mySafety Kodinturvan vakuutusehdot 01/2018*
VAKUUTUSSOPIMUKSEN SISÄLTÖ
Vakuutussopimuksen sisältö määräytyy vakuutuskirjan, yleisten vakuutusehtojen ja näiden vakuutuskohtaisten ehtojen mukaan.

8. OMAVASTUU
Vakuutus on voimassa ilman omavastuuta.

1. VAKUUTUKSENOTTAJA
Vakuutuksenottaja on vakuutuskirjaan merkitty yksityishenkilö,
joka asuu vakinaisesti Suomessa ja ottaa vakuutuksen mySafety
Oy:n (jäljempänä ”mySafety”) kautta.

9. VAHINKOILMOITUS
Vahinkoilmoitus on tehtävä viipymättä sen jälkeen, kun vakuutettu
on saanut tiedon vahingosta, tai ainakin pikimmiten sen jälkeen,
kun vakuutettu on saanut kotivakuutuksen myöntäneeltä yhtiöltä
korvauspäätöksen omavastuuosuutta koskevine tietoineen.

2. VAKUUTETTU ELI HENKILÖ, JOTA VAKUUTUS KOSKEE
Vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan vakuutetuksi merkityn
(nimi, henkilötunnus) henkilön ja hänen kanssaan samassa osoitteessa vakinaisesti asuvien henkilöiden eduksi. Vakuutettujen vakinaisen asuin- ja kotipaikan on oltava Suomessa vakuutussopimuksen alkaessa.

Yhteystiedot vahingon sattuessa: mySafety Oy, PL 5360, 00511
Helsinki
Asiakaspalvelu: 09 4270 4000,
Hätäpäivystys: 0800 159 159
Sähköposti: info@mysafety.fi
www.mysafety.fi

3. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOAIKA
Vakuutus on vakuutuskirjassa mainitun vakuutuskauden päätyttyä
voimassa 12 kuukautta kerrallaan, jollei muuta ole sovittu tai vakuutuksenottaja tai vakuutuksenantaja irtisano sopimusta vakuutuskauden aikana mySafetyn Yleisten vakuutusehtojen mukaisesti.

10. VAKUUTUKSENANTAJAN EDUSTAJA JA ASIAMIES
Vakuutusasiamies on mySafety Oy, yhtiön Y-tunnus on 2146117-2
ja osoite Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki,
asiakaspalvelu 09 4270 4000 (ark. 9-17),
sähköpostiosoite: info@mysafety.fi.

4. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE
Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa sekä Pohjoismaiden ulkopuolelle suuntautuvilla matkoilla.

mySafety Oy on rekisteröity Finanssivalvonnan vakuutusedustajarekisteriin. Rekisteröinnin voi tarkistaa virastosta. Finanssivalvonta
valvoo vakuutuksenantajan ja vakuutusasiamiehen toimintaa Suomen markkinoilla. Lisäksi vakuutuksenantajan toimintaa valvoo yhtiön kotivaltion vakuutusvalvontaviranomainen, Norjassa Finanstillsynet.

5. VAKUUTUSTURVAN SISÄLTÖ
5.1 Omavastuuosuuden poistaminen
Vakuutuksesta korvataan vakuutetun kotivakuutuksesta korvatun
vahingon omavastuuosuus.
5.2 Korvausta koskevat säännöt
Vakuutuksesta maksetaan korvaus kotivakuutuksen omavastuuosuuden kattamiseksi, kun kotivakuutuksen myöntänyt yhtiö on
käsitellyt vahingon ja maksanut korvauksen omavastuun ylittävältä
osalta.
5.3 Korvauksen määrä
Vakuutuksesta korvataan asiakkaalle kotivakuutuksen korvauksen
jälkeen jäänyt omavastuuosuus, kuitenkin enintään
– 1 000 € kiinteälle omaisuudelle sattuneiden vahinkojen osalta
– 500 € irtaimelle omaisuudelle sattuneiden vahinkojen osalta
– 150 € oikeusturva-, päällekarkaus-, tapaturma- ja matkustamisvahinkojen osalta kullakin vakuutuskaudella (12 kk).
6. ERITYISET RAJOITUKSET
Jos vahingon aiheuttamat kustannukset ovat omavastuuta pienemmät, korvausta ei makseta.
7. KORVAUSRAJOITUKSET
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on tapahtunut ennen tämän vakuutuksen voimaantuloa.

11. VAKUUTUKSENANTAJA
Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, Box 3031, 103 61
Stockholm, Sverige, kaupparekisterinro 516407-0384.
Käyntiosoite: Karlavägen 108, Tukholma.
Puhelin: +46 771 326 326,
sähköposti: info@gjensidige.se,
www.gjensidige.se
Gjensidige Försäkring on Gjensidige Forsikring ASA:n sivuliike.
Gjensidige Forsikring ASA:n kaupparekisterinumero on 999 568
217 ja kotipaikka Oslo, jossa myös yhtiön pääkonttori sijaitsee.
Postiosoite: Postboks 700 Sentrum, 0106 Oslo, Norge, puhelin:
+47 915 031 00.
Lisätietoja Gjensidige Försäkringin luvasta harjoittaa vakuutusliiketoimintaa on osoitteissa www.finanstilsynet.no
* Nämä ehdot ovat voimassa 1.1.2018 lähtien.

