mySafety Auton Vahinkoturva 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) Omavastuun poisto autovahingon yhteydessä
2) Varkausturva autovarkauden yhteydessä
2. VAKUUTUKSENOTTAJA
Vakuutuksenottaja on vakuutuskirjaan merkitty henkilö.
2.1. Kelpoisuudet
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, ja joka on varustettu turvamerkinnällä. Turvamerkinnällä tarkoitetaan tässä yhteydessä mySafetyn Auton
Turvamerkintää tai vastaavaa merkintää, joka on tarkoitettu autovarkauden ehkäisemiseksi. 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 Vahinkoturva
-vakuutus voimassa eri ajoneuvoille. Yhdelle ajoneuvolle voi kuitenkin samanaikaisesti olla voimassa vain yksi mySafety Auton Vahinkoturva -vakuutus.
4. VAKUUTUSTURVAN SISÄLTÖ
4.1 Omavastuun poisto autovahingon yhteydessä
Korvattava vahinkotapahtuma
Omavastuun poisto koskee omavastuuta, joka syntyy vakuutuksen kohteena olevalle henkilöautolle (yksityishenkilön omistuksessa olevalle ajoneuvolle, jota saadaan
kuljettaa AB-ajokortilla) varkauden, palon, kolarin tai muun ulkoisen haitan aiheuttamasta vahingosta, joka hyväksytysti korvataan vakuutuksenottajan ajoneuvovakuutuksen perusteella. Lisäksi edellytyksenä on, että vahinkoon liittyvä omavastuuosuus on osoitettavasti vakuutuksenottajan toimesta suoritettu.
Korvauksen määrä
Tämän vakuutuksen korvauskatto on 300 €. Vakuutus korvaa vain yhden omavastuuvahingon vakuutuskauden aikana.
Vakuutetun velvollisuudet vahinkotilanteessa:
Vakuutuksenottaja on velvollinen tekemään rikosilmoituksen aina, mikäli kyseessä
on varkaus tai vahingonteko.
Vakuutuksenottajan on toimitettava vahinkoilmoitus kuuden kuukauden kuluessa
siitä, kun tieto korvauspäätöksestä on tullut vakuutuksenottajalle tiedoksi hänen
ajoneuvovakuutusyhtiöstään. Vaihtoehtoisesti on vahinkoilmoitus toimitettava
kuuden kuukauden kuluessa rikosilmoituksen tekemisestä. Vahinkoilmoituksen voi
ladata osoitteesta www.mySafety.fi tai tilata puhelimitse numerosta 09 4270 4000.
Täydellisesti täytetty vahinkoilmoitus on toimitettava mySafetylle osoitteeseen
mySafety Oy, PL 5360, 00511 Helsinki ja sen liitteenä tulee esittää:
• Kopio ajoneuvovakuutusyhtiön korvauspäätöksestä, josta käy ilmi maksettu korvaus sekä omavastuuosuus
• Kopio rikosilmoituksesta, mikäli kyseessä on varkaus tai vahingonteko
• Kopio kuitista, josta ilmenee vakuutuksenottajan ajoneuvovakuutuksen omavastuun maksaminen
Korvausrajoitukset
Vakuutuksenottajalla tulee vahinkohetkellä olla ollut voimassaoleva ajoneuvovakuutus ajoneuvolleen.
Vakuutus ei kata perävaunuja, asuntovaunuja, ammattiajoneuvoja kuten taksiautoja, lähettiautoja, autokouluautoja, autovuokrausautoja, sotilasajoneuvoja, pelastusajoneuvoja kuten poliisiautot sekä ambulanssit eikä kilpailuajoneuvoja tai ajoneuvoja, joiden omapaino ylittää 3.500 kg.
Korvauksia ei makseta vahingoista, jotka ovat tapahtuneet ennen vakuutuksen ottamista.
Vakuutusturva ei ole voimassa, mikäli vahinko on seurausta vakuutuksenottajan tai

hänen lähipiirissään olevan henkilön laittomasta tai tahallisesta toiminnasta.
Erityisrajoitukset omavastuun poiston yhteydessä
Korvauksia ei makseta sellaisten vahinkojen perusteella, jotka ovat syntyneet mekaanisen tai sähköisen syyn perusteella tai liittyy sairaskuluihin, henkilövahinkoihin,
pelastuskustannuksiin tai moottoriajoneuvovakuutuksiin. Vakuutus ei koske varkautta tai vahinkoa, joka kohdistuu ajoneuvon autonrenkaisiin, tuulilasiin tai sivu- tai
takaikkunoihin tai jälkiasennettuihin lisävarusteisiin, jotka eivät ole autonvalmistajan asentamia. Vakuutus ei ole voimassa, mikäli vakuutettua ajoneuvoa käytetään
kaupallisiin tarkoituksiin tai vuokraukseen tai jos sitä koestetaan tai se osallistuu
kilpailuun tai näyttelyyn tai jos vahinko on syntynyt vastuuttoman käsittelyn tai alkoholin/huumeiden käytön seurauksena.
4.2 Varkausturva autovarkauden yhteydessä
Korvattava vahinkotapahtuma
Varkausturva on kertakorvaus, joka maksetaan vakuutuksen kohteena olevan turvamerkinnällä varustetun auton varkauden yhteydessä. Korvauksen maksamisen edellytyksenä tämän vakuutuksen perusteella on, että varastettua autoa ei ole löydetty
14 päivän kuluessa siitä, kun autovarkautta koskeva rikosilmoitus on tehty. Varkaudella tarkoitetaan tämän vakuutuksen ehtojen mukaisesti vakuutuksen kohteena
olevan ajoneuvon luvatonta käyttöönottoa toisen henkilön toimesta.
Korvauksen määrä
Autovarkauden yhteydessä tästä vakuutuksesta korvataan kertakorvauksena 1 000€.
Vakuutetun velvollisuudet vahinkotilanteessa:
Vakuutuksenottajan on toimitettava vahinkoilmoitus kuuden kuukauden kuluessa rikosilmoituksen tekemisestä. Vahinkoilmoituksen voi ladata osoitteesta www.
mySafety.fi tai tilata puhelimitse numerosta 09 4270 4000. Täydellisesti täytetty
vahinkoilmoitus on toimitettava mySafetylle osoitteeseen mySafety Oy, PL 5360,
00511 Helsinki ja sen liitteenä tulee esittää:
• Kopio rikosilmoituksesta, josta käy ilmi aika, paikka sekä muut asiaankuuluvat seikat
• Kopio ajoneuvon rekisteriotteesta
Korvausrajoitukset
Vakuutus ei kata perävaunuja, asuntovaunuja, ammattiajoneuvoja kuten taksiautoja, lähettiautoja, autokouluautoja, autovuokrausautoja, sotilasajoneuvoja, pelastusajoneuvoja kuten poliisiautot sekä ambulanssit eikä kilpailuajoneuvoja tai ajoneuvoja, joiden omapaino ylittää 3.500 kg.
Korvauksia ei makseta vahingoista, jotka ovat tapahtuneet ennen vakuutuksen ottamista.
Vakuutusturva ei ole voimassa, mikäli vahinko on seurausta vakuutuksenottajan tai
hänen lähipiirissään olevan henkilön laittomasta tai tahallisesta toiminnasta.
*Nämä ehdot korvaavat aiemmat ehdot 6/2015 alkaen.

