mySafety Lukkoturvan vakuutusehdot 01/2018*
VAKUUTUSSOPIMUKSEN SISÄLTÖ
Vakuutussopimuksen sisältö määräytyy vakuutuskirjan, yleisten vakuutusehtojen ja näiden vakuutuskohtaisten ehtojen mukaan.
1. VAKUUTUKSENOTTAJA
Vakuutuksenottaja on yksityishenkilö, jonka vakinainen asuinpaikka on Suomessa ja joka on tehnyt vakuutussopimuksen mySafety
Oy:n (jäljempänä: ”mySafety”) kanssa.
2. VAKUUTETTU ELI HENKILÖ, JOTA VAKUUTUS KOSKEE
Vakuutus koskee vakuutuskirjassa vakuutetuksi merkittyä henkilöä,
tämän alle 18-vuotiaita lapsia sekä vakuutuskirjassa vakuutetuksi
merkityn henkilön kanssa samassa taloudessa kirjoilla olevia alle
18-vuotiaita lapsia. Vakuutetun pääasiallisen asuin- ja kotipaikan
on oltava Suomessa vakuutussopimuksen alkaessa. Jäljempänä
”vakuutetulla” tarkoitetaan kaikkia henkilöitä, jotka tässä kohdassa
todetun mukaan kuuluvat vakuutuksen piiriin.
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 my Safetyn Yleisten vakuutusehtojen mukaisesti.
4. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE
Vakuutus on voimassa Suomessa.
5. VAKUUTUSTURVAN SISÄLTÖ
5.1 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.
5.2 mySafety Avainturva –palvelu
Palvelukuvaus
Avainturvapalveluun kuuluu vakuutuksenottajan nimiin rekisteröity
ja tunnistenumerolla varustettu Turva-avaimenperä. Avaimenperässä on ohjeet avainten löytäjälle. Löytäjä voi jättää avainnipun
postin kirjelaatikkoon, josta avaimet toimitetaan edelleen joko
mySafetylle tai suoraan poliisille. mySafety huolehtii, että avaimet
palautetaan vakuutuksenottajalle kirjattuna lähetyksenä. Avainten
palauttamisesta tai löytäjälle maksettavasta löytöpalkkiosta ei aiheudu kuluja vakuutuksenottajalle eikä löytäjälle.
Löytöpalkkio
mySafety maksaa avainten löytäjälle 10 euron löytöpalkkion.
Palvelun voimassaolo
Avainturva-palvelu sisältyy Lukkoturva-vakuutukseen ja on voimassa koko vakuutuksen voimassaoloajan. Mikäli löydettyjen avaimien
omistaja ei ole enää mySafetyn asiakas tai mySafetyn markkinointirekisterissä, mySafety säilyttää avaimet 3 kuukautta. Tämän jälkeen avaimet tuhotaan, mikäli avainten omistaja ei ole pyytänyt
niiden palauttamista. Lähetyksen hinta on tällöin 49 euroa, sisältä-

en säilytys-, pakkaus- sekä postituskulut.
6. KORVAUSRAJOITUKSET
Vakuutuksesta ei korvata
• vahinkoa, jos avaimeen tai avainnippuun on merkitty nimi ja/tai
osoite
• vahinkoa, joka voidaan korvata muun vakuutuksen tai takuun
perusteella
• oven tai karmien vaihdosta aiheutuvia lisäkustannuksia
• vahinkoa, jos vakuutettu on luovuttanut avaimet vapaaehtoisesti
kolmannelle henkilölle
• vahinkoa, joka on tapahtunut ennen tämän vakuutuksen voimaantuloa.
7. HUOLELLISUUSMÄÄRÄYKSET
Jos alla mainittuja huolellisuusmääräyksiä ei noudateta, korvausta
voidaan alentaa tai se voidaan evätä kokonaan.
Vakuutetun tulee noudattaa normaalia huolellisuutta. Tämä tarkoittaa kohtuullisia varotoimia vahinkojen välttämiseksi.
8. KORVAUKSEN MÄÄRÄ
Korvauksena maksetaan lukkojen vaihtamisesta aiheutuneet todelliset kulut, kuitenkin enintään 1 000 € vakuutuskautta kohden.
9. VAHINKOILMOITUS
Avainten varastamisesta tai katoamisesta on ilmoitettava poliisille.
Vahinkoilmoitus on tehtävä mySafetylle viipymättä sen jälkeen,
kun vakuutettu on saanut tiedon vahingosta.
Yhteystiedot vahingon sattuessa:
mySafety Oy, PL 5360, 00511 Helsinki
Asiakaspalvelu: 09 4270 4000,
Hätäpäivystys: 0800 159 159
Sähköposti: info@mysafety.fi
www.mysafety.fi
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.
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.

