mySafety Mobiilivakuutuksen vakuutusehdot 11/2016*
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) Korvaus mobiililiittymän luvattomasta käytöstä
2) Kotivakuutuksen omavastuunpoisto laitevahingoissa
3) Palatutuspalvelu katoamistilanteessa
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 kaikkialla maailmassa.
3.2 Vakuutuksien määrä
Vakuutuksenottajalla voi olla samaan aikaan vain yksi mySafety Mobiilivakuutus voimassa.
4. VAKUUTUSTURVAN SISÄLTÖ
4.1 Korvaus mobiililiittymällä tehdyistä luvattomista maksuista
Korvattava vahinkotapahtuma
Vakuutus oikeuttaa korvaukseen vakuutuskauden aikana tehdyistä luvattomista puheluista ja väärinkäytöistä, jotka on tehty vakuutuksenottajan
omistamalla mobiililaitteella (matkapuhelin, tabletti, kannettava tietokone tai vastaava) sen katoamisen jälkeen. Korvauksen edellytyksenä on,
että vakuutettu on sulkenut matkapuhelin- tai laajakaistaliittymänsä välittömästi kun on havainnut mobiililaitteensa katoamisen, sen joutumisen
oikeudettomasti toisen haltuun tai sen oikeudettoman käytön.
Korvauksen määrä
Korvauksena maksetaan vakuutuksenottajan omistamalla mobiililiittymällä luvattomasti tehdyt puhelu- tai muut vastaavat veloitukset, kuitenkin
enintään 300 euroa vakuutuskautta kohden. Vakuutustapahtumien määrää vakuutuskauden aikana ei ole rajoitettu.

4.2 Kotivakuutuksen omavastuunpoisto
Korvattava vahinkotapahtuma
Vakuutukseen sisältyy korvaus maksettavaksi jäävästä kotivakuutuksen
täysimääräisestä omavastuusta vakuutuksenottajan vakituisessa osoitteessa, kun kotivakuutuksen myöntänyt vakuutusyhtiö on käsitellyt ja korvannut mobiililaitteeseen liittyvän vahingon kotivakuutuksesta. Vakuutus
edellyttää sitä, että kotivakuutus on korvannut omavastuun ylittävän osan
vahingosta.
Mobiililaitteella tarkoitetaan matkapuhelinta, tablettia, kannettavaa tietokonetta tai muuta vastaavaa laitetta. Vakuutus koskee kaikkia mobiililaitteita, jotka kuuluvat vakuutuksenottajan talouden kotivakuutuksen piiriin.
Korvauksen määrä
Korvauksena maksetaan vakuutuksenottajan maksettavaksi jäävä omavastuu kuitenkin enintään 500 euroa vakuutuskautta kohden. Vakuutustapahtumien määrää vakuutuskauden aikana ei ole rajoitettu.
Vakuutetun velvollisuudet vahinkotilanteessa:
Vakuutetun tulee viipymättä toimittaa korvaushakemus liitteineen mySafetylle. Korvaushakemukseen tulee liittää:
- kopio vakuutusyhtiön päätöksestä ja/tai maksetusta omavastuuosuudesta
- mikäli kyseessä on varkaus tai muu rikos, liitä mukaan myös kopio rikosilmoituksesta, josta käy ilmi aika ja paikka sekä muut asiaankuuluvat seikat
Korvausrajoitukset
Tästä vakuutuksesta ei korvata
- vahinkoa, joka ei ole korvattava, ei ole korvattu tai jonka korvaus on evätty kotivakuutuksesta
- vahinkoa, joka ei ylitä kotivakuutuksen omavastuuosuutta
- vahinkoa, joka on aiheutunut ennen tämän vakuutuksen voimaantuloa
- mitä tahansa muuta vähennystä tai määrää, josta vakuutuksenottaja joutuu itse vastaamaan kotivakuutusturvansa perusteella
4.3 Palautuspalvelu katoamistilanteessa
Palvelukuvaus
Palautuspalveluun kuuluu vakuutuksenottajan nimiin rekisteröidyt ja tunnistenumerolla varustetut turvatarrat. Vakuutuksenottaja voi varustaa vakuutuksen piiriin kuuluvat mobiililaitteet turvatarroilla. Mikäli laite katoaa,
on turvatarrassa ohjeet löytäjälle. Löytynyt laite toimitetaan edelleen joko
mySafetylle tai suoraan poliisille. mySafety huolehtii mahdollisuuksien
mukaan, että löytynyt laite palautetaan vakuutuksenottajalle. Laitteen
palauttamisesta tai löytäjälle maksettavasta löytöpalkkiosta ei aiheudu
kuluja vakuutuksenottajalle eikä löytäjälle.
Löytöpalkkio
mySafety maksaa laitteen löytäjälle 20 euron löytöpalkkion.

Vakuutetun velvollisuudet vahinkotilanteessa:
Vakuutetun tulee viipymättä sulkea mobiililiitymänsä ja tehdä rikosilmoitus paikalliselle poliisille sekä toimittaa korvaushakemus liitteineen mySafetylle. Korvaushakemukseen tulee liittää:
-vakuutuksenottajan tiedot
-kopio rikosilmoituksesta
-kopio sulkuasiakirjasta, josta käy ilmi mobiililiittymän sulkemisajankohta
-kopio laskusta, josta ilmenee väärinkäytösten tarkat kellonajat

Palvelun voimassaolo
Palautuspalvelu sisältyy Mobiilivakuutukseen ja on voimassa koko vakuutuksen voimassaoloajan. Mikäli löydettyjen laitteiden omistaja ei ole enää
mySafetyn asiakas- tai markkinointirekisterissä, mySafety säilyttää laitteet
3 kuukautta. Tämän jälkeen laitteet tuhotaan, mikäli laitteen omistaja ei
ole pyytänyt niiden palauttamista. Lähetyksen hinta on tällöin 49 euroa,
sisältäen säilytys-, pakkaus- sekä postituskulut.

Korvausrajoitukset
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, josta liittymän operaattori tai muu
taho vastaa. Vakuutuksesta ei korvata mobiililaitteen oikeudetonta käyttöä, johon on syyllistynyt vakuutetun lähiomainen tai henkilö, joka asuu
samassa osoitteessa vakuutetun kanssa. Lähiomaisella tarkoitetaan puolisoa, avopuolisoa, lapsia, lapsenlapsia, avo- tai aviopuolison lapsia, sisaruksia, vanhempia, isovanhempia ja appivanhempia, otto- ja kasvattilapsia ja
ottovanhempia.
Vakuutuksesta ei korvata mobiililaitteen oikeudetonta käyttöä, johon vakuutettu on osallistunut.

*Nämä ehdot korvaavat aiemmat ehdot 9.11.2016 alkaen.

