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POISTA OMAVASTUU
AJONEUVOVAKUUTUKSESTASI
Autoillessa ja moottoripyöräillessä voi sattua odottamattomia vahinkoja,
jotka aiheuttavat ajoneuvon omistajalle harmia ja taloudellisia menetyksiä.
mySafetyn Ajoneuvoturva on lisäturva jo olemassa olevaan vapaaehtoiseen
ajoneuvovakuutukseesi. Kaskovakuutus korvaa kyllä ajoneuvolle sattuneen
vahingon, mutta omavastuu jää usein itselle maksettavaksi. Kun sinulle
maksetaan korvausta omasta ajoneuvovakuutuksestasi – oli summa mikä
tahansa – Ajoneuvoturva korvaa omavastuuosuuden. Ajoneuvoturva kattaa
myös vuokra-autot ulkomailla.

TOIMI NÄIN VAHINGON SATTUESSA:
1.

Hae sattuneesta vahingosta korvaus omasta ajoneuvovakuutuksestasi ja tee tarvittaessa
rikosilmoitus poliisille.

2.

Kun olet saanut vakuutusyhtiöltäsi korvauksen, tee vahinkoilmoitus viipymättä meille osoitteessa
www.mysafety.fi/vahinkoilmoitus ja liitä mukaan kopio vakuutuksesi korvauspäätöksestä. Mikäli
vahinkoon liittyi rikos, liitä mukaan myös jäljennös tekemästäsi rikosilmoituksesta. Voit tilata
vahinkoilmoituslomakkeen halutessasi myös asiakaspalvelustamme numerosta 09 4270 4000.

LUE LISÄÄ

AJONEUVOTURVA POISTAA
KATTAVASTI OMAVASTUUOSUUKSIA:
euroon asti
 600
henkilöautoon, pakettiautoon tai moottoripyörään, jonka
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Esimerkkivahinkoja:
• törmäys / liikennevahinko
• vahinko parkkeerauksessa
• hirvivahinko
• tulipalo
• murto
• ilkivalta
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rekisterinumero on merkitty vakuutuskirjaan ja jonka omistaja
tai haltija sinä olet, kohdistuvan varkauden, tulipalon,
konerikon tai muun yllättävän, ennalta-arvaamattoman
tapahtuman yhteydessä.

KO

000 euroon asti
 1vuokra-autolle
ulkomailla tapahtuneesta vahingosta, jonka
vuokranantajan vakuutusyhtiö on arvioinut ja korvannut.
Vakuutus on voimassa kaikissa Vihreä kortti -järjestelmään
kuuluvissa Euroopan maissa ja niiden välillä matkustettaessa.
Katso Vihreä kortti -järjestelmän maat oman vakuutusyhtiösi
tai Liikennevakuutuskeskuksen kotisivuilta www.lvk.fi
Ajoneuvoturva on henkilö- ja ajoneuvokohtainen, jonka omistaja
tai haltija (ei yritysleasing) sinä olet. Ajoneuvoturva perustuu
rekisteritunnukseen ja jos vaihdat autoa tai moottoripyörää,
muista ilmoittaa sen rekisteritunnus meille. Samalla voit poistaa
entisen autosi rekisteritunnuksen Ajoneuvoturvasi tiedoista.

YHTEYSTIEDOT:
ASIAKASPALVELU:
09 4270 4000 (pvm/mpm)
info@mysafety.fi

ETUPAKETTISI
Haluamme mySafetylla mahdollistaa sinulle
turvallisemman arjen ja helpottaa elämääsi
mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisussa.
mySafetyn asiakkaana saat maksutta apua yhdellä
puhelinsoitolla kadonneiden maksukorttien ja matkapuhelinliittymien sulkemisessa. Asiakasneuvojamme
auttavat vuorokauden ympäri vuoden jokaisena
päivänä Hätäpäivystyksen numerossa 0800 159 159
(ulkomailta soitettaessa +358 800 159 159).

mySafety Oy,
PL 5360, 00511 Helsinki

HÄTÄPÄIVYSTYS 24/7:
0800 159 159 (maksuton)
Tai jos soitat ulkomailta:
+358 800 159 159

mySafety tarjoaa helppoja ja tehokkaita ratkaisuja turvalliseen arkeen sekä yrityksille
että yksityishenkilöille. Kattavien turva- ja vakuutuspalvelujemme tarkoituksena on
poistaa harmeja ja tuoda mielenrauhaa asiakkaillemme, jotka voivat keskittyä muuhun
elämäänsä täysillä.
mySafety Oy on osa mySafety Group -konsernia. Lisätietoa osoitteesta mysafety.fi.

