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VAKUUTUSSOPIMUKSEN SISÄLTÖ
Vakuutussopimuksen sisältö määräytyy vakuutuskirjan, yleisten vakuutusehtojen ja näiden vakuutuskohtaisten ehtojen mukaan.
1. VAKUUTUKSENOTTAJA
Vakuutuksenottaja on vakuutuskirjaan merkitty yksityishenkilö, joka
asuu vakinaisesti Suomessa ja ottaa vakuutuksen mySafety Oy:n
(jäljempänä ”mySafety”) kautta.
2. VAKUUTETTU ELI HENKILÖ, JOTA VAKUUTUS KOSKEE
Vakuutettu on mySafety:n asiakas, jäljempänä ”vakuutettu”, joka on
solminut näiden ehtojen mukaisen vakuutussopimuksen. Vakuutus
koskee vakuutettua eli auton rekisteriotteeseen kirjattua omistajaa
tai haltijaa, joka on solminut mySafetyn kanssa autonavainvakuutusta koskevan sopimuksen.
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.
4. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE
Vakuutus on voimassa Euroopassa
5. VAKUUTUSTURVAN SISÄLTÖ
Vakuutukseen sisältyy:
5.1 Autonavainvakuutus
Vakuutuksen kohde on vakuutetun vakuutuskirjaan merkitty ajoneuvo. Vakuutuksesta korvataan uusien autonavaimien teettämisestä
aiheutuvat kustannukset, jos vakuutuksen kohteena olevan auton
avaimet ovat kadonneet yllättävällä ja odottamattomalla tavalla.
Katoamisaika ja -paikka on voitava määrittää, jotta korvaus voidaan
maksaa.
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 Auton Avainturva -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,
sisältäen säilytys-, pakkaus- sekä postituskulut.
6. KORVAUSRAJOITUKSET
Kohdan 5.1 mukaista korvausta ei makseta vahingosta, joka on tapahtunut ennen tämän vakuutuksen voimaantuloa.

7. VAKUUTETTUA KOSKEVAT VAATIMUKSET
Vakuutetun on noudatettava normaalia huolellisuutta vahinkojen
ehkäisemiseksi. Jos vakuutettu ei ole noudattanut normaalia huolellisuutta, korvausta voidaan alentaa tietyllä summalla. Vakavien
laiminlyöntien yhteydessä korvaus voidaan evätä kokonaan.
8. KORVAUKSEN MÄÄRÄ
Autonavaimien kadotessa korvaus maksetaan niiden todellisten kustannuksen mukaan, jotka aiheutuvat korvaavien avaimien teettämisestä ja käynnistykseneston koodaamisesta uudelleen. Korvaus on
kuitenkin enintään 500 €. Jos vakuutuskorvaus maksetaan tästä vakuutuksesta, on korvausmäärä käytetty kyseiseltä vakuutuskaudelta.
Vakuutus on voimassa ilman omavastuuta.
9. TOIMENPITEET VAHINGON SATTUESSA
Vakuutetun velvollisuudet vahinkotilanteessa:
Vakuutetun tulee viipymättä toimittaa korvaushakemus liitteineen
mySafetylle. Korvaushakemukseen tulee liittää:
- vakuutuksenottajan tiedot ja kopio rekisteriotteesta
- kuitit ja selvitys autonavainten uusimisesta aiheutuneista kuluista
- mikäli avaimet on varastettu, vakuutetun on tehtävä rikosilmoitus
ja liitettävä korvaushakemukseen kopio rikos- tai katoamisilmoituksesta, josta käy ilmi aika ja paikka sekä muut asiaan kuuluvat seikat.
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.
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.
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.

