Yhteenveto Hintaturvavakuutuksen ehdoista

Vakuutusnumero:
Liittyy kortteihin:

119- 4071
Ålandsbankenin MasterCard Premium Gold, MasterCard Private Banking
Gold, Visa Debit Premium Banking, Visa Debit Private Banking,
MasterCard Betal- och Kreditkort Premium Banking ja MasterCard Betaloch Kreditkort Private Banking

Vakuutus koskee vakuutetun vakituisessa asuinmaassa (Suomi tai Ruotsi) tehtyjä ostoksia, jotka on maksettu kokonaan
(100 %) vakuutetun Ålandsbankenin kortilla:
•
•
•
•
•
•

MasterCard Premium Gold Suomessa
MasterCard Private Banking Gold Suomessa
Visa Debit Premium Banking Ruotsissa
Visa Debit Private Banking Ruotsissa
MasterCard Betal- och Kreditkort Premium Banking Ruotsissa
MasterCard Betal- och Kreditkort Private Banking Ruotsissa.

Vakuutusturvan sisältö
Vakuutus korvaa vakuutetulle hänen luottokortillaan kokonaan maksamansa esineen hinnan ja vakuutetun vakituisessa
asuinmaassa (Suomi tai Ruotsi) myynnissä olevan saman esineen (sama tuotemerkki, versio, mallinimi ja/tai
mallinumero) alemman hinnan erotuksen. Alemman hinnan on oltava yleisesti tarjolla ja kaikkien saatavissa vakuutetun
vakituisessa asuinmaassa (Suomi tai Ruotsi).
Korvauksen määrä
Korvauksen enimmäismäärä on 500 euroa vakuutustapahtumaa kohden. AIG:n maksaman korvauksen
enimmäismäärä on kuitenkin 2 000 euroa Ålandsbankenin korttia kohden vuodessa. Vakuutuskorvausta ei makseta,
mikäli tuotteiden välinen hinnanero on alle 20 euroa.
Korvauksen maksamisen edellytykset

•
•

Vakuutettu ostos on kokonaisuudessaan tehty Suomessa tai Ruotsissa ja maksettu Ålandsbankenin
kortilla
Alemman hinnan on oltava tarjolla 30 päivän kuluessa vakuutetun tekemän ostoksen päivämäärästä.
Alemman hinnan on oltava yleisesti tarjolla ja kaikkien saatavissa Vakuutetun vakituisessa
asuinmaassa (Suomi tai Ruotsi).

Korvausrajoitukset

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

esineitä, joita koskeva vakuutetun maksamaa hintaa alempi hinta on ollut tarjolla myöhemmin kuin
30 päivää vakuutetun tekemän oston päivämäärän jälkeen;
käteisrahaa, matkashekkejä, matkalippuja, pääsylippuja, arvopapereita ja muita vaihdantakelpoisia
rahamarkkinainstrumentteja, metalliharkkoja, postimerkkejä tai kilpailu- tai viihdetapahtumien
yhteydessä myytäviä arpalippuja;
koruja, jalokiviä, taide-esineitä, antiikkitavaroita ja keräilyesineitä;
mitään kulutushyödykkeitä kuten ruokatavarat, juomat, tupakka ja polttoaineet;
lääke- ja muita lääkintätuotteita, optiikkatuotteita ja terveydenhoidossa käytettäviä laitteita;
tilaustyönä valmistettuja tai muutoin personalisoituja esineitä, ainutlaatuisia ja yksittäiskappaleesineitä;
mitään laittomasti hankittuja esineitä;
eläviä eläimiä ja kasveja;
mitään moottoriajoneuvoja, mukaan lukien autot, veneet, lentokoneet;
autojen renkaita;
maapohjaa, pysyviä rakenteita ja kiintokalusteita (mukaan lukien rajoituksetta rakennukset, asunnot,
asumukset sekä rakennuksiin ja asuntoihin tehdyt parannukset);

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

mitään ostopalveluita (esimerkiksi työ- tai ylläpitosuoritukset ja sellaisten korvaaminen, tuotteiden,
tavaroiden tai kiinteistöomaisuuden korjaaminen tai niiden asennustyöt sekä kaikenlaiset
asiantuntijapalvelut);
muualla kuin Suomessa tai Ruotsissa asuvan henkilön ostamia tuotteita;
myymälän työntekijänä tai henkilöstöalennuksen sisältävin hinnoin tehtyjä ostoksia;
lähetys- ja/tai kuljetuskustannuksia tai lähetys- ja käsittelykustannuksiin sekä myyntiveroon perustuvaa
hinnaneroa;
mitään hintaeroja ainoastaan Internetissä myytäviin tai markkinoituihin esineisiin nähden;
hintavertailuja Suomen tai Ruotsin ulkopuolelta tai verovapaalta alueelta ostettuihin esineisiin;
käytettyjä, antiikkiesineinä pidettäviä, kierrätettyjä, toisella omistajalla olleita, uudelleen rakennettuja
tai uudelleen valmistettuja hyödykkeitä siitä riippumatta, tiesikö vakuutettu sen olevan käytetty,
antiikkiesineenä pidettävä, kierrätetty, toisella omistajalla ollut, uudelleen rakennettu tai uudelleen
valmistettu;
hyödykkeitä, joita tarjottaessa viitataan tuotteen poistumiseen myynnistä, saatavuuteen vain käteisellä
tai
loppuunmyyntiin,
pakettitarjouksiin
perustuvia
säästömahdollisuuksia,
valmistajan
tarjouskuponkeja tai ilmaistuotteita, tai tarjottuja hintoja, joihin sisältyy bonus- tai ilmaistuotteita,
saatavissa oleva erityisrahoitus, asennus tai alennus, tai yksittäistuotteita tai rajoitettuja tarjouksia;
mitään hintaeroja yleisöltä suljetuissa myyntipisteissä myytäviin tuotteisiin nähden;
mitään hintaeroja sellaiseen esineeseen nähden, jota myydään erikoissopimuksen mukaisesti vain
tiettyjen organisaatioiden, esimerkiksi kerhojen ja yhdistysten jäsenille, pois lukien vakuutetun
Ålandsbankenin kortilla saatavissa olevat erikoissopimukset;
jälleenmyytäviksi, ammatilliseen tai kaupalliseen käyttöön ostettuja esineitä;
esineitä, joiden ostamiseen liittyy alennus tai tarjouskuponki, jonka arvon valmistaja hyvittää, tai mikä
tahansa hyvitys, joka alentaa vakuutetun ostohinnaksi määritettävää hintaa.
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