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A Emergency Assistance Foundation tem o compromisso de manter as identidades em segurança 
em um mundo cada vez mais digitalizado, onde o volume e a velocidade das violações de dados 
estão sempre aumentando. Com esta finalidade, firmamos uma parceria com o maior e vais 
avançado líder do setor, a  Sontiq para oferecer aos nossos requerentes uma ampla proteção 
contra roubo de identidade.   

Monitoramento -  A Sontiq oferece monitoramento contínuo da sua identidade, privacidade e crédito 
empregando uma tecnologia inovadora e proativa para proteção contra o roubo de identidade. Detectam a 
venda ilegal de suas informações pessoais, financeiras e de crédito, proporcionando o forte monitoramento 
exigido no mundo conectado de hoje.

Alerta - A Sontiq oferece um sistema de alerta precoce, que avisa você rapidamente quando suas 
informações pessoais estão em risco. Os alertas são enviados para o seu smartphone, tablet ou desktop, para 
que você possa agir antes de sofrer qualquer dano.

Controle - Quando quiser ter controle total da identidade, conte com a Sontiq. Entenda sua pontuação de 
crédito e onde ou como suas informações online estão sendo usadas. Proteja o pressionar das teclas, os 
números PIN e as informações de cartões de crédito.

Recuperar - Os especialistas certificados em proteção da Sontiq nos EUA oferecem amplos serviços de 
recuperação em tempo integral. Eles preenchem a papelada, fazem chamadas e cuidam de todos os detalhes 
para restaurar sua identidade. Além disso, você recebe a cobertura de uma apólice de seguro contra roubo de 
identidade de US$ 25.000 em todo o país.

Serviços de restauração internos nos EUA*

Monitoramento de crédito de uma agência

Rastreador de SSN (número da segurança social)

Monitoramento de mudança de endereço*

Monitoramento de autos judiciais*

Monitoramento do dia de pagamento*

Monitoramento de agressor sexual*

Monitoramento de Dark Web

Verificação do dispositivo de controle de ataque em dispositivos móveis

Rede virtual privada de dispositivos móveis

Seguro contra roubo de ID de US$ 25.000*

Cofre de identidade online

Gerenciador de senhas

Assistência para perda de carteira

Atividade bancária e de cartão de crédito^

Monitoramento de redes sociais^

SERVIÇOS ABRANGENTES

ROUBO DE IDENTIDADE EM NÚMEROS

US$ 1,9 BILHÃO  

PERDA POR FRAUDE EM 2019

14,4 MILHÕES
CONSUMIDORES FORAM VÍTIMAS DE 
FRAUDE DE IDENTIDADE EM 2019
(ISSO REPRESENTA 1 A CADA 15 PESSOAS)

DOIS SEGUNDOS
US$1.343

4,2 BILHÕES 16.5%

OCORRE UM INCIDENTE 
ENVOLVENDO ROUBO DE 
IDENTIDADE A CADA

PERDA MÉDIA:

POR INCIDENTE

REGISTROS DE IDENTIDADE RECÉM-EXPOSTOS EM 2019

(Comissão Federal de Comércio, 2020)

(2019 Javelin Strategy & Research)

(2017 Javelin Strategy & Research)

*Serviços somente nos EUA
^Serviços somente fora dos EUA

(Departamento de Justiça 
dos EUA, 2017)

(4iQ Identity Breach Report, 2020)

PERGUNTAS FREQUENTES

https://helpcenter.sontiq.com/
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Observe que o Sontiq Identity Protection atualmente não está disponível nos seguintes 
países:
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• Brazil

• China

• Egypt

• North Korea

• Afghanistan

• Bahrain

• Balkans

• Belarus

• Bosnia and Herzegovina

• Brunei

• Burma

• Burundi

• Central African Republ

• Congo Democratic Repub

• Congo Republic

• Cote d’Ivoire

• Cuba

• Ethiopia

• Guinea

• Iran

• Iraq

• Ivory Coast

• Lebanon

• Liberia

• Libya

• Mali

• Myanmar

• Nicaragua

• Qatar

• Russian 
Federation

• Somalia

• South Sudan

• State of Palestine

• Sudan

• Venezuela

• Yemen

• Zimbabwe

• Crimea

• Luhansk

• Donetsk


