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Identitetstyveri bekymrer hver femte dansker
Den stigende risiko for at få sin identitet stjålet bekymrer danskerne. Hver femte
dansker er nemlig nervøs for identitetstyveri. Det viser en ny undersøgelse fra Gallup
TNS og Gjensidige Forsikring.
For hver 100 dansker har mindst én
oplevet at få stjålet sin identitet, og hver
femte bekymrer sig for, at de skal blive det
næste offer. Det viser en analyse, som
Gallup TNS har lavet for Gjensidige
Forsikring.
Til trods for at hver femte svarer, at de
bekymrer sig for identitetstyveri, så er det
kun hver anden, der svarer, at de slet ikke
bekymrer sig. Der er altså mange, der ikke
ved, hvordan de skal forholde sig til
risikoen.
”Reportager
i medierne
viser,
at
identitetstyveri er et stigende problem i
Danmark, og mange bekymrer sig for, at
de skal opleve det. Derfor er det vigtigt, at
vi alle sammen tænker over, hvordan vi
færdes på digitale medier, og om vi giver
oplysninger om os selv, som kan
misbruges,” siger Kim Rud-Petersen,
koncerndirektør Nordic i Gjensidige
Forsikring.
Forsikring er ikke lige sagen for alle
Selv om fokus på problemet er øget, er det
meget få, der ønsker, at forsikre sig mod

identitetstyveri. Blot 5 % af de adspurgte
svarer nemlig, at de overvejer, at tegne en
særskilt forsikring mod tyveri af deres
identitet. Hver fjerde svarer tilmed, at de
ikke ved, om de er interesseret i
forsikringen. I en undersøgelse fra
Københavns Universitet anslås det
desuden, at omkring 47.000 danskere
hvert år får stjålet sin identitet.
”Hvis man udsættes for identitetstyveri, er
det desværre ikke en helt enkelt sag at få
opklaret. For tyvene kan med relativt få
midler oprette både lån, købe varer og
hæve penge i ens navn. Derfor er det en
god idé, at overveje, hvordan man kan
minimere risikoen for at få stjålet sin
identitet. I sidste ende kan en forsikring
hjælpe med at komme på højkant igen.
Men det handler i første omgang om at
undgå, at man overhovedet bliver udsat
for tyveriet” siger Kim Rud-Petersen.
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Er du bekymret for at blive udsat for identitetstyveri?
Ja
21 %
Nej
53 %
Ved ikke
26 %

Kunne du tænke dig at tegne en særskilt forsikring mod identitetstyveri?
Ja
5%
Nej
68 %
Ved ikke
27 %
Gjensidige er et af de ledende nordiske skadeforsikringsselskaber, som er bygget af kunder, for kunder. Koncernen har været
noteret på Oslo Børs siden 2010. I snart 200 år har vi ansat ildsjæle, som arbejder for at sikre kundernes liv, helbred og værdier.
Vi er ca. 3.100 medarbejdere, heraf ca. 495 i Danmark, og vi tilbyder skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I
Norge tilbydes også bank, pension og opsparing. Driftsindtægterne var 19,4 mia. NOK i 2011, mens forvaltningskapitalen
udgjorde 88,5 mia. NOK.
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