mySafety Auton Varkausturva -vakuutuksen vakuutusehdot 07/2014*

1. Vakuutussopimuksen osapuolet

7. Toimenpiteet vahingon sattuessa

8.6 Takautumisoikeus

Vakuutuksenantaja on AmTrust International Underwriters
Ltd, 40 Westland road, Dublin 2, Ireland, jäljempänä ”vakuutuksenantaja”. Vakuutuksen välittäjänä toimii Suomessa
mySafety Oy, Y-tunnus 2146117-2, jäljempänä ”mySafety”.
Vakuutettu on mySafetyn asiakas, jäljempänä ”vakuutettu”,
jolla on seuraavien ehtojen mukainen mySafety Auton Varkausturva -vakuutus. Vakuutussopimuksen keskeisen sisällön määrittävät vakuutuskirja ja nämä sopimusehdot.

Vakuutetun on toimitettava vahinkoilmoitus kuuden (6)
kuukauden kuluessa rikosilmoituksen tekemisestä. Täydellisesti täytetty vahinkoilmoitus on toimitettava mySafetylle
osoitteeseen: mySafety Oy, PL 5360, 00511 HELSINKI ja sen
liitteenä tulee esittää:
• Kopio ajoneuvon rekisteriselosteesta

Vakuutuksenantajalla on maksamansa korvauksen määrän
mukainen oikeus hakea korvausta vakuutetun osalta kolmannelta osapuolelta, joka on vastuussa vahingon synnystä.
Mikäli vakuutettu vahingon tapahtumisen jälkeen luopuu
oikeudestaan korvauksiin omaehtoisesti tai takaisinsaannin
perusteella vähenee vakuutuksenantajan korvausvelvollisuus samassa suhteessa ja jo maksettu korvaus on palautettava vakuutuksenantajalle.

• Muu mahdollinen selvitys, joka vahingon käsittelyn kannalta on oleellista

8.7 Sovellettava laki ja tuomioistuin

2. Voimassaolo

Vakuutuskauden pituus on 12 kuukautta, ellei vakuutuskirjassa toisin sovita. Vakuutuskausi alkaa siitä hetkestä, kun
sopimus tehtiin mySafetyn kanssa.
3. Vakuutusalue

Vakuutus on voimassa kaikkialla Euroopassa.
4. Vakuutuskohde

Vakuutus koskee vakuutuskirjaan merkittyä ajoneuvoa, joka
on varustettu turvamerkinnällä. Turvamerkinnällä tarkoitetaan tässä yhteydessä mySafetyn Auton Turvamerkintää
tai vastaavaa merkintää, joka on tarkoitettu autovarkauden
ehkäisemiseksi. Varkausturva on kertakorvaus, joka maksetaan vakuutetun turvamerkinnällä varustetun auton varkauden yhteydessä. Korvauksen maksamisen edellytyksenä
tämän vakuutuksen perusteella on, että varastettua autoa
ei ole löydetty 14 päivän kuluessa siitä, kun autovarkautta
koskeva rikosilmoitus on tehty. Varkaudella tarkoitetaan
tämän vakuutuksen ehtojen mukaisesti vakuutetun omistaman ajoneuvon luvatonta käyttöönottoa toisen henkilön
toimesta. Vakuutus on autokohtainen. Vakuutettu on velvollinen ilmoittamaan ajoneuvon omistajasuhteen muutoksista
mySafetylle.
5. Rajoitukset

Vakuutus ei korvaa vahinkoja, jotka johtuvat auton varkauden yrityksestä. Korvauksia ei makseta sellaisten olosuhteiden vallinnan perusteella, jotka olivat tiedossa vakuutuksenottohetkellä. Vakuutusturva raukeaa, mikäli vakuutettu
tai hänen lähipiirissään oleva henkilö tuottamuksellisesti
saattaa tiedoksi, vaikenee tai salaa seikkoja, jotka vahinkotapauksen oikeellisen käsittelyn kannalta on oleellista tai
tärkeää. Vakuutusturva ei ole voimassa, mikäli vahinko on
seurausta vakuutetun tai hänen lähipiirissään olevan henkilön laittomasta tai lainvastaisesta, tahallisesta toiminnasta.
Vakuutusturva ei ole voimassa ennen sopimuskauden alkua,
eikä sen päättymisen jälkeen.

