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KO D I N T U RVA

POISTA OMAVASTUU
KOTIVAKUUTUKSESTASI
Tabletin ja pesukoneen hajoaminen, tulipalo, vesivahinko ja murto ovat ikäviä
tapahtumia, jotka aiheuttuvat paljon harmia. Näissä tilanteissa kotivakuutuksen
omavastuuosuus jää myös usein itselle maksettavaksi. mySafetyn Kodinturva on
lisäturva kotivakuutukseesi. Kun kotivakuutus korvaa omavastuuosuuden ylittävän
vahingon, Kodinturva korvaa maksettavaksesi jäävän omavastuun.
Kodinturva kattaa myös esimerkiksi arvoesineisiin, lemmikkieläinvakuutukseen,
vastuuvakuutukseen, oikeusturvavakuutukseen, päällekarkausvakuutukseen sekä
matkavakuutukseen kuuluvien vahinkojen omavastuuosuudet, mikäli nämä kuuluvat
kotivakuutukseesi.

TOIMI NÄIN VAHINGON SATTUESSA:
1.

Hae sattuneesta vahingosta korvaus kotivakuutuksestasi, tee tarvittaessa rikosilmoitus poliisille.

2.

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

LUE LISÄÄ

KODINTURVA POISTAA KATTAVASTI
OMAVASTUUOSUUKSIA:
000 euroon asti
 1kiinteälle
omaisuudelle, kuten rakennuksille ja rakenteille,

MURTO

euroon asti
 500
irtaimelle omaisuudellesi, kuten kodinkoneille, televisioille,
huonekaluille, tietokoneille, matkapuhelimille, tableteille,
kameroille, kelloille, koruille, tauluille ja muille arvoesineille
tapahtuneita varkauksia, menetyksiä tai itseaiheutettuja
vahinkoja.

KODINTURVA

VESIVAHINKO

Kiinteän omaisuuden vahinko
Esimerkiksi tulipalo, murto tai vesivahinko.

TULIPALO

sattuneita vahinkoja.

VA R K AU S

Varkaus/menetys
Irtaimelle omaisuudelle kodin ulkopuolella kohdistunut
varkaus tai menetys.
Itseaiheutettu vahinko
Irtaimelle omaisuudelle kohdistunut itseaiheutettu vahinko.

euroon asti
 150
kotivakuutukseen kuuluvat vakuutukset, esimerkiksi:
Vastuuvakuutus
Henkilöön tai henkilön omaisuuteen kohdistuva vahinko
Oikeusturvavakuutus
Oikeusneuvonnan kulut
Päällekarkausvakuutus
Pahoinpitelystä johtuva vahinko/työkyvyttömyys
Matkavakuutus
Varkaus, lääkärihoito tai matkatavaroihin kohdistuva vahinko

YHTEYSTIEDOT:
ASIAKASPALVELU:
09 4270 4000 (pvm/mpm)
info@mysafety.fi
mySafety Oy,
PL 5360, 00511 Helsinki

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

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 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.

