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Vilken typ av försäkring handlar det om?
Nyckelförsäkringen ersätter låsbyte eller kostnad för ny nyckel för försäkrades fastighet. För bilnyckel gäller försäkringen för
din bil som du är registrerad ägare till.

Vad ingår i försäkringen?
Försäkringen ersätter låsbyte eller ny nyckel
till bostadshus, garage eller fritidshus om
försäkrad förlorat nyckel i anslutning till
byggnaden eller då det är möjligt att
identifiera försäkrads adress genom
handlingar tillsammans med nyckel.
Försäkringen ersätter byte av lås med tillhörande kätting eller vajer av lägst klass 2
om det är möjligt att identifiera låset. Högsta
ersättning är 5 000 kr per skada.
Försäkringen ersätter förlust av bilnyckel.
Högsta ersättning är 5 000 kr per skada.
Högsta sammanlagda ersättning är 20 000 kr
per försäkringsperiod.

Vad ingår inte i försäkringen?
Förlust av nyckel om den är märkt med namn
eller adress.
Förlust där ersättning kan lämnas från annan
försäkring eller garanti.
Andra merkostnader som t.ex. byte av dörr
och karm.
Förlust av nyckel om den lämnats ut frivilligt
t.ex. entreprenör.

Finns det några begränsningar av vad
försäkringen täcker?
Nedan följer exempel på vad som inte ingår i
försäkringen.
Förlust av nyckel som inträffat innan
försäkringen tecknades.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i Europa.

Vilka är mina skyldigheter?
- Betala försäkringspremien i tid.
- Att anmäla skadan utan dröjsmål till mySafety försäkringar.

När och hur ska jag betala?
Försäkringen ska betalas inom 14 dagar eller senast det datum som anges på din betalningsavi.

När börjar och slutar försäkringen att gälla?
- Försäkringen gäller från och med det startdatum som framgår av försäkringsbrevet.
- Försäkringen upphör att gälla vid försäkringsperiodens slut, vilket framgår av ditt försäkringsbrev.

Hur säger jag upp avtalet?
Du kan säga upp försäkringen till försäkringstidens utgång genom att meddela oss detta när som helst dessförinnan.

