mySafety Auton Avainturva vakuutusehdot 06/2015*
Vakuutuksen myöntää AmTrust International Underwriters Ltd, joka on Irlannissa toimiva vakuutusyhtiö (jäljempänä vakuutuksenantaja).
Vakuutuksenantajan edustajana ja asiamiehenä toimii mySafety Oy.
1. VAKUUTUSSOPIMUKSEN SISÄLTÖ
Vakuutussopimuksen sisältö määräytyy vakuutuskirjan, yleisten vakuutusehtojen ja näiden vakuutuskohtaisten ehtojen mukaan. Vakuutukseen sisältyy:
1) Autonavainvakuutus
2) mySafety Avainturva -palvelu
2. VAKUUTUKSENOTTAJA
Vakuutuksenottaja on vakuutuskirjaan merkitty henkilö.
2.1 Kelpoisuusehdot
Vakuutuksenottajan tulee olla vähintään 18-vuotias. Vakuutuksenottajalla tulee olla väestötietolain mukainen kotipaikka Suomessa.
2.2 Vakuutuksen kohde
Vakuutus koskee vakuutuskirjaan merkittyä ajoneuvoa, jonka rekisteriotteeseen kirjattuna omistajana tai haltijana on vakuutuksenottaja. Yhden vakuutuksen kohteena voi olla vain yksi ajoneuvo. Mikäli vakuutuksenottaja haluaa siirtää vakuutuksen koskemaan jotain toista ajoneuvoa, tulee vakuutuksenottajan olla yhteydessä mySafetyyn.
3. VAKUUTUS JA SEN VOIMASSAOLO
3.1 Voimassaoloalue
Vakuutus on voimassa Euroopassa.
3.2 Vakuutuksien määrä
Vakuutuksenottajalla voi olla samaan aikaan useampi mySafety Auton Avainturva -vakuutus voimassa eri ajoneuvoille. Yhdelle ajoneuvolle voi
kuitenkin samanaikaisesti olla voimassa vain yksi mySafety Auton Avainturva -vakuutus.
4. VAKUUTUSTURVAN SISÄLTÖ
4.1 Autonavainvakuutus
Korvattava vahinkotapahtuma
Vakuutuksesta korvataan uusien autonavaimien teettämisestä aiheutuvat kustannukset, jos vakuutuksen kohteena olevan auton avaimet ovat
kadonneet yllättävällä ja odottamattomalla tavalla. Katoamisaika ja -paikka on voitava määrittää, jotta korvaus voidaan maksaa.
Korvauksen määrä
Autonavaimien kadotessa korvaus maksetaan niiden todellisten kustannusten mukaan, jotka aiheutuvat korvaavien avaimien teettämisestä
ja käynnistykseneston koodaamisesta 500 euroon asti. Jos vakuutuskorvaus maksetaan tästä vakuutuksesta, vakuutus on käytetty ja sen
voimassaolo päättyy.
Vakuutetun velvollisuudet vahinkotilanteessa:
Vakuutetun tulee viipymättä toimittaa korvaushakemus liitteineen mySafetylle. Korvaushakemukseen tulee liittää:
-vakuutuksenottajan tiedot ja kopio rekisteriotteesta
-kuitit ja selvitys autonavainten uusimisesta aiheutuneista kuluista
- mikäli avaimet on varastettu, kopio rikos- tai katoamisilmoituksesta, josta käy ilmi aika ja paikka sekä muut asiaan kuuluvat seikat
Korvausrajoitukset
Korvausta ei makseta tapahtumaolosuhteista, jotka olivat tiedossa vakuutuksen allekirjoitushetkellä.
4.2 mySafety Avainturva -palvelu
Palvelukuvaus
Avainturvapalveluun kuuluu vakuutuksenottajan nimiin rekisteröity ja tunnistenumerolla varustettu Turva-avaimenperä. Avaimenperässä on
ohjeet avainten löytäjälle. Löytäjä voi jättää avainnipun postin kirjelaatikkoon, josta avaimet toimitetaan edelleen joko mySafetylle tai suoraan poliisille. mySafety huolehtii, että avaimet palautetaan vakuutuksenottajalle kirjattuna lähetyksenä. Avainten palauttamisesta tai löytäjälle maksettavasta löytöpalkkiosta ei aiheudu kuluja vakuutuksenottajalle eikä löytäjälle.
Löytöpalkkio
mySafety maksaa avainten löytäjälle 10 euron löytöpalkkion.
Palvelun voimassaolo
Avainturva-palvelu sisältyy Auton Avainturva -vakuutukseen ja on voimassa koko vakuutuksen voimassaoloajan. Mikäli löydettyjen avaimien
omistaja ei ole enää mySafetyn asiakas tai mySafetyn markkinointirekisterissä, mySafety säilyttää avaimet 3 kuukautta. Tämän jälkeen avaimet tuhotaan, mikäli avainten omistaja ei ole pyytänyt niiden palauttamista. Lähetyksen hinta on tällöin 49 euroa, sisältäen säilytys-, pakkaus- sekä postituskulut.
*Nämä vakuutusehdot korvaavat aiemmat ehdot 6/2015 alkaen.

