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

Tuote: Identiteettivakuutus

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

Millainen vakuutus on kyseessä?
Identiteettivakuutus koostuu valvonnasta, tukipalvelusta ja taloudellisen vahingon/menetyksen korvaamisesta
identiteettivarkaustapauksissa.

Mitä vakuutukseen sisältyy?
Vakuutus korvaa taloudellisen vahingon/
menetyksen, joka on aiheutunut vakuutetun
henkilötietojen luvattomasta käytöstä häneen
itseensä kohdistuviin petoksiin. Vahinko
voi tarkoittaa käytännössä esimerkiksi
velkaa, kustannusta tai menetystä, joka ei
ole ollut estettävissä, huomautusmaksua tai
perintäkuluja. Enimmäiskorvaus on
20 000 euroa vakuutuskautta kohden.
Vakuutus tukee vakuutuksenottajaa
identiteettivarkauden sattuessa ja korvaa
varkauden aiheuttamat kulut, jotka liittyvät
henkilötunnuksen käytön estämiseen,
virheellisten tietojen korjaamiseen
sekä laskujen ja maksuvaatimusten
riitauttamiseen.
Enimmäiskorvaus henkilötunnuksen käytön
estämisestä on 500 euroa vakuutuskautta
kohden.
Vakuutukseen sisältyy vakuutetun
henkilötunnuksen ja luottotietojen käytön
valvonta.

Mitä vakuutukseen ei sisälly?
Taloudelliset vahingot/menetykset, jotka
ilmenevät yli 12 kuukauden kuluttua
identiteettivarkaudesta.
Oikeudellinen apu ja oikeusturva.

Onko vakuutuksen kattavuudessa joitakin
rajoituksia?
Alla on esimerkkejä tapauksista, jotka eivät
sisälly vakuutukseen.
Tilien ja korttien väärinkäyttö, joka ei johdu
identiteettivarkaudesta.
Taloudelliset menetykset, jos vakuutettu on
suorittanut maksun ilman, että mySafety on
voinut riitauttaa maksuvaatimuksen.
Vahingot, jotka vakuutettu on omalla
toiminnallaan aiheuttanut.
Vahingot, joista ei ole ilmoitettu poliisille.

Missä vakuutus on voimassa?
Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa.

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.

