Ennakkotiedot mySafety Lukkoturva
Nämä tiedot on lain mukaan annettava ennen vakuutuksen ostamista.
Ketä vakuutus koskee
Vakuutus koskee vakuutuksenottajaa ja tämän samassa taloudessa kirjoilla olevia alle 18-vuotaiaita lapsia. Vakuutuksenottajan pääasiallinen asuin- ja kotipaikka on oltava Suomessa
vakuutussopimuksen alkaessa.
Vakuutuksen voimassaoloaika ja -alue
Vakuutus on voimassa Suomessa ja vakuutuskauden pituus on
12 kk.
Vakuutuksen laajuus
Lukkoturva
Vakuutuksesta maksetaan korvaus, jos avainten varastamisen
tai katoamisen yhteydessä on kadonnut tai varastettu myös
asiakirjoja, joista on selvitettävissä vakuutetun osoite. Vakuutusturva kattaa myös avaimien kadottamisen asunnon, autotallin tai vapaa-ajan asunnon välittömässä läheisyydessä.
Vakuutuksesta korvataan tällöin kulut, jotka aiheutuvat vakuutetun vakituisen asunnon ja siihen liittyvän autotallin ja/
tai vapaa-ajan asunnon lukkojen vaihdosta saman tasoiseen,
kadonneita avaimia vastaavaan, lukkoon.
Korvauksena maksetaan lukkojen vaihtamisesta aiheutuneet
todelliset kulut, kuitenkin enintään 1 000 € vakuutuskautta
kohden
Vakuutusta koskevat poikkeukset ja rajoitukset
Vakuutuksesta ei korvata:
• vahinkoja, jotka ovat tapahtuneet ennen tämän vakuutuksen voimaantuloa.
• vahinkoa, jos avaimeen tai avainnippuun on merkitty nimi
ja/tai osoite.
• Vahinkoa, joka on korvattu tai tullaan korvaamaan muun
vakuutuksen, lain takuun tai muun sopimuksen perusteella.
• oven tai karmien vaihdoista aiheutuvia lisäkustannuksia
• vahinkoa, jos vakuutettu on luovuttanut avaimet vapaaehtoisesti kolmannelle henkilölle.
Vakuutuksenottajan on noudatettava normaalia huolellisuutta ja yritettävä estää ja rajoittaa vahingon syntymistä.
Korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä kokonaan, jos
vakuutuksenottaja tai muu korvaukseen oikeutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella on aiheuttanut vakuutustapahtuman.

suoritettava kirjallisesti. Muu irtisanominen on mitätön.
Vahinkoilmoitus
Vakuutustapaus on ilmoitettava mySafetylle mahdollisimman
pian, kuitenkin 12 kuukauden kuluessa vahingon tapahtumispäivästä. mySafetyn yhteystiedot: puh. 09 4270 4000, osoite:
mySafety, Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki, info@mysafety.fi
Hinta
Vakuutuksen kuukausihinta on 4 euroa kuukaudessa ja vuosihinta 48 euroa vuodessa. Hinta on voimassa koko vakuutuskauden ajan. Vakuutus laskutetaan kerran kuukaudessa tai
kerran vuodessa riippuen vakuutuksenottajan kanssa tehdystä sopimuksesta. Kampanjahinnat voivat olla normaalihintaa
edullisempia.
Vakuutuksenantaja
Tässä vakuutuksessa vakuutuksenantaja on Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, Box 3031, 103 61 Stockholm,
Sverige. Kaupparekisterinro 516407-0384. Vakuutuksenantajaa edustaa Suomessa mySafety Oy.
Erimielisyydet
Jos vakuutuksenottaja tai korvauksen hakija on tyytymätön
vakuutuksenantajan päätökseen, hän voi kysyä neuvoa ja
opastusta maistraattien kuluttajaneuvonnasta.
Vakuutusyhtiön päätös voidaan viedä Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteydessä toimivaan Vakuutuslautakuntaan. Sen
tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia erimielisyyksistä, jotka koskevat lain ja vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista vakuutussuhteessa. Päätös voidaan saattaa ratkaistavaksi
myös kuluttajariitalautakuntaan, joka antaa ratkaisusuosituksia kuluttajalainsäädännön perusteella.
Yhteystiedot
Asiakaspalvelu: +358 (0)9 4270 4000 (pvm/mpm)
Sähköpostiosoite: info@mysafety.fi
Osoite: mySafety Oy, Teollisuuskatu 21, PL5360, 00511 Helsinki
Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä asiakaspalveluumme
sähköpostitse tai puhelimitse. Lisätietoa vakuutuksesta on vakuutusehdoissa.

Vakuutuksen irtisanominen
Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on
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