mySafety Lukkoturvan 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) Lukonvaihtovakuutus
2) mySafety Turva-avaimenperä ja avaintenpalautuspalvelu
2. VAKUUTUKSENOTTAJA
Vakuutuksenottaja on vakuutuskirjaan merkitty henkilö.
2.1 Vakuutettu
Vakuutettu on vakuutuksenottaja.
2.2 Kelpoisuusehdot
Vakuutuksenottajan tulee olla vähintään 18-vuotias. Vakuutuksenottajalla
tulee olla väestötietolain mukainen kotipaikka Suomessa.
3. VAKUUTUS JA SEN VOIMASSAOLO
3.1 Voimassaoloalue
Vakuutus on voimassa Suomessa.
3.2 Vakuutuksien määrä
Vakuutuksenottajalla voi olla samaan aikaan vain yksi mySafety Lukkoturva
-vakuutus voimassa.
4. VAKUUTUSTURVAN SISÄLTÖ
4.1 Lukonvaihtovakuutus
Korvattava vahinkotapahtuma
Vakuutukseen sisältyy korvaus vakuutetun vakituisen asunnon (merkitty
väestötietojärjestelmässä vakituiseksi asunnoksi) ja siihen liittyvän autotallin tai vapaa-ajan asunnon lukkojen vaihdosta aiheutuneista kuluista,
kun avaimet ovat kadonneet, ne on varastettu tai ne on viety asuntomurron yhteydessä. mySafety korvaa myös uuden avaimen teettämisen/koodaamisen, kun kyseessä on sähköinen lukitusjärjestelmä.
Korvauksen edellytyksenä on, että avainten varastamisen tai katoamisen
yhteydessä katosi tai varastettiin myös henkilökohtaisia asiakirjoja tai esineitä, joista on selvitettävissä vakuutuksenottajan henkilöllisyys tai osoite.
Korvauksen määrä
Korvauksena maksetaan lukkojen vaihtamisesta aiheutuneet todelliset kulut, kuitenkin enintään vakuutusmäärä eli tuhat (1000) euroa vakuutuskautta kohden. Vakuutustapahtumien määrää vakuutuskauden aikana ei
ole rajoitettu.

Vakuutetun velvollisuudet vahinkotilanteessa
Vakuutetun tulee viipymättä tehdä rikos- tai katoamisilmoitus paikalliselle
poliisille sekä toimittaa korvaushakemus liitteineen mySafetylle. Korvaushakemukseen tulee liittää:
-vakuutuksenottajan tiedot
-kuitit ja selvitys lukkojen vaihtamisesta aiheutuneista kuluista
-kopio rikos- tai katoamisilmoituksesta, josta käy ilmi aika ja paikka sekä
muut asiaan kuuluvat seikat
Korvausrajoitukset
Vakuutuksesta ei korvata:
- vahinkoa, jos avaimia on säilytetty autossa, matkailu- tai muussa perävaunussa, veneessä tai vastaavassa. Avaimia tulee muutoinkin säilyttää
huolellisesti varkauden estämiseksi.
- lukkoihin paikoilleen jätetyistä avaimista aiheutuneita vahinkoja.
- vahinkoa, joka on korvattu tai tullaan korvaamaan muun vakuutuksen,
lain, takuun tai muun sopimuksen perusteella.
- vahinkoa, joka on aiheutunut viranomaisen toimenpiteestä.
- vahingon selvittelystä aiheutuvia kuluja, kuten matka- ja puhelinkuluja.
4.2 mySafety Turva-avaimenperä ja avaintenpalautuspalvelu
Palvelukuvaus
Palveluun 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
mySafety Turva-avaimenperä ja avaintenpalautuspalvelu sisältyvät Lukkoturva -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.
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