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AVA I N - J A LU K KOVA K U U T US

TURVAA AVAINTEN
JOUTUESSA VÄÄRIIN KÄSIIN
Veikö varas laukkusi, jossa olivat kotiavaimesi ja henkilötodistuksesi – ehkä jopa jokin
kirje tai lasku, josta selviää kotiosoitteesi? Samassa avainnipussa saattoivat olla myös
kesämökkisi ja autotallisi avaimet. Omaisuutesi on tällöin uhattuna. Avaimet voivat myös
pudota taskustasi vaikkapa asunnon pihaan, kun solmit kengännauhojasi, ja epärehellinen
löytäjä saattaa aiheuttaa ikävää harmia ja anastaa omaisuuttasi avaintasi käyttämällä.
mySafetyn Avain- ja lukkovakuutuksella turvaat asuntosi, autotallisi ja kesämökkisi
lukkojen vaihdon – myös lähiomaisesi asunnon, jos sinulla oli sen avain hallussasi – mikäli
avaimet katoavat jonkin kohteeseen yhdistettävän tunnisteen kera. Vakuutus korvaa myös
autonavaimen uusinnan ja ajonestolaitteen uudelleenkoodauksen sekä esimerkiksi veneen
irtolukon uusinnan.

TOIMI NÄIN, JOS KADOTAT AVAIMESI:
1.

Mikäli avainten mukana katoaa tai varastetaan myös henkilökohtaisia korttejasi, soita
viipymättä mySafetyn Hätäpäivystykseen 0800 159 159 ja suljemme korttisi heti!

2.
3.

Tee tarvittaessa rikosilmoitus poliisille.
Tee vahinkoilmoitus viipymättä meille osoitteessa mysafety.fi/vahinkoilmoitus ja liitä mukaan
kuitti tai maksuvahvistus lukkojen vaihdosta sekä jäljennös mahdollisesta rikosilmoituksesta.
Voit tilata vahinkoilmoituslomakkeen halutessasi myös asiakaspalvelustamme numerosta
09 4270 4000.

LUE LISÄÄ

AVAIN- JA LUKKOVAKUUTUS
SISÄLTÄÄ KAIKEN TÄMÄN:
LUKKOJEN VAIHDOSTA
 KORVAUS
VAKITUISEEN- TAI VAPAA-AJAN
Kodin, vapaa-ajan asunnon tai autotallin avaimet kadotettuasi
ja mikäli ne voidaan yhdistää oikeaan osoitteeseen, korvaa
vakuutus lukon vaihdon uuteen, vastaavanlaiseen lukkoon
tai lukkojen uudelleensarjoituksen 2 000 euroon asti. Turva
koskee myös lähiomaisen asuntoa, jonka avaimet sinulla on
ollut hallussasi.

IRTOLUKON VAIHDOSTA
 KORVAUS
Jos kadotat avaimet ja niiden mukana asiakirjoja, joden avulla
avaimet voidaan yhdistää sinuun, tai jos avaimet katoavat
lukon läheisyydessä, korvaa vakuutus 500 euroon asti lukon
vaihdon uuteen, vastaavanlaiseen lukkoon. Kyseessä voi olla
esimerkiksi vene tai moottoripyörä, jossa on vähintään 2.
luokan irtolukko.
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AUTONAVAIMEN VAIHDOSTA
 KORVAUS
Autonavaimen kadotessa vakuutus korvaa uuden autonavaimen sekä auton ajonestolaitteen uudelleenkoodauksen
autoon, jonka rekisterinumero on merkitty vakuutuskirjaan
500 euroon asti.

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.

