!
Med vår Företagsbevakning får du kontroll
på viktiga händelser som sker i ditt företag
och som rör din personliga identitet.

DET HÄR
FÅR DU

PREVENTIV
FÖRETAGSBEVAKNING

PERSONLIG
IDENTITETSBEVAKNING

ASSISTANS
OCH JURIDISK
HJÄLP

FAKTA
Antalet bolagskapningar samt
bedrägeribrott mot företag ökar
lavinartat. Med vår Företagsbevakning
och en personlig Id-bevakning hinner
du agera snabbt och minimera de
skador som kan uppstå om ditt företag
eller du personligen blir drabbad. En
företagskapning börjar ofta med att
en nyckelpersons identitet kapas.
Totalt utsattes 164 000 personer för
id-kapning under 2015 enligt en
Sifo-undersökning presenterad i
augusti 2016. Det är en ökning med
56 procent från året innan.

Företagsbevakning
Vi erbjuder en digital dygnet-runt-bevakning av ditt företags
ekonomiska och juridiska uppgifter i de största offentliga registren.
Även dina privata uppgifter bevakas då en personlig ID-bevakning ingår.
Vi bevakar dygnet runt, så att inga förändringar sker utan din vetskap.
Så fort vi upptäcker att information ändras larmar vi dig!

EXEMPEL PÅ BEDRÄGERIBROTT
MOT FÖRETAG
Ett vanligt tillvägagångssätt vid bedrägeribrott mot företag är att någon skickar
förfalskade handlingar till Bolagsverket
och ändrar firmatecknare och/eller
styrelsemedlemmar.
Förutom stora skulder kan du lätt
få betalningsanmärkningar som innebär
problem gentemot olika kreditgivare. En
bedragare som satt sig själv som firmatecknare kan snabbt och enkelt tömma
företagets bankkonton. Nya lån kan tas
och varor som bilar, datorer och andra
kapitalvaror kan beställas i företagets
namn. Det kan till och med gå så långt
att hela ditt företag kan säljas helt utan
din vetskap.

SÅ HÄR FUNGERAR
FÖRETAGSBEVAKNING
Du får tillgång till ett gränssnitt med en
personlig sida som du loggar in på med
Mobilt BankID eller lösenord. Där finner
du alla ekonomiska och juridiska uppgifter,
om dig och ditt/dina företag, som bevakningen omfattar.
Så fort vi får information om att en
förändring av uppgifter har skett får du ett
sms eller e-postmeddelande av oss.
Via www.svenskforetagssakerhet.se
loggar du in på din personliga sida och
kontrollerar vad som hänt. Är det en förändring du inte känner igen kan du eller
ditt företag vara utsatt för bedrägeri eller
kapning och då måste du agera omgående.
Företagsbevakningen och den personliga id-bevakningen avser upp till tre
nyckelpersoner.

MOBILT BANK-ID

Logga in enkelt
med Mobilt BankID

PERSONLIG ID-BEVAKNING INGÅR
Med en personlig id-bevakning får du
kontroll på viktiga förändringar som rör
din identitet. Även här bevakar vi de viktigaste offentliga registren samt kreditupplysningar som görs på dig via Bisnode
Kredit och Dun & Bradstreet, så att inga
förändringar sker utan din vetskap.
Så fort vi får information om att en
förändring av dina personuppgifter har
skett får du besked via sms eller e-post
och du kan då agera direkt och minimera de skador som ett bedrägeri eller
en id-kapning kan innebära.
En företagskapning börjar ofta med
att en nyckelpersons identitet kapas!
Med en personlig id-bevakning minskas
möjligheten för bedragarna att komma
åt företagets tillgångar.
Kompletterar du med de gratistjänster för digitala brevlådor som finns
så får du den mest heltäckande
bevakningen på marknaden.

BEVAKA KUNDER, LEVERANTÖRER OCH KONKURRENTER
Förutom de bolag du själv är engagerad
i kan du registrera upp till tio stycken
andra valfria aktiebolag du vill ha extra
koll på.
Att få regelbunden information
om den ekonomiska statusen hos viktiga
kunder, leverantörer och konkurrenter
kan vara avgörande för en verksamhet.
Med vår företagsbevakning ligger du
steget före och kan på ett tidigt stadium
få en förvarning om någon får ekonomiska problem.
Tjänsten innefattar historiska
händelser upp till tre år. Här har du
alltså även möjlighet att kontrollera
historiken kring ett företag när du skall
skapa en ny affärskontakt. Du kan när
som helst ändra valet av de bolag du
vill bevaka.

Spara tid och känn
dig tryggare med vår
Företagsbevakning!

