Avain- ja lukkovakuutus 		
Vakuutuksen tuotekuvaus
Yhtiö: mySafety Oy, Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki, Y-tunnus on 2146117-2,
rekisteröity Suomessa. Vakuutusasiamies.

Tuote: Avain- ja lukkovakuutus

Tämä on tuotekuvaus. Kattavat tiedot vakuutuksesta ovat saatavissa muista asiakirjoista, kuten ennakkotiedoista ja
täydellisistä ehdoista. Lisätietoja osoitteesta www.mysafety.fi.

Millainen vakuutus on kyseessä?
Avain- ja lukkovakuutus korvaa vakuutetun kiinteistössä tehdystä lukkojen vaihdosta sekä uusien avaimien hankinnasta
aiheutuvat kulut. Autonavainten osalta vakuutus kattaa vakuutuskirjaan merkityn auton.

Mitä vakuutukseen sisältyy?
Vakuutus korvaa asunnon, autotallin tai
vapaa-ajan asunnon lukkojen vaihdon sekä
uusien avaimen hankinnan, jos vakuutettu
on kadottanut avaimen rakennuksen
läheisyydessä tai jos vakuutetun osoite on
selvitettävissä avaimen mukana kadotetuista
asiakirjoista.
Vakuutus korvaa vähintään 2. luokan
kettinkiin tai vaijeriin kiinnitetyn lukon
vaihdon, jos lukko on mahdollista yhdistää
vakuutettuun. Enimmäiskorvaus on
500 euroa vahinkoa kohden.
Vakuutus korvaa autonavaimen katoamisen.
Enimmäiskorvaus on 500 euroa vahinkoa
kohden.
Enimmäiskorvauksen kokonaismäärä
vahinkoa ja vakuutuskautta kohden on
2 000 euroa.

Mitä vakuutukseen ei sisälly?
Avaimen katoaminen, jos avaimeen on merkitty
nimi tai osoite.
Katoaminen, joka voidaan korvata muun
vakuutuksen tai takuun perusteella.
Esimerkiksi oven tai karmien vaihdosta
aiheutuneet lisäkustannukset.
Avaimen katoaminen, jos avain on luovutettu
vapaaehtoisesti esim. urakoitsijalle.

Onko vakuutuksen kattavuudessa joitakin
rajoituksia?
Alla on esimerkkejä tapauksista, jotka eivät
sisälly vakuutukseen.
Avaimen katoaminen, jos avaimeen on merkitty
nimi tai osoite.

Missä vakuutus on voimassa?
Vakuutus on voimassa Euroopassa.

Mitä velvollisuuksia minulla on?
- Maksa vakuutusmaksu ajoissa.
- Tee vahinkoilmoitus viipymättä mySafetylle.

Milloin ja miten maksan vakuutuksen?
Vakuutusmaksu on maksettava kuukauden kuluessa siitä, kun vakuutuksenantaja on lähettänyt sinulle
vakuutusmaksua koskevan laskun tai viimeistään maksuilmoituksessa mainittuna päivänä.

Mistä lähtien ja mihin asti vakuutus on voimassa?
Vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa ilmoitetusta alkamispäivästä lähtien. Vakuutussopimus on jatkuva ja
voimassa ensimmäisen vakuutuskauden päätyttyä vakuutuskauden (12 kk) kerrallaan, jollei muuta ole sovittu tai
vakuutuksenottaja tai vakuutuksenantaja irtisano sopimusta vakuutuskauden aikana.

Miten irtisanon sopimuksen?
Sinulla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on
suoritettava kirjallisesti. Muu irtisanominen on mitätön.

