
mySafety Sähköpyöräturvan vakuutusehdot 05/2020*
VAKUUTUSSOPIMUKSEN SISÄLTÖ

Vakuutussopimus koostuu 1) vakuutuskirjasta, 2) vakuutuskohtaisista eh-
doista ja 3) yleisistä vakuutusehdoista. Jos niissä on toisistaan poikkeavia eh-
toja, sovelletaan ensisijaisesti vakuutuskirjan ehtoja, sitten vakuutuskohtaisia 
ehtoja ja viimeisenä yleisiä vakuutusehtoja.

1. VAKUUTUKSENOTTAJA

Vakuutuksenottaja on yksityishenkilö, jonka vakinainen asuinpaikka on  
Suomessa ja joka on tehnyt vakuutussopimuksen mySafety Oy:n (jäljempänä: 
”mySafety”) kumppanin kautta.

2. KETÄ VAKUUTUS KOSKEE

Vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan vakuutetuksi merkityn (nimi, hen-
kilötunnus), Suomessa vakinaisesti asuvan henkilön eduksi, joka ostaa kiin-
teällä GPS-paikantimella varustetun sähköpyörän vakuutuskirjassa nimetyltä 
kumppanilta. 

3. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Vakuutus on vakuutuskirjassa mainitun vakuutuskauden päätyttyä voimassa 
12 kuukautta kerrallaan, jollei muuta ole sovittu tai vakuutuksenottaja tai va-
kuutuksenantaja irtisano sopimusta vakuutuskauden aikana mySafetyn yleis-
ten vakuutusehtojen kohdan 9 mukaisesti.

4. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE

Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa. 

5. VAKUUTETTAVA KOHDE

Vakuutus koskee vakuutuskirjaan merkityn kumppanin kautta ostettua  
sähköpyörää, johon on asennettu GPS-paikannin.

6. MITÄ VAKUUTUS KORVAA

6.1 Omavastuuosuuden poistaminen varkauden yhteydessä

 Jos vakuutuskirjassa mainittu sähköpyörä varastetaan ja korvausta   
 maksetaan toisesta vakuutuksesta, omavastuu korvataan vakuutus-  
 summaan asti. Enimmäiskorvaus on 500 € vahinkoa ja vakuutuskautta  
 (12 kuukautta) kohden.

7. MITÄ VAKUUTUS EI KORVAA

Vakuutuksesta ei korvata:

 –  lukitsemattoman sähköpyörän varkautta 

 –  muulla kuin hyväksytyllä lukolla lukitun sähköpyörän varkautta

 –  ryöstöä

 –  vuokraamisen yhteydessä ilmenevää vahinkoa

 –  rekisteröitäviä moottoriajoneuvoja tai moottoriajoneuvoja, jotka  
  on tehty yli 25 km/h:n nopeuksille

8. OMAVASTUU

Vakuutus on voimassa ilman omavastuuta.

 

9. SUOJELUOHJE

Vakuutuksenottajan tulee varmistaa, että kiinteän GPS-paikantimen akussa 
on valmistajan käyttöohjeen mukaisesti riittävästi virtaa, jotta GPS-paikan-
nin pystyy lähettämään jäljityssignaalia. Jos suojeluohjetta ei noudateta, kor-
vausta voidaan pienentää tai se voidaan evätä kokonaan. 

10. TOIMET VAHINKOTILANTEESSA

Vahinkoilmoitus on tehtävä viipymättä sen jälkeen, kun vakuutettu on 
saanut tiedon vahingosta, tai joka tapauksessa välittömästi sen jälkeen, kun 
vakuutuksenottaja on saanut vakuutuksen myöntäneeltä yhtiöltä korvaus-
päätöksen omavastuuosuutta koskevine tietoineen. 

Vahinkoilmoituslomake on ladattavissa osoitteesta  
mysafety.fi/vahinkoilmoitus tai sen voi pyytää puhelimitse numerosta  
09 4270 4000. Täytetty vahinkoilmoitus liitetietoineen tulee lähettää  
osoitteeseen mySafety Oy, PL 5360, 00511 Helsinki tai sähköpostilla  
info@mysafety.fi.

Yhteystiedot vahinkotilanteessa:

Asiakaspalvelu: p. 09 4270 4000

Hätäpäivystys: p. 0800 159 159

Sähköposti: info@mysafety.fi

11. VIRHEELLISET TAI PUUTTEELLISET TIEDOT JA VAKUUTUS- 
TAPAHTUMAN AIHEUTTAMINEN

Jos vakuutuksenottaja hakee korvausta vilpillisessä tarkoituksessa, antaa 
vääriä tietoja, jättää antamatta tietoja, salaa korvauksen arvioinnin kannalta 
merkityksellisiä tietoja tai laiminlyö vakuutussopimuksen ehtojen mukaisia 
velvollisuuksiaan, korvausta voidaan alentaa olosuhteisiin nähden kohtuulli-
sesti. Sama koskee vahinkoja, jotka aiheutuvat vakuutuksenottajan törkeäs-
tä huolimattomuudesta tai tahallisesta toiminnasta. Vakuutuksenottajaan  
rinnastetaan henkilö, joka on vakuutuksenottajan suostumuksella ottanut 
vakuutetun tuotteen haltuunsa sekä avo- tai aviopuoliso ja muu perheen- 
jäsen. Vahinkoilmoituksen yhteydessä on annettava kaikki vakuutusasian 
kannalta merkitykselliset tiedot. 

12. VAKUUTUKSENANTAJAN EDUSTAJA JA ASIAMIES

Vakuutusasiamies on mySafety Oy. Yhtiön Y-tunnus on 2146117-2 ja osoite  
Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki. Asiakaspalvelu palvelee numerossa  
09 4270 4000 ja sähköpostiosoiteessa: info@mysafety.fi.

MySafety Oy on rekisteröity Finanssivalvonnan vakuutusedustajarekisteriin. 
Rekisteröinnin voi tarkistaa virastosta. Finanssivalvonta valvoo vakuutukse-
nantajan ja vakuutusasiamiehen toimintaa Suomen markkinoilla. 

13. VAKUUTUKSENANTAJA

Moderna Försäkringar, Tryg Forsikring A/S:n sivuliike, Bolagsverket, yritys-
tunnus nro 516403-8662 Tryg Forsikring A/S, Erhvervsstyrelsen, CVR-tunnus 
24260 666, DK-2750 Ballerup, Tanska. 

Moderna Försäkringaria valvoo Tanskan Finanstilsynet.

* Nämä ehdot ovat voimassa 1.5.2020 lähtien.
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