TURVA A
I
OMAISUUTES
JA
KOTIMA ASSA
MA AILMALL A

VA R K AUS VA K U U T US

TURVAA OMAISUUTESI
VARKAUDEN VARALTA
Varkauden kohteeksi joutuminen on aina harmillista. Varkaan mukaan voi lähteä
sinulle tärkeitä ja välttämättömiä tavaroita. Lähes aina kärsit myös taloudellisia
menetyksiä. Joku voi anastaa omaisuuttasi lomamatkalla hotellihuoneestasi tai
festareilla teltastasi. Epärehellinen tuttava voi saada haltuunsa kotisi avaimen
tai käyttää väärin hänelle antamaasi oikeutta oleskella asunnossasi. Kassisi
viedään suoraan kädestäsi tai sinut voidaan ryöstää keskellä kirkasta päivää
pankkiautomaatilla. mySafetyn Varkausvakuutus korvaa, mikäli henkilökohtaista
omaisuuttasi anastetaan. Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa.

TOIMI NÄIN, JOS JOUDUT VARKAAN UHRIKSI:
1.

Tee rikosilmoitus poliisille. Mikäli sinulta on varastettu kortteja tai liittymiä soita viipymättä
Hätäpäivystykseen 0800 159 159, niin suljemme varastetut korttisi ja liittymäsi.

2.

Tee vahinkoilmoitus viipymättä meille osoitteessa mysafety.fi/vahinkoilmoitus ja liitä mukaan
ostokuitti tai muu tosite, josta käy ilmi varastetun omaisuuden sisältö ja arvo. Voit tilata
vahinkoilmoituslomakkeen halutessasi myös asiakaspalvelustamme numerosta 09 4270 4000.

LUE LISÄÄ

VARKAUSVAKUUTUS
KATTAA KAIKEN TÄMÄN:
PYSYVÄSTÄ ASUNNOSTA
 VARKAUS
Jos jotain varastetaan kotoasi, voit saada korvausta jopa

 Jos jotakin varastetaan väliaikaisesta asunnostasi, kuten
sairaalasta, teltasta, matkustajakodista, hotellista tai muusta
lyhytaikaisesta asunnosta, voit saada korvausta 500 euroon asti.

UUDEN MENET
AIS
YS
OM

VARKAUS TILAPÄISESTÄ ASUNNOSTA

VARKAUSVAKUUTUS

MURTO

10 000 euroon asti. Vakuutus koskee vakinaisen asunnon
varkauksia, joissa joku on murtautunut asuntoosi, saanut
käsiinsä asuntosi avaimen, saanut luvan oleskella asunnossasi
tai saanut väärin perustein pääsyn asuntoosi.

VARKAUS

R Y Ö S TÖ

MENETYS
 OMAISUUDEN
Jos unohdat tai sinulta varastetaan omaisuutta, voit saada
korvausta 500 euroon asti.

KOHDISTUNUT MURTO
 SÄILYTYSKAAPPIIN
Jos tavarasi varastetaan säilytyskaappiin kohdistuneen murron
yhteydessä esimerkiksi kuntosalilla, voit saada korvausta 500
euroon asti.

PANKKIAUTOMAATILLA
 VARKAUS/RYÖSTÖ
Jos joudut ryöstön tai varkauden kohteeksi, kun nostat rahaa
pankkiautomaatilta, voit saada korvausta 500 euroon asti.

YHTEYSTIEDOT:
ASIAKASPALVELU:
09 4270 4000 (pvm/mpm)
info@mysafety.fi

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 Oy,
PL 5360, 00511 Helsinki

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

