mySafety Avain- ja lukkovakuutuksen vakuutusehdot 08/2018*
VAKUUTUSSOPIMUKSEN SISÄLTÖ
Vakuutussopimuksen sisältö määräytyy vakuutuskirjan, näiden vakuutuskohtaisten ehtojen ja yleisten vakuutusehtojen mukaan.
1. VAKUUTUKSENOTTAJA
Vakuutuksenottaja on yksityishenkilö, jonka vakinainen asuinpaikka on Suomessa ja joka on tehnyt vakuutussopimuksen mySafety Oy:n (jäljempänä:
”mySafety”) kanssa.
2. VAKUUTETTU ELI HENKILÖ, JOTA VAKUUTUS KOSKEE
Vakuutus koskee vakuutuskirjassa vakuutetuksi merkittyä henkilöä, tämän
alle 18-vuotiaita lapsia sekä vakuutuskirjassa vakuutetuksi merkityn henkilön
kanssa samassa taloudessa kirjoilla olevia alle 18-vuotiaita lapsia. Vakuutetun
pääasiallisen asuin- ja kotipaikan on oltava Suomessa vakuutussopimuksen
alkaessa. Autonavainta koskeva vakuutusturva kattaa ainoastaan sen auton
avaimet, jonka rekisterinumero on merkitty vakuutuskirjaan.
Jäljempänä ”vakuutetulla” tarkoitetaan kaikkia henkilöitä, jotka tässä kohdassa todetun mukaan kuuluvat vakuutuksen piiriin.
3. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOAIKA
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.
4. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE
Vakuutus on voimassa Euroopassa.
5. VAKUUTUSTURVAN SISÄLTÖ
5.1 Vakituisen asunnon tai vapaa-ajanasunnon avain
Vakuutuksesta maksetaan korvaus, jos avainten varastamisen tai katoamisen
yhteydessä on kadonnut tai varastettu myös asiakirjoja, joista on selvitettävissä vakuutetun osoite. Vakuutusturva kattaa myös pelkkien avaimien kadottamisen asunnon, autotallin tai vapaa-ajan asunnon välittömässä läheisyydessä. Vakuutuksesta korvataan tällöin kulut, jotka aiheutuvat vakuutetun
vakituisen asunnon ja siihen liittyvän autotallin ja/tai vapaa-ajan asunnon
lukkojen vaihdosta saman tasoiseen, kadonneita avaimia vastaavaan, lukkoon. Mikäli avaimet katoavat Suomen ulkopuolella, korvataan ainoastaan
uusien avainten valmistuskulut.
5.2 Lähiomaisen vakituisen asunnon tai vapaa-ajanasunnon avaimet
Vakuutusturva kattaa tilanteen, jossa vakuutetulta on varastettu tai kadonnut lähiomaisen asunnon avaimet sekä asiakirjoja, joista voi selvittää asunnon osoite. Vakuutusturva kattaa myös pelkkien avaimien kadottamisen
asunnon, autotallin tai vapaa-ajan asunnon välittömässä läheisyydessä.
Vakuutuksesta korvataan tällöin kulut, jotka aiheutuvat lähiomaisen vakituisen asunnon ja siihen liittyvän autotallin ja/tai vapaa-ajan asunnon lukkojen
vaihdosta saman tasoiseen, kadonneita avaimia vastaavaan, lukkoon. Mikäli
avaimet katoavat Suomen ulkopuolella, korvataan ainoastaan uusien avainten valmistuskulut.
5.3 Avaimet irtolukkoihin, jotka kiinnitetään kettinkiin tai vaijeriin
Vakuutusturva kattaa tilanteen, jossa vakuutetulta varastetaan tai katoaa
avaimet ja niiden yhteydessä asiakirjoja, joiden perusteella on mahdollista
tunnistaa vakuutetun vähintään 2. luokan lukko sekä vähintään 2. luokan kettinki tai vaijeri. Vakuutusturva kattaa myös pelkkien avaimien kadottamisen
lukon välittömässä läheisyydessä.
Vakuutusturva kattaa avaimia vastaavan lukon vaihtamisen saman tasoiseen,
kadonneita avaimia vastaavaan, lukkoon. Lukon vaihdossa korvataan kustannukset, jotka aiheutuvat uudesta samanlaisesta lukosta sekä nykyisen lukon
välttämättömät ja kohtuulliset irrotuskulut.

5.4 Usean asunnon rakennuksen lukon uudelleenkoodaus
Vakuutusturva kattaa vakuutetulle koituvan vastuun osalta usean asunnon rakennuksen, esim. kerrostalon, lukon uudelleenkoodauksen asunnon
avainten kadotessa.
5.5 Autonavainvakuutus
Autonavaimen kadotessa vakuutus korvaa uuden autonavaimen sekä auton
ajonestolaitteen uudelleenkoodauksen.
6. KORVAUKSEN MÄÄRÄ
Suurin mahdollinen korvaus
Enimmäiskorvaus vahinkoa ja vakuutuskautta kohden on 2 000 €.
Enimmäiskorvaukseen sovelletaan seuraavia rajoituksia:
– irtolukon vaihto enintään 500 €
– uusi autonavain ja ajonestolaitteen uudelleenkoodaus 500 €
– yhteisen lukon uudelleenkoodaus enintään 500 €
7. KORVAUSRAJOITUKSET
Vakuutuksesta ei korvata
– vahinkoa, jos avaimeen tai avainnippuun on merkitty nimi ja/tai osoite
– vahinkoa, joka voidaan korvata muun vakuutuksen tai takuun perusteella
– oven tai karmien vaihdosta aiheutuvia lisäkustannuksia
– vahinkoa, jos vakuutettu on luovuttanut avaimet vapaaehtoisesti
kolmannelle henkilölle
– vahinkoa, joka on tapahtunut ennen tämän vakuutuksen voimaantuloa.
8. HUOLELLISUUSMÄÄRÄYKSET
Jos alla mainittuja huolellisuusmääräyksiä ei noudateta, korvausta voidaan
alentaa tai se voidaan evätä kokonaan.
Vakuutetun tulee noudattaa normaalia huolellisuutta. Tämä tarkoittaa kohtuullisia varotoimia vahinkojen välttämiseksi.
9. VAHINKOILMOITUS
Avainten varastamisesta tai katoamisesta on ilmoitettava poliisille.
Vahinkoilmoitus on tehtävä mySafetylle viipymättä sen jälkeen, kun vakuutettu on saanut tiedon vahingosta.
Yhteystiedot vahinkotilanteessa:
Asiakaspalvelu: 09 4270 4000
Hätäpäivystys: 0800 159 159
Sähköposti: info@mysafety.fi
www.mysafety.fi
10. VAKUUTUKSENANTAJAN EDUSTAJA JA ASIAMIES
Vakuutusasiamies on mySafety Oy, yhtiön Y-tunnus on 2146117-2 ja osoite
Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki, asiakaspalvelu 09 4270 4000, sähköpostiosoite: info@mysafety.fi.
mySafety Oy on rekisteröity Finanssivalvonnan vakuutusedustajarekisteriin.
Rekisteröinnin voi tarkistaa virastosta. Finanssivalvonta valvoo vakuutuksenantajan ja vakuutusasiamiehen toimintaa Suomen markkinoilla.
11. VAKUUTUKSENANTAJA
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.
Moderna Försäkringaria valvoo Tanskan Finanstilsynet.
* Nämä ehdot ovat voimassa 1.8.2018 lähtien.

