Ennakkotiedot mySafety Kodinturva
Nämä tiedot on lain mukaan annettava ennen vakuutuksen ostamista.
Vakuutuksen laajuus
Vakuutus korvaa vakuutetun maksettavaksi jäävän kotivakuutuksen omavastuun, kun kotivakuutuksen myöntänyt vakuutusyhtiö on käsitellyt ja korvannut vahingon kotivakuutuksesta.
Korvauksen edellytyksenä on että vahinko ylittää omavastuuosuuden.
Korvauksen määrä
Korvauksena maksetaan vakuutuksenottajan maksettavaksi
jäävä omavastuu, kuitenkin enintään vakuutuskauden aikana
seuraavasti:
• Tuhat (1000) euroa tulipalo-, murto- ja vesivahingoissa
• Sataviisikymmentä (150) euroa oikeusturva-, hyökkäys-, ja
matkustamisvahingoissa
• Viisisataa (500) euroa muiden vahinkojen osalta
Vahinkotapahtumien määrä ei ole rajoitettu vakuutuskauden
aikana
enimmäiskorvauksien puitteissa.
Ketä vakuutus koskee?
Vakuutus koskee vakuutettua, jolla on Suomen väestötietorekisterin mukainen kotipaikka Suomessa, ja joka on tehnyt vakuutussopimuksen mySafetyn kanssa.
Korvausrajoitukset
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, kun:
• korvaaminen toteutuu takuun kautta
• kysymyksessä on Pohjoismaiden ulkopuolella tapahtuva
vahinko siten, että matka on kestänyt 45 päivää
• kysymyksessä on epäsuora vahinko
• kysymyksessä on vahinko, jonka määrä ei ylitä kotivakuutuksen omavastuuta
Vakuutetun on noudatettava normaalia huolellisuutta ja yritettävä estää ja rajoittaa vahingon syntymistä. Korvausta voidaan
alentaa tai se voidaan evätä kokonaan, jos vakuutuksenottaja
tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella on aiheuttanut vakuutustapahtuman.
Vakuutuksen voimassaoloaika ja -alue
Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa, sekä Pohjoismaiden ulkopuolella, mikäli vahingot ovat korvattavissa kotivakuutuksesta,
ja mikäli matka on kestänyt enintään 45 päivää. Vakuutuskauden pituus on 12 kk.
Sopimuksen irtisanominen
Vakuutuksen voi irtisanoa milloin vain vakuutuskauden aikana.
Vakuutussopimuksen voi ainoastaan irtisanoa kirjallisesti.

Vahinkoilmoitus
Vakuutustapaus on ilmoitettava mySafetylle mahdollisimman
pian. Ohjeet vahinkoilmoituksen tekemiseen löytyvät mySafetyn kotisivuilta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.
Vakuutuksenantaja
Tässä vakuutuksessa vakuutuksenantaja on AmTrust International Underwriters Ltd, 40 Westland Row, Dublin 2, Ireland.
Vakuutuksenantajaa edustaa Suomessa mySafety Oy.
Hinta
Vakuutuksen vuosihinta on 69 euroa. Hinta on voimassa koko
vakuutuskauden ajan. Vakuutus laskutetaan kerran vuodessa,
ellei vakuutuksenottajan kanssa ole toisin sovittu. Kampanjahinnat voivat olla normaalihintaa edullisempia.
Peruutusoikeus
Jos olet tehnyt sopimuksen mySafetyn kanssa puhelimitse,
verkkokaupassa tai myyntiedustajan kanssa, sopimukseen sovelletaan etämyyntiä ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan
toimitiloissa tehtyjä sopimuksia koskevaa lainsäädäntöä. Tämä
tarkoittaa, että asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa vakuutusehtojen vastaanottamisesta. Jos haluat
käyttää peruutusoikeuttasi, ota yhteyttä asiakaspalveluumme
puhelimitse tai sähköpostitse.
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.
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