*PRODUKTBLAD: Köpskyddsförsäkring för Ålandsbankens Mastercard
World Elite-kort.
Köpskyddsförsäkringen täcker små olyckor som händer i vardagen. Köpskyddsförsäkringen
gäller produkter med inköpspriset minst 100 euro och som har köpts i något av de nordiska
länderna och i sin helhet (100 %) betalats med den försäkrades Ålandsbankenkort. Försäkrade
är innehavarna av ovannämnda Ålandsbankenkort. Köpskyddsförsäkringen upphör att gälla då
det ovannämnda Ålandsbankenkortets giltighetstid upphör. Försäkringen fortsätter att gälla i det
fallet att kortinnehavaren byter ut kortprodukten till ett sådant kort beviljat av Ålandsbanken där
också Köpskyddsförsäkring ingår. Köpskyddsförsäkringen omfattar Inköpsskydd och Produktskydd.
Ersättning betalas högst 12 000 euro i året per Ålandsbankenkort.
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INKÖPSSKYDD
Från Inköpsskyddet ersätts skador på det försäkrade objektet.
Då det uppkommer en skada på ett försäkrat objekt ersätts reparationskostnaden för det försäkrade
objektet, eller ifall reparationskostnaden överstiger det inköpspris som framgår av inköpskvittot,
ersätts det inköpspris för det försäkrade objektet som framgår av inköpskvittot upp till 2000 euro.
Inköpsskyddet är i kraft från och med den ursprungliga inköpsdagen. Giltighetstiden upphör senast
då det har förflutit två (2) år från den ursprungliga inköpsdagen.
Inköpsskyddet gäller produkter för privat bruk som varaktigt har placerats för att användas inne i
den försäkrades stadigvarande bostad eller fritidsbostad som är beläget i något av de nordiska
länderna, samt mobiltelefoner och surfplattor. Försäkringen täcker också transporten av det
försäkrade objektet från det ursprungliga inköpsstället direkt till den försäkrades bostad eller
fritidsbostad.
PRODUKTSKYDD
Från Produktskyddet ersätts upp till 4000 euro sådana defekter i den försäkrade produkten
som har framkommit gällande hushållsmaskiner, hemelektronik, mobiltelefoner och surfplattor.
För hushållsmaskiners och hemelektronikens del är Produktskyddet i kraft högst 4,5 år, för
mobiltelefoners och surfplattors del högst 1,5 år. Dess giltighetstid börjar då säljarens garanti
upphör att gälla, eller ifall ingen garanti har getts, tidigast efter det att sex (6) månader har förflutit
från den ursprungliga inköpsdagen. Produktskyddets giltighetstid upphör senast då fem (5) år har
förflutit från den ursprungliga inköpsdagen, för mobiltelefoners och surfplattors del är tiden två år.
Exempel på ersättningar från Köpskyddsförsäkringen:
• Några gäster på inflyttningfesten spiller rödvin på mattan och soffan. Fläckarna fås bort från
mattan, men trots rengöring inte från soffan. Försäkringen täcker rengöringen och omklädnaden
av soffan.
• Hunden gnager sönder benen på köksstolar och –bord. Försäkringen täcker nya stolar och
bord.
• Mobiltelefonen som finns i bakfickan på shortsen hamnar i tvättmaskinen. Telefonen fås
funktionsduglig genom reparation och försäkringen ersätter reparationskostnaderna.
• Tvättmaskinens trumma går sönder. Reparationen skulle ha kostat mera än vad maskinens
ursprungliga inköpspris var. Försäkringen ersätter tvättmaskinen.
• På grund av en plötslig inbromsning på vägen hem går den nyss köpta espressomaskinen i
baksätet sönder. Försäkringen ersätter espressomaskinen.
Från Köpskyddsförsäkringen kan du även söka ersättning för hemförsäkringens självriskdel. Inga
åldersavdrag eller självrisker tillämpas i Köpsskyddsförsäkringen.

*Detta produktblad ersätter inte försäkringsvillkoren. Bekanta dig noggrant med bifogade fullständiga försäkringsvillkor,
där det framgår tydligare vad försäkringen ersätter och hurdana begränsningar gäller för ersättningarna.
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