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Tryg tilbyder gratis rådgivning og hjælp ved identitetstyveri 
 
Får du regninger for ting, som du ikke har købt? Eller modtager du pludselig ikke længere 
post? Så kan det være, at du har været udsat for tyveri og misbrug af din identitet. 
 
Mere end 70.000 danskere rammes hvert år af ID tyveri 
Ifølge en rapport udarbejdet Peter Kruize1 ved det juridiske fakultet ved Københavns Universitet, rammes 
mere end 70.000 danskere af identitetstyveri. Det er en stigende udfordring specielt for forbrugere, som 
handler på nettet, hvor det i stigende grad handler om misbrug af cpr.nr. og kreditkort. De personlige 
oplysninger bruges til at optage lån, købe abonnementer og varer på nettet samt leasing af fx biler. 
Identitetstyveri sker ikke alene på nettet, men kan også ske ved tab af pung eller pas. 
 
- Identitetstyveri er en af verdens hurtigst voksende former for kriminalitet, som vi i stigende grad også 
oplever i Danmark. Det er en oplevelse, som kan være meget grænseoverskridende 
og have alvorlige økonomiske konsekvenser for den, som bliver ramt, siger Sune Bille Larsen, 
forretningsudviklingschef i Tryg. 
 
Derfor tilbyder Tryg nu fri adgang til identitetssikring til vores Tryg Plus fordelskunder. Det vil sige, 
kunder som har en indboforsikring og ét andet nøgleprodukt hos Tryg. Med identitetssikringen kan 
kunderne få hjælp både til at reducere risikoen for, at identitetstyveriet opstår, og til at håndtere en 
mistanke eller en konkret sag om identitetstyveri.  
 
Hjælp i en magtesløs situation 
- Vi oplever, at et stigende antal af vores kunder henvender sig til os med bekymringer om 
identitetstyveri. Desværre er det sådan i dag, at kunden tit er overladt til sig selv og står alene med 
ansvaret for bevisbyrden. Det er en overvældende og tidskrævende opgave at skulle opklare et 
identitetstyveri og få sit liv tilbage igen. Vi kan selvfølgelig ikke garantere, at vores 
kunder ikke kommer ud for identitetstyveri, men vi kan rådgive om, hvordan de kan minimere 
risikoen for et tyveri og hjælpe med alt det praktiske, hvis en kunde skulle blive udsat for misbrug af 
personlige oplysninger. På den måde håber vi, at vi kan gøre vores kunder mere 
trygge i hverdagen, siger Sune Bille Larsen. 
 
Gode råd om forebyggelse af identitetstyveri 
Selv om det kan være svært at gennemskue, hvor identitetstyverierne foregår, har Tryg en 
række gode råd, som kan bidrage til at reducere risikoen og dermed forebygge, at det sker: 

o Beskyt din pc, post, e-mail, følsomme data på internettet 
o Kontroller kontoudskrifter 
o Beskyt dit CPR-nummer 
o Undgå at have samme oplysninger om dig selv i hjemmet og på dit arbejde, herunder 
o passwords 
o Køb en makuleringsmaskine 
o Vær skeptisk overfor reklame via telefon, sms, brev eller e-mail 
o Vær ekstra opmærksom ved hæveautomater og betalingsterminaler 

 
Flere oplysninger om fordelsprogrammet Tryg Plus og Tryg ID på: 
http://www.tryg.dk/forsikringer/fordele-hos-tryg/index.html  
 
Pressekontakter:  
Forretningsudviklingschef Sune Bille Larsen, mobil: 29 62 57 40, e-mail: sune.larsen@tryg.dk. 
 
Kommunikationsdirektør Steffen Lundgren Kristensen, mobil: 41 86 28 92,  
e-mail: steffen.kristensen@tryg.dk  
 
 
Om Tryg 
”Det handler om at være tryg”. Det betyder, at vi arbejder for at skabe tryghed og værdi for vores kunder, 
medarbejdere og aktionærer. I 2012 sikrede vores 4000 medarbejdere tryghed for over 3 millioner kunder. Med 
bruttopræmieindtægter på 20,3 mia. DKK i 2012 er vi det næststørste skadeforsikringsselskab i Norden. I Danmark og 
Norge er vi henholdsvis den største og tredjestørste aktør, mens Sverige udgør 8% af Trygs samlede præmieindtægter. 
I Sverige markedsfører vi os under navnet Moderna. Tryg indgår i C20-indekset på Nasdaq OMX København. Se også 
www.tryg.com , www.facebook.com/trygdanmark, www.youtube.com/TrygDanmark, www.twitter.com/TrygDK og 
www.flickr.com/tryg. 

                                                 
1 Kilde: http://www.dkr.dk/sites/default/files/Kriminalitet%20i%20en%20digitaliseret%20verden%20Del%201.pdf  


