*PRODUKTBLAD: Prisskyddsförsäkring för Ålandsbankens Mastercard
Premium Gold-, Mastercard Debet Premium Banking-, Mastercard
Betal- och Kreditkort Premium Banking kort, samt Ålandsbankens
Mastercard Private Banking Gold-, Mastercard Debet Private Bankingoch Mastercard Betal- och Kreditkort Private Banking-kort.
Prisskyddsförsäkringen garanterar den försäkrade det bästa priset. Försäkrade är innehavare av något
av Ålandsbankens ovannämnda kort. Försäkringen ersätter till den försäkrade skillnaden mellan priset
på ett föremål som den försäkrade i sin helhet (100 %) har betalat med sitt ovannämda Ålandsbankens
kort och ett lägre annonserat pris på samma föremål (samma varumärke, version, modellnamn och/
eller modellnummer). Försäkringen gäller endast inköp och priser till allmänt utbud i det land där
kortinnehavaren är stadigvarande bosatt (Finland eller Sverige).
För att ersättning ska betalas krävs att det lägre priset ska finnas till utbud inom 30 dagar från den
dag den försäkrade har gjort sitt inköp, och att varan har köpts under försäkringens giltighetstid.
Det lägre priset ska vara till allmänt utbud och tillgängligt för alla i det land som den försäkrade bor
stadigvarande (Finland eller Sverige).
Ersättningens maximibelopp är 500 euro per försäkringsfall. Det maximala ersättningsbeloppet är
dock 2 000 euro per Ålandsbankens kort och år. Försäkringsersättning betalas inte om prisskillnaden
mellan produkterna är mindre än 20 euro.
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Försäkringen upphör att gälla när giltighetstiden för den försäkrades ovannämnda Ålandsbankens
kort löper ut. Försäkringen förblir i kraft även när kortinnehavaren byter sitt kort till ett annat av
Ålandsbankens kort som inkluderar en Prisskyddsförsäkring.
Exempel på ersättningar från Prisskyddsförsäkringen:
• Kunden köper en splitterny soffa på Stockmann. Följande dag annonserar EM att de säljer
samma modell av soffa för ett lägre pris, och kunden söker ersättning för prisskillnaden från
försäkringen på 300 euro. Prisskillnaden ersätts från försäkringen.
• Kunden köper en kaffekokare för 150 euro från Elgiganten till sin fru till födelsedagspresent. Två
veckor senare upptäcker frun att Elgiganten har samma kaffekokare till salu för hälften av priset.
Mannen söker ersättning på 75 euro, som betalas till honom från försäkringen.
• Familjens tonåring köper en dator från en specialaffär. Veckan senare ser han att samma dator
säljs i stormarknaden till ett lägre pris, och väljer att använda försäkringen för prisskillnaden.
Skillnaden ersätts från Prisskyddsförsäkringen.

*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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