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:
• 1 000 € kiinteälle omaisuudelle
• 500 € irtaimelle omaisuudelle
• 150 € oikeusturva-, päällekarkaus-, tapaturma-, ja matkustamisvahinkojen osalta
Vahinkotapahtumien määrä ei ole rajoitettu vakuutuskauden
aikana enimmäiskorvauksien puitteissa.
VAKUUTUKSENOTTAJA
Vakuutuksenottaja on vakuutuskirjaan merkitty yksityishenkilö,
joka asuu vakinaisesti Suomessa ja ottaa vakuutuksen mySafety
Oy:n kautta.
KETÄ VAKUUTUS KOSKEE?
Vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan vakuutetuksi merkityn
henkilön ja hänen kanssaan samassa osoitteessa vakinaisesti asuvien henkilöiden eduksi. Vakuutettujen vakinaisen asuin- ja kotipaikan on oltava Suomessa vakuutussopimuksen alkaessa.
KORVAUSRAJOITUKSET
Vahinkoa ei korvata, jos vahingon aiheuttamat kustannukset
ovat omavastuuta pienemmät tai vahinkoa, joka on tapahtunut
ennen tämän vakuutuksen voimaantuloa.
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
Vakuutuskauden pituus on 12 kk. Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa sekä Pohjoismaiden ulkopuolelle suuntautuvilla matkoilla. Vakuutussopimus on jatkuva ja ensimmäisen vakuutuskauden
päätyttyä voimassa sovitun, vakuutuskirjaan merkityn vakuutuskauden (12 kk) kerrallaan, jollei muuta ole sovittu tai vakuutuksenottaja tai vakuutuksenantaja irtisano sopimusta vakuutuskauden aikana mySafetyn Yleisten vakuutusehtojen kohdan
10 mukaisesti.

VAKUUTUKSEN IRTISANOMINEN
Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti. Muu irtisanominen on mitätön.
VAHINKOILMOITUS
Vakuutustapaus on ilmoitettava mySafetylle mahdollisimman
pian. Ohjeet vahinkoilmoituksen tekemiseen löytyvät mySafetyn kotisivuilta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.
VAKUUTUKSENANTAJA
Tässä vakuutuksessa vakuutuksenantaja on Moderna Försäkringar, Tryg Forsikring A/S:n sivuliike, Bolagsverket, yritystunnus nro
516403-8662 Tryg Forsikring A/S, Erhvervsstyrelsen, CVR-tunnus 24260 666, DK-2750 Ballerup, Tanska.
Vakuutuksenantajaa edustaa Suomessa mySafety Oy.
HINTA
Vakuutuksen kuukausihinta on 9 euroa kuukaudessa ja vuosihinta
108 euroa vuodessa. Hinta on voimassa koko vakuutuskauden
ajan. Vakuutus laskutetaan kerran kuukaudessa tai kerran vuodessa riippuen vakuutuksenottajan kanssa tehdystä sopimuksesta.
Kampanjahinnat voivat olla normaalihintaa edullisempia.
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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