ASSISTANS, RÅDGIVNING OCH
JURIDISK HJÄLP
Du har fri telefonassistans 24 timmar
om dygnet. Misstänker du ett bedrägeribrott ringer du 020-666 555, så hjälper
vi dig.
I händelse av försök eller konstaterat
bedrägeri, står vi för kostnaden kring
rådgivning och juridisk hjälp
– upp till ett värde av 100 000 kr.
Vi hjälper bl.a. till med att kartlägga
omfattningen av ett ekonomiskt bedrägeri, registrera bedrägerispärr och ta
bort felaktiga betalningsanmärkningar.
När du är användare
av Företagsbevakning
får du tillgång till
en trygghetssymbol.
Den kan du lägga
på din hemsida för
att visa att du har
en bevakning av
ditt företag.

EXEMPEL PÅ HÄNDELSER SOM BERÖR BOLAGET
OCH SOM LEDER TILL ETT SMS/E-POST:
Förändringar av:
• Företagsnamn och adress
• Skuldsaldo, betalningsanmärkning och rating
• Styrelsemedlemmar och revisor
• Firmatecknare och andra exekutiva befattningar
• Aktiekapital
• F-skattebevis
• Bokslut
• Konkursförvaltare
Tjänsten innefattar historiska händelser i upp till tre år.

EXEMPEL PÅ HÄNDELSER SOM RÖR
DIN IDENTITET OCH SOM LEDER
TILL ETT SMS/E-POST:
Ditt personnummer kan utnyttjas på många
olika sätt vid bedrägerier:
•
•
•
•
•
•
•

Köp av varor på avbetalning
Ansökan om lån
Beställning av kreditkort
Öppnande av nytt mobilabonnemang
Försäljning av fastighet eller bostadsrätt
Namn- och adressbyte
Beställning av personbevis

Ladda ner
Min Upplysning
som app!

VI BEVAKAR FÖLJANDE REGISTER:
• Bolagsverket
• Skatteverket
• Telefonoperatörer
• Tingsrätter
• Kronofogdemyndigheten
• Bankgirocentralen
• Fastighetsregistret (Lantmäteriet)
• SPAR (Statens Personadressregister)
• Statistiska Centralbyrån
• Varningsinfo

Trygg bevakning av ditt företag
och ditt personnummer
Genom att få löpande information om händelser som
sker i de företag du har engagemang i, samt händelser
som rör din identitet, minskar du risken att bli utsatt för
företagskapning och bedrägerier.
Med en bra företagsbevakning kan du känna dig tryggare
i din roll som VD/ägare eller styrelsemedlem.

FÖRETAGSBEVAKNING

FÖRETAGSBEVAKNING

FÖRETAGSBEVAKNING

DET HÄR INGÅR
Bevakning av ditt bolags juridiska
och ekonomiska uppgifter i de
största offentliga registren

Bevakning av viktiga kunder,
leverantörer och konkurrenter

Personlig id-bevakning

Telefonassistans 24 timmar
om dygnet

Information om kreditupplysningar via Bisnode Kredit
och Dun & Bradstreet

Rådgivning och juridisk hjälp
– upp till ett värde av 100 000 kr

Snabbt besked via sms eller
e-post om uppgifter ändras

Har du engagemang i fler än
ett företag omfattar
bevakningen även dem

Vi meddelar dig
när något händer!

Med Svensk Företagssäkerhets Företagsbevakning
får du bevakning över viktiga händelser som sker
i ditt företag. Sitter du i styrelsen för flera bolag
får du information om händelser i samtliga.
En id-bevakning som rör dina egna personuppgifter ingår. Tryggt och smart!
Läs mer på www.svenskföretagssäkerhet.se

Med vår Företagsbevakning får du
kontroll på viktiga händelser som
sker i de bolag du är engagerad i.

En personlig id-bevakning
bevakar händelser kring dina
egna personuppgifter.

Assistans, rådgivning
och juridisk hjälp i händelse
av bedrägeri.

Se historiska händelser
i upp till tre år.

Du får snabbt besked via
sms/e-post när någon
förändring sker.

FÖRETAGSBEVAKNING

Har din nya kund
betalningsanmärkningar?

Har styrelsen förändrats
i något av bolagen?

Har något företag
nyligen gått i konkurs?
Postadress

Svensk Företagssäkerhet AB
Box 12116
402 42 Göteborg
Besöksadress

SVENSK
FÖRETAGSSÄKERHET

Lisa Sass Gata 1
422 53 Hisings Backa
Tel

031-758 61 44
info@sfsakerhet.se
www.svenskföretagssäkerhet.se

