
VEIHJELP MED NØKKELFORSIKRING

Produkt: Veihjelp med Nøkkelforsikring

Informasjonsdokument for forsikringen
Selskap: mySafety Försäkringar AB, Box 27142, 102 52 Stockholm 
556522-0612, registrert  i Sverige. Forsikringsformidler.

Dette er et informasjonsdokument. Fullstendig informasjon om forsikringen er tilgjengelig i andre dokumenter, som f.eks. forsikrings-
bevis og de komplette vilkårene. Se www.mysafety.no for mer informasjon.

Hva slags forsikring er dette?
Forsikringen gjelder for kjøretøy, samt tilkoblet tilhenger, som rammes av plutselig og uforutsett driftsstans som skyldes maskinskade 
eller annen teknisk feil, kollisjon, velt, utforkjøring eller andre ulykker. Forsikringen dekker også låsbytte eller kostnad for fremstilling av 
ny nøkkel ved tap av nøkler til din primærbolig, fritidshus eller boligen til nære slektninger. I tillegg dekker forsikringen bilnøkkel, samt 
løse låser av min. klasse 2.

HVA DEKKES AV FORSIKRINGEN? HVA DEKKES IKKE AV FORSIKRINGEN?

EIENDELER FORSIKRINGEN IKKE 
DEKKER

Nøkkel til primærbolig og fritidshus 
Forsikringen dekker låsbytte til en lås av tilsva-
rende type i egen eller nær slektnings* bolig, 
garasje eller fritidseiendom, opptil en totalsum 
på 20 000 kr. 

Nøkler til løs lås med tilhørende kjetting 
eller vaier  
Forsikringen dekker låsbytte til en lås av tilsvar-
ende type, opptil en totalsum på 5 000 kr.    

Bilnøkkel  
Ved tap av bilnøkkel dekkes kostnaden til en ny 
tilsvarende nøkkel, samt omkoding av bilens 
startsperre, opptil en totalsum på 5 000 kr.  

*Nære slektninger defineres som partner, samboer, ektefelle, 
egne barn, søsken, foreldre, besteforeldre, samt foreldre og 
besteforeldre til partner, samboer eller ektefelle.

VEIHJELP
Forsikringen kan benyttes når kjøretøyet 
rammes av plutselig og uforutsett driftsstans 
som skyldes maskinhavari eller annen teknisk 
feil, kollisjon, velt eller annen ulykke. 

For starthjelp, låsåpning, drivstofftransport, 
punktering, hjelp på stedet og berging dekkes 
de faktiske kostnadene, opptil en totalsum på 
5 000 kr 

For leiebil, hotell eller hjemreise, samt hjem-
transport/henting av personbil dekkes en 
totalsum på opptil 3 000 kr.  

Går du glipp av din fly-, tog- eller ferjeavgang 
og har billetter som ikke kan ombookes, dekkes 
rimelige merkostnader, maksimalt 10 000 kr.

Forsikringen gjelder ikke:
Dersom nøkkel eller nøkkelring er merket med 
navn og/eller adresse
Dersom erstatningen går på garanti eller en 
annen forsikring
Ved påløpte tilleggskostnader, for eksempel 
bytte av dør eller dørkarm
Hvis nøklene går tapt etter at den forsikrede 
har gitt dem fra seg frivillig, for eksempel til et 
vaskefirma
For omstendigheter som var kjent ved tegnin-
gen av forsikringen

Kostnad for nye dekk eller reparasjon av dekk 
på verksted.  
Verkstedkostnader etter at bergingen er 
utført. 

Kjøretøy som benyttes i kommersiell trafikk 
Kjøretøy som benyttes i motorsportkonkur-
ranser o.l. 
Skader som fant sted før forsikringsavtalen ble 
inngått. 



HVOR GJELDER FORSIKRINGEN?

HVILKE FORPLIKTELSER HAR JEG?

NÅR OG HVORDAN SKAL JEG BETALE?

NÅR STARTER OG SLUTTER FORSIKRINGEN Å GJELDE?

HVORDAN SIER JEG OPP AVTALEN?

Nøkkelforsikringen gjelder i hele Europa. Veihjelpen gjelder i Europas Grønt kort-område og ved reise mellom 
disse landene.

• Følge sikkerhetsforskriftene. 
• Rapporter skaden umiddelbart til mySafety Försäkringar AB.

Forsikringen skal betales innen 14 dager, eller senest den datoen som er angitt på fakturaen eller betalingsvarselet. 

• Forsikringen gjelder fra og med startdatoen som er oppgitt i forsikringsbeviset. 
• Forsikringen utløper når forsikringsperioden er over, som spesifisert i forsikringspapirene.

Du kan når som helst si opp forsikringen slik at den slutter å gjelde ved forsikringsperiodes utløp. 
Om ditt forsikringsbehov ikke lenger er tilstede har du rett til å si opp forsikringen med umiddelbar virkning.


