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Popermo ID-sikring 

1 Ikrafttrædelse 

Popermo ID-sikring træder i kraft 1. januar 2019 og gælder, når 
der er købt Indboforsikring i Popermo, og sikrede er omfattet 
af denne på det tidspunkt, et identitetsmisbrug finder sted. De 

generelle bestemmelser for Indboforsikring gælder også for 
Popermo ID-sikring. 

2 Selvrisiko

Der er ingen selvrisiko på Popermo ID-sikring.

3 Hvad er ID-misbrug

Der er tale om ID-misbrug, når en ukendt person ulovligt eller 
uautoriseret bruger sikredes identitet – f.eks. CPR-nr., navn eller 
adresse – for at opnå økonomisk vinding fra en tredjepart.

Eksempler: At åbne en bankkonto, at søge om 
kredit eller lån, at købe varer over internettet eller 
registrere telefonabonnementer eller andre
abonnementer i sikredes navn. 

Misbrug af identitet på de sociale medier eller misbrug af 
betalingskortoplysninger eller kontooplysninger (f.eks. ved 
phishing) er ikke omfattet af definitionen af ID-misbrug. 

4 Forsikringen dækker

24-timers telefonservice alle ugens dage med information 
og rådgivning om

4.1 Hjælp til at afvise uberettigede krav fra kreditorer 
(f.eks. telefonselskaber og internetbutikker).

4.2 Hjælp til at kontakte kreditbureauer (f.eks. Experian 
– det tidligere RKI) og til at undgå uberettiget registrering. 

4.3 Nødvendig juridisk bistand samt – efter forudgående god- 
kendelse af Popermo ID-sikring – udgifter til juridisk bistand 
for maksimalt 25.000 kr. hos et godkendt advokatfirma, 
dog ikke til retssager om krav opstået som følge af ID-misbrug.

4.4 Rådgivning og vejledning om hvordan sikrede skal forholde 
sig ved mistanke om ID-misbrug, og hvordan sikrede generelt 
undgår ID-misbrug. 

5 Forsikringen dækker ikke

5.1 Eventuelt økonomisk tab ved misbruget, herunder udgifter 
til nye ID-papirer, medlemskort mm.

5.2 ID-misbrug udført af en person, der er dækket under for- 
sikringen, f.eks. en ægtefælle eller et hjemmeboende barn.

5.3 ID-misbrug som kan relateres til sikredes arbejde, f.eks. ved 
misbrug af firmanavn eller virksomhedens identitet.  

5.4 Erstatning eller godtgørelse for den arbejdsindsats sikrede 
selv må lægge i forbindelse med ID-misbrug, herunder mistet 
arbejdsindtægt. 

5.5 Udgifter i forbindelse med retssager om krav opstået i 
forbindelse med ID-misbrug. 
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6 Sikredes forpligtelser ved mistanke om ID-misbrug

6.1 Anmeldelse af ID-misbrug eller mistanke herom skal ske 
straks. 

6.1.1 Sikrede skal anmelde ID-misbruget til politiet, anmeldel-
sen skal dokumenteres. 

6.1.2 Sikrede skal også anmelde ID-misbruget til Popermo 
ID-sikring på telefon 78 79 14 48. 

Materiale sendes til Popermos samarbejdspartner:
ID-sikkerhed
Adelgade 92
8660 Skanderborg
 
eller til skade@idsikkerhed.dk

6.2 Sikrede skal fremskaffe oplysninger og dokumentation,
der kan have betydning for sagen. 

6.3 Fuldmagt 
Sikrede skal give Popermos samarbejdspartner fuldmagt til at 
varetage de situationer, der er omfattet af Popermo ID-sikring. 
Fuldmagten downloades fra popermo.dk.

7 Opsigelse

Ophører Indboforsikringen, bortfalder dækningen også for 
Popermo ID-sikring. 

7.2 Sikrede kan ikke opsige dækningen. 

7.3 Popermo kan opsige dækningen med 1 måneds varsel til 
udløbet af Indboforsikringens forsikringsperiode. 

7.4 Popermo kan efter enhver henvendelse om ID-sikring 
skriftligt opsige eller ændre dækningen med 14 dages varsel. 
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