• Kopio rikosilmoituksesta

8. Yleisiä sopimusehtoja
8.1 Vakuutusmaksu

Vakuutusmaksu tulee maksaa vakuutuskirjan maksuehtojen
mukaisesti. Vakuutuksenantajan vastuu alkaa vakuutuskauden alkaessa, vaikka vakuutusmaksua ei vielä ole maksettu.
Vakuutuksenantajan vastuu on kuitenkin voimassa vain sillä
edellytyksellä, että vakuutusmaksu maksetaan kokonaisuudessaan vakuutukseen liittyvän maksuosoituksen eräpäivään
mennessä. Mikäli vakuutusmaksu maksetaan tätä myöhemmin, on vakuutuksenantajalla oikeus irtisanoa vakuutus suomalaisen vakuutuslainsäädännön säädösten mukaisesti.
8.2 Ylivoimainen este

Vakuutuksenantaja ei ole vastuussa vahingosta, joka suoraan tai epäsuorasti on aiheutunut tai on seurausta sodasta,
kriisitilanteisiin verrattavista tapahtumista, sisällissodasta,
sotilaallisista toimenpiteistä, vallankumouksesta, kansannoususta, luonnonmullistuksesta, terrorismista, ydinonnettomuudesta, viranomaismenettelystä, takavarikosta, lakosta, eristyksiin joutumisesta tai vastaavasta tilanteesta.
8.3 Vanhentuminen

Mikäli tämän vakuutuksen puitteissa tehtyyn korvauspäätökseen tyytymätön ei ole esittänyt vaatimusta uudelleenkäsittelystä kolmen vuoden kuluessa korvauspäätöksestä
tiedon saatuaan, menettää hän oikeutensa korvaukseen. Mikäli korvauksiin oikeutettu on esittänyt vaatimuksensa edellä
esitettynä aikana, on hänellä aina oikeus kuuden kuukauden
aikana esittää kanne vakuutuksenantajaa vastaan tuomioistuimessa siitä lukien, kun vakuutuksenantaja on saattanut
tälle tiedon lopullisesta kannastaan korvausasiassa.
8.4 Takaisinsaanti

Mikäli vakuutettu on saanut virheellisen korvauksen väärin
perustein, on hän velvollinen heti palauttamaan virheellisen
korvauksen vakuutuksenantajalle, vaikkakin on sen vastaanottanut hyvässä uskossa.
8.5 Muu vakuutusturva

6. Korvausperusteet

Autovarkauden yhteydessä tästä vakuutuksesta korvataan
kertakorvauksena 1 000 €.

Mikäli vakuutuskohde on vakuutettu toisessa vakuutuksessa,
ja jos kaksinkertaisen korvauksen saaminen on sen ehdoissa
poissuljettu, koskee sama ehto myös tätä vakuutusta.

Vakuutussopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Mikäli vakuutettu on tyytymätön korvauspäätökseen, voi hän
vaatia korvausanomuksen uusintakäsittelyä. Tätä vakuutussopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin
Käräjäoikeudessa tai asianosaisen Suomessa olevan kotipaikan käräjäoikeudessa. Tämä koskee myös ulkomailla tapahtuneita vahinkoja.
8.8 Henkilötietolaki

Henkilötiedoista vastuullinen on mySafety. mySafety ja sen
yhteistyökumppanit käsittelevät henkilötietoja, jotka ovat
tarpeellisia ja välttämättömiä vakuutusten hallinnoinnissa
ja vakuutetun palvelussa. Henkilötietoja voidaan hyödyntää
myös markkina- ja asiakasanalyyseissä, tilastoissa ja riskianalyyseissä, markkinoinnissa ja palveluissamme yleensä.
Vakuutetulla on oikeus saada henkilötietolain nojalla tietoa
henkilötietojensa käyttämisestä. Vakuutettu voi milloin tahansa tehdä tiedustelun henkilötietojensa käyttämisestä
osoitteeseen mySafety Oy, Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki, puh 09 4270 4000, info@mysafety.fi tai kieltää niiden
käyttämisen mySafetyn ja sen yhteistyökumppaneiden
suoramarkkinoinnissa.
*Nämä ehdot korvaavat aiemmat ehdot 07/2014 alkaen.

