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

Tuote: Korttivakuutus

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

Millainen vakuutus on kyseessä?
Korttivakuutus korvaa taloudellisen vahingon, joka aiheutuu, jos joku on luvattomasti käyttänyt vakuutetun maksu- tai
luottokorttia. Lisäksi vakuutus tarjoaa ostoturvan verkko-ostoissa.

Mitä vakuutukseen sisältyy?
Vakuutus korvaa taloudellisen vahingon,
joka aiheutuu vakuutetun Suomessa
myönnetyllä maksu- tai luottokortilla
tehdyistä luvattomista tiliveloituksista.
Enimmäiskorvaus on 2 500 euroa
vakuutuskautta kohden.
Vakuutus korvaa omavastuuosuuden,
jonka vakuutuksenottaja on maksanut
pankille korvattavan vahingon yhteydessä.
Enimmäiskorvaus on 1 200 euroa
vakuutuskautta kohden.
Vakuutus korvaa tavaran ostohinnan tai
palautuskulut yritykseltä tehdyssä verkkoostossa, jos tavara on vahingoittunut,
toimitus sisältää muun kuin tilatun
tavaran tai tavara puuttuu toimituksesta.
Enimmäiskorvaus on 1 500 euroa
vakuutuskautta kohden.
Vakuutus korvaa tavaran ostohinnan toiselta
yksityishenkilöltä tehdyssä verkko-ostossa,
jos toimitus sisältää muun kuin tilatun
tavaran tai tavara puuttuu toimituksesta.
Enimmäiskorvaus on 1 500 euroa
vakuutuskautta kohden.

Mitä vakuutukseen ei sisälly?
Tiliveloitukset tai käteisnostot, joihin on käytetty
kortin tunnuslukua.
Yksityishenkilöiltä tehdyt ostot, jos mitään ei ole
toimitettu.
Laittomien tavaroiden osto.
Ajoneuvon, kiinteistön tai asunnon osto.

Onko vakuutuksen kattavuudessa joitakin
rajoituksia?
Alla on esimerkkejä tapauksista, jotka eivät
sisälly vakuutukseen.
Tilatut palvelut, liittymät ja ennakkotilaukset.
Tuottamuksellisesti aiheutuneet vahingot, kun
kohtuullisia varotoimia ei ole suoritettu.
Vahingot sen seurauksena, ettei kortinantajan
ehtoja ole noudatettu.
Vahingot sen seurauksena, että korttitiedot on
ilmoitettu puhelimitse.

Missä vakuutus on voimassa?
Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa.

Mitä velvollisuuksia minulla on?
- Maksa vakuutusmaksu ajoissa.
- Noudata erityistä huolellisuutta tehdessäsi verkko-ostoksia itsellesi tuntemattomien tai uusien verkkosivustojen
ja/tai -myyjien kautta.
- 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.

