mySafety Yrityksen Identiteettivakuutuksen vakuutusehdot 09/2018*
1. VAKUUTETTU, JOTA VAKUUTUS KOSKEE
Vakuutus koskee yritystä, jonka Y-tunnus on ilmoitettu vakuutuskirjassa,
ehdoissa jäljempänä ”yritys”, ja kattaa yrityksen omistaman omaisuuden.
2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOAIKA
Vakuutus on jatkuva vuosivakuutus ja on voimassa ensimmäisen vakuutuskauden päätyttyä sovitun vakuutuskauden (12 kk) kerrallaan sillä edellytyksellä, että vakuutusmaksu maksetaan yleisten ehtojen kohdan 3 mukaisesti.
3. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE
Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa.
4. VAKUUTUSTURVAN SISÄLTÖ
4.1. Yrityskaappaus
Vakuutus on voimassa, kun joku ulkopuolinen rekisteröi tai muuttaa
yrityksen tietoja Suomen patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisterissä tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä yrityksen edustajan,
nimenkirjoittajan tai hallituksen jäsenen osalta.
4.2. Petos
Vakuutus on voimassa, kun henkilö, joka ei ole yrityksen nimenkirjoittaja,
käyttää yritystä ja/tai edustajaa, Y-tunnusta tai yrityksen nimeä 		
petoksiin, jotka vahingoittavat yritystä.
4.3. Vakuutusturvan sisältö:
4.3.1 Valvonta
Vakuutetun yrityksen Y-tunnuksen ja luottotietojen käytön valvontapalvelu, jonka toimittaa mySafetyn yhteistyökumppani(t). Jos yrityksen
luottotiedot muuttuvat, mySafety ilmoittaa asiasta yritykselle.
4.3.2 Avunanto
mySafety auttaa oikaisemaan virheelliset tiedot, palauttamaan
luottotiedot ja jatkamaan yrityksen hallintaa. Lisäksi mySafety auttaa
maksuvaatimusten riitauttamisessa, joita yritykselle on syntynyt 		
em. petosten seurauksena.
4.3.3 Selvitys
mySafetyn kumppanien suorittama yrityskaappauksen ja petoksen
sekä sen laajuuden selvitys.
4.3.4 Korvaus
Taloudellisen tappion korvaus, jos yritys avunannosta huolimatta
kärsii taloudellisen tappion yrityskaappauksen tai petoksen seu-		
rauksena.
4.3.5 Korttiturva – luvattomat tiliveloitukset
Vakuutuksesta korvataan luvattomista tiliveloituksista tai tililtäotoista
aiheutuneet taloudelliset vahingot tai menetykset, kun joku ulko-		
puolinen on käyttänyt yrityksen korttia.
4.3.6 Sulkupalvelu
Vuorokauden ympäri toimiva sulkupalvelu mySafetyn kautta. 		
Sulkupalvelu kattaa Suomessa myönnettyjen ja vakuutustapahtuman yhteydessä kadotettujen yrityksen ja sen työntekijöiden 		
maksu- ja luottokortteja. Lisäksi yrityksen matkapuhelinliittymät
suljetaan ja vakuutuksesta korvataan puhelumaksut, jotka ovat
aiheutuneet yrityksen matkapuhelimen katoamisen jälkeen luvat-		
tomasti soitetuista puheluista.
4.3.7 Myyjän turva
Vakuutus kattaa maksamatta jätetyn laskun, kun ostoksen on 		
suorittanut yksityishenkilö, joka on tehnyt ostoksen toisen henkilön
nimissä (identiteettivarkaus). Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa
joku ulkopuolinen käyttää laittomasti kolmannen henkilön henki-		
löllisyystietoja siten, ettei yritys saa maksua toimitetusta tuotteesta
tai palvelusta.

5. KORVAUSRAJOITUKSET
Yrityskaappaus ja petokset eivät koske
– taloudellisia menetyksiä, mikäli yritys on maksanut kaappauksen tai
petoksen seurauksena saamansa maksuvaatimukset ilman, että mySafety
on voinut riitauttaa niitä.
Myyjän turva ei korvaa, jos
– lasku on jätetty maksamatta muusta syystä kuin siitä, että kolmas 		
henkilö on ostajana syyllistynyt identiteettivarkauteen.
6. SUOJELUOHJEET
Jos alla mainittuja suojeluohjeita ei noudateta, korvausta voidaan alentaa
tai se voidaan evätä kokonaan.
Yrityksen pitää viipymättä saatuaan tiedon korttien katoamisesta tai varastamisesta tai vähintään 72 tunnin kuluttua kortin katoamisesta tai varastamisesta tehdä rikosilmoitus poliisille sekä sulkea kyseiset kortit sekä
niiden maksu- ja luotto-ominaisuudet kokonaan.
Vakuutetun on varmistettava, että yrityksessä on voimassa olevat laskujen
hyväksymiskäytännöt, joita sovelletaan sekä noudatetaan. Tällä tarkoitetaan, että vähintään kahden henkilön on hyväksyttävä kaikki maksut.
Yrityksen tulee lisäksi noudattaa normaalia huolellisuutta. Tämä tarkoittaa
kohtuullisia varotoimia vahinkojen välttämiseksi, muun muassa
– vakuutetun ja korttiyhtiön, pankin tai maksupalvelun välisessä
sopimuksessa olevien ehtojen sekä tämän vakuutussopimuksen kaikkia 		
maksutapahtumia koskevien ehtojen noudattamista.
7. KORVAUKSEN MÄÄRÄ
Vakuutus kattaa todellisen menetyksen tai kulut, jotka ovat korkeintaan
– 50 000 euroa vakuutuskautta kohti pakollisista ja kohtuullisista selvityskuluista kohdan 4.3.3 mukaan
– 50 000 euroa vakuutuskautta kohti luvattomista nostoista ja petoksesta johtuvista taloudellisista vahingoista kohtien 4.3.4 ja 4.3.5
mukaan
– 5 000 euroa vakuutuskautta kohti maksamattomista laskuista/myyjän
turvasta kohdan 4.3.7 mukaan.
8. VAKUUTETUN VELVOLLISUUDET VAHINKOTILANTEESSA
Vakuutuksenottajan, joka haluaa esittää vaatimuksen vakuutuskorvauksesta tai muusta vakuutusturvasta, on ilmoitettava tästä mySafetylle
mahdollisimman pian. Vaatimus on tehtävä viimeistään vuoden (12 kuukauden) kuluessa hetkestä, jolloin vakuutettu sai tiedon vahingosta. Jos
vaatimus esitetään myöhemmin, vakuutuksenantajalla ei ole vastuuta eikä
korvausvelvollisuutta. Yrityskaappauksista ja petoksista on tehtävä viipymättä rikosilmoitus, ja rikosilmoituksesta on lähetettävä kopio mySafetylle
vahinkoilmoituksen yhteydessä.
Yhteystiedot vahinkotilanteissa:
Asiakaspalvelu 09 4270 4000, hätäpäivystys 0800 159 159.
Sähköposti info@mysafety.fi www.mysafety.fi
* Nämä ehdot ovat voimassa 10.9.2018 lähtien.

