*TUOTE-ESITE: Hintaturvavakuutus Ålandsbankenin Mastercard
World Elite -kortteihin.
Hintaturvavakuutus takaa vakuutetulle parhaan hinnan. Vakuutettuja ovat yllä mainittujen
Ålandsbankenin korttien haltijat. Vakuutus korvaa vakuutetulle hänen yllä mainitulla Ålandsbankenin
kortillaan kokonaan (100 %) maksamansa esineen hinnan ja myynnissä olevan saman esineen
(sama tuotemerkki, versio, mallinimi ja/tai mallinumero) alemman hinnan erotuksen. Vakuutus koskee
ainoastaan vakuutetun vakituisessa asuinmaassa (Suomi tai Ruotsi) tehtyjä ostoksia ja tarjolla olevia
hintoja.
Korvauksen maksaminen edellyttää, että alemman hinnan on oltava tarjolla 30 päivän
kuluessa vakuutetun tekemän ostoksen päivämäärästä ja että tuote on ostettu vakuutuksen
voimassaoloaikana. Alemman hinnan on oltava yleisesti tarjolla ja kaikkien saatavissa vakuutetun
vakituisessa asuinmaassa (Suomi tai Ruotsi).
Korvauksen enimmäismäärä on 500 euroa vakuutustapahtumaa kohden. Korvauksen
enimmäismäärä on kuitenkin 2 000 euroa Ålandsbankenin korttia kohden vuodessa.
Vakuutuskorvausta ei makseta, mikäli tuotteiden välinen hinnanero on alle 20 euroa.
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Vakuutus päättyy vakuutetun yllä mainitun Ålandsbankenin kortin voimassaolon päättyessä.
Vakuutus pysyy voimassa silloin, kun kortinhaltija vaihtaa korttinsa toiseen Hintaturvavakuutuksen
sisältävään Ålandsbankenin korttiin.
Esimerkkejä Hintaturva-vakuutuksesta maksetuista korvauksista:
• Asiakas osti uuden sohvan Stockmannilta. Seuraavana päivänä paikallinen huonekaluliike
mainosti myyvänsä samaa sohvamallia alennettuun hintaan. Asiakas haki ja sai korvauksen 300
euron hinnanerosta.
• Asiakas osti vaimolleen Gigantista 150 euron hintaisen kahvinkeittimen syntymäpäivälahjaksi.
Parin viikon kuluttua vaimo huomasi, että Gigantissa oli alkanut alennusmyynti ja saman
kahvinkeittimen sai puoleen hintaan. Mies haki korvausta 75 eurosta, joka maksettiin hänelle
Hintaturvavakuutuksesta.
• Perheen teini osti tietokoneen erikoisliikkeestä. Viikkoa myöhemmin hän näki tavaratalossa
saman tietokoneen halvemmalla hinnalla ja haki korvausta ostosten hinnanerosta. Erotus
korvattiin hänelle Hintaturvavakuutuksesta.

* Tämä esite ei korvaa vakuutusehtoja. Tutustu huolella oheisiin täydellisiin vakuutusehtoihin, joissa on kerrottu tarkemmin mm.
mitä vakuutus korvaa ja millaisia rajoituksia korvauksiin liittyy.
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