Korttien ja matkapuhelimien
rekisteröimislomake
mySafety Sulkuturva -palvelu on nyt käytössäsi. Saadaksesi parhaan mahdollisen hyödyn palvelustasi suosittelemme
etukäteen rekisteröimään kaikki lompakossasi olevat kortit sekä matkapuhelimen ja passin, jotta vahingon sattuessa
asian käsittely sujuisi helpommin ja nopeammin, eikä sinun tarvitse muistella, mitä kaikkia kortteja lompakostasi löytyi.
Rekisteröiminen on vapaaehtoista, eikä vaikuta palvelun voimassaoloon, mutta helpottaa asian käsittelyä. Sinun ei tarvitse ilmoittaa mitään arkaluontoisia tietoja, sillä voimme sulkea kortit henkilötunnuksesi avulla. Mikäli tarvitset lisätilaa,
voit liittää mukaan ylimääräisen liitteen.
Täytetyn lomakkeen voit lähettää osoitteeseen mySafety Oy, PL 5360, 00511 Helsinki. Rekisteröinnin voit suorittaa
myös laittamalla sähköpostia osoitteeseen info@mysafety.fi tai soittamalla asiakaspalveluumme 09 4270 4000.
Huomaathan, että palvelusi on henkilökohtainen, eli rekisteröithän vain omat korttisi, matkapuhelimesi ja passisi.
Voit päivittää palvelun perhepaketiksi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Asiakasnumero
(löytyy laskusta):

Nimi:
Katuosoite:
Postinumero ja – toimipaikka:
Sähköpostiosoite:

Päivämäärä:

Matkapuhelimet
Matkapuhelinliittymän ja liikkuvan laajakaistan sulkemista varten tarvitsemme puhelinnumeron, sekä itse puhelimen sulkemista varten
IMEI-koodin. IMEI-koodin saat selville matkapuhelimestasi näppäilemällä *#06# (tähti, ruutu, nolla, kuusi, ruutu).
Puhelinnumero

IMEI-koodi

Puhelinoperaattori

Passi, henkilökortti, ajokortti
Voimme ilmoittaa Suomen passin, suomalaisen henkilökortin ja ajokortin kadonneiksi viranomaisille. Katoamisilmoitusta varten tarvitsemme tietoomme kaupungin, jonka poliisilaitos on myöntänyt henkilöasiakirjan. Laita rasti ruutuun, mikäli sinulta löytyy kyseinen
henkilöasiakirja.
Minulla on voimassaoleva Suomen passi,
jonka on myöntänyt

(lisää kaupunki) poliisi.

Minulla on voimassaoleva suomalainen kuvallinen henkilökortti, jonka on myöntänyt

(lisää kaupunki) poliisi.

Minulla on voimassaoleva suomalainen
ajokortti, jonka on myöntänyt

(lisää kaupunki) poliisi.

Pankki- ja luottokortit, kirjasto- ja jäsenkortit sekä muut kortit
Mikäli sinulla on useampi samantyyppinen kortti (esim. Visa tai Mastercard) samalta myöntäjältä (esim. Nordea tai OP), voit erotella
kortit merkitsemällä lomakkeeseen (kohtaan Muuta) kyseisten korttien neljä viimeistä numeroa. Tämä helpottaa korttien erottamista
toisistaan ja täten myös niiden sulkemista. Mikäli kortti on myönnetty yrityksen nimeen, mainitse kohdassa Muuta yrityksen nimi ja
Y-tunnus. Katso esimerkki alta.
Korttityyppi

Kortin myöntäjä

Muuta

Visa Electron

Nordea

1234

Mastercard

Nordea

4567

Visa

OP

Yritys Oy, 1234567-8

Korttityyppi

Kortin myöntäjä

Muuta

Voit tarvittaessa jatkaa listaa vapaamuotoisella liitteellä.

Voit koska tahansa päivittää antamiasi tietoja ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostilla osoitteeseen info@mysafety.fi
tai soittamalla 09 4270 4000.

