
Pro pojištění klíčů 
je potřeba pouze:

• nechat naskenovat klíče ve specializované 
prodejně

• stáhnout aplikaci a zaplatit roční poplatek

Bezpečné pojištění klíčů i autoklíčů proti ztrátě.

Komfortní řešení pro domácnosti i pro správce 
klíčového hospodářství firem a organizací.

Pro větší komfort a méně starostí ve spolupráci s naším hlavním dodavatelem řešení pro 

výrobu klíčů, společností Silca, nabízíme unikátní službu MYKEYS Safe, se kterou můžete 

své klíče pojistit proti ztrátě. 

Libovolný klíč (obyčejný klíč, bezpečnostní klíč, autoklíč včetně čipu) si můžete nechat 

naskenovat a jeho digitální kopii uložit v šifrované podobě na vysoce zabezpečený cloud. 

K údajům o klíčích pak máte přístup pouze vy prostřednictvím aplikace MYKEYS Safe. 

V případě, že klíč ztratíte, si můžete (i na dálku) v aplikaci objednat výrobu nového klíče 

v provozovně kteréhokoliv klíčaře, který je do projektu MYKEYS Safe zapojený, a okamžitě 

si odnést nový klíč, nebo se pro něj zastavit, kdykoliv se vám to hodí. 

Vyhnete se zbytečnému a drahému nouzovému otevírání dveří a aut, pokud ztratíte 

poslední klíč. Služba vám také pomůže, pokud jste klíč zapomněli a jednoduše jej nemáte 

u sebe, když je zrovna potřebujete. 

S aplikací MYKEYS Safe máte všechny své důležité klíče vždy po ruce. Služba je dostupná 

ve verzi pro 15 nebo až pro 999 klíčů a využít ji můžete pro domácnost, ale i pro správu 

klíčového hospodářství vaší firmy či organizace.

Silca MYKEYS Safe

Detailní popis řešení:
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Jak služba MYKEYS Safe funguje?
1. Stáhněte si aplikaci MYKEYS Safe z Google Play nebo App Store.
2. V aplikaci (nebo na stránkách mojeklice.com) najděte nejbližšího klíčaře zapojeného 

do projektu.
3. Navštivte jeho provozovnu a doneste s sebou všechny klíče, které si přejete pojistit 

proti ztrátě. V případě autoklíče s čipem je vhodné přijet i s vozidlem, protože údaje 
o čipu může být nutné vyčíst z auta.

4. Technik na prodejně klíče naskenuje a jejich digitální kopii odešle ze stroje 
v šifrované podobě přímo na zabezpečený cloud. Službu digitalizace klíčů poskytují 
pouze profesionální klíčaři, kteří jsou partery společnosti Silca.

5. Přístup ke klíčům máte pouze vy, a to prostřednictvím aplikace, kde si můžete 
klíče prohlížet, pojmenovávat, třídit do svazků a dále spravovat. Ukládání i výrobu 
uložených klíčů musíte vždy v aplikaci potvrdit.

6. Ztratili jste klíč? Poškodil se a nefunguje? Nebo zkrátka potřebujete kopii a nemáte 
u sebe originál? Přímo v aplikaci si zadáte požadavek na výrobu příslušného klíče, 
a to u libovolného klíčaře zapojeného do projektu MYKEYS Safe v ČR i v zahraničí, 
a ihned si odnesete nový klíč. Objednat kopii klíče můžete v aplikaci i na dálku a pro 
hotový klíč se zastavit kdykoliv se vám hodí.

Pro využívání služby je nutné mít zaplacené předplatné pro příslušnou variantu – až pro 
15 nebo až pro 999 klíčů. Platit začínáte až 30 dní od digitalizace a uložení prvního klíče.
Skenování klíče může být zpoplatněno dle ceníku konkrétního klíčaře a v závislosti na 
náročnosti skenování (dle typu klíče).


