Yhteenveto Ostoturvavakuutuksen ehdoista

Vakuutusnumero:
Liittyy kortteihin:

119- 4070
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.

Yleistä
Ostoturvavakuutus koostuu Ostoturvasta ja Tuoteturvasta. Ostoturvavakuutus koskee tuotteita, jotka on ostettu
Pohjoismaista ja maksettu kokonaisuudessaan (100 %) vakuutetun Ålandsbankenin kortilla.
Ostoturva
Ostoturvasta korvataan vakuutetun kohteen vahingoittuminen ja rikkoutuminen. Vakuutetun kohteen vahingoittuessa tai
rikkoutuessa korvataan vakuutetun kohteen korjauskustannus, tai mikäli korjauskustannus ylittää ostokuitista ilmenevän
ostohinnan, vakuutetun kohteen ostotositteesta ilmenevä ostohinta vakuutusmäärään saakka.
Vahingoittumisen osalta Ostoturva on voimassa alkuperäisestä ostopäivästä lähtien ja kattaa vakuutetun kohteen
kuljetuksen aikana tapahtuneet vahingot jäljempänä mainittujen edellytysten täyttyessä.
Rikkoutumisen osalta Ostoturva on voimassa enintään 1,5 vuotta. Sen voimassaolo alkaa myyjän takuun päättymisestä,
tai mikäli takuuta ei ole annettu, aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua alkuperäisestä ostopäivästä. Voimassaolo
päättyy viimeistään, kun alkuperäisestä ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta.
Ostoturva koskee yksityisesti käytettäviä tuotteita, jotka on sijoitettu pysyvästi käytettäväksi vakuutetun Pohjoismaissa
sijaitsevassa vakituisessa asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa sisällä. Vakuutus kattaa myös vakuutetun kohteen
kuljetuksen alkuperäisestä ostopaikasta suoraan vakuutetun asunnolle tai vapaa-ajan asunnolle.
Tuoteturva
Tuoteturvasta korvataan vakuutetun tuotteen eli kodinkoneen, kulutuselektroniikan ja matkapuhelimen rikkoutuminen.
Matkapuhelimien osalta Tuoteturva on voimassa enintään puolitoista 1,5 vuotta. Sen voimassaolo alkaa myyjän takuun
päättymisestä, tai mikäli takuuta ei ole annettu, aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua alkuperäisestä ostopäivästä.
Tuoteturvan voimassaolo päättyy viimeistään, kun alkuperäisestä ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta.
Korvausmäärä
Yhtä vakuutustapahtumaa kohden korvataan enintään 2000 euroa Ostoturvassa ja enintään 4000 euroa Tuoteturvassa.
AIG maksaa korvausta enintään 12 000 euroa Ålandsbankenin korteilla kohti vuodessa.
Korvausmäärä ei voi missään tilanteessa olla enempää kuin vakuutetun kohteen Ålandsbanken-kortilta veloitettu
alkuperäinen ostohinta. Mikäli vakuutettu kohde on tuoteparin tai – sarjan osa, korvataan vain kyseistä osaa vastaava
määrä. Mikäli korjauskustannukset (joihin luetaan kuljetuskustannukset) ylittävät vakuutetun kohteen alkuperäisen
ostohinnan, vakuutettu kohde korvataan malliltaan ja teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaavalla, enintään alkuperäisen
ostohinnan arvoisella tuotteella. AIG:llä on aina oikeus halutessaan korvata alkuperäinen ostohinta. Korvaus maksetaan
euroissa riippumatta siitä, onko vakuutettu kohde ostettu muusta Pohjoismaasta kuin Suomesta.

Korvauksen maksamisen edellytykset
Korvauksen maksaminen edellyttää, että:
• vakuutettu kohde on ostettu Pohjoismaissa kokonaisuudessaan (100 %) Ålandsbanken -korteilla;
• vakuutetun kohteen ostohinta on ollut vähintään 100 euroa;
• korvattava vika ilmenee Ostoturva-vakuutuksen voimassaoloaikana.
Erityiset korvausrajoitukset
Ostoturvasta ei suoriteta korvausta seuraavissa tilanteissa tai korvata seuraavia asioita:
• kodin tai kesämökin kiinteitä osia, kuten lattioita tai laatoitusta;
• matkashekkejä, käteistä rahaa, mitään lippuja, arvopapereita;
• arvometalleja, jalokiviä ja koruja, harvinaisia tai arvokkaita kolikoita, postimerkkejä, taidetta tai näihin
verrattavia tuotteita;
• kasveja, eläimiä;
• turkkeja;
• palveluita tai muita kuin näissä ehdoissa tarkoitettuja kulutushyödykkeitä;
• vuokrattuja tai leasing-tuotteita;
• tuotteita, jotka ovat ostohetkellä korjattuja tai kunnostettuja;
• rahti-, käsittely-, asennus- tai kokoamiskuluja;
• tuotteita, jotka ovat vahingoittuneet normaalin kulumisen seurauksena (esimerkiksi golf- ja tennispallot);
• vahinkoja, jotka aiheutuvat muutostöistä, kuten leikkaamisesta, ompelemisesta tai muokkaamisesta;
• viranomaisten takavarikoimia tuotteita;
• tuotteita, jotka on jätetty vartioimatta paikkaan, johon yleisöllä on pääsy;
• tuotteita, joiden ostohinta on alle 100 euroa tai yli 2000 euroa;
• vahinkoa, joka on aiheutunut laiminlyönnistä, väärinkäytöksestä, tahallisesta vaurioittamisesta,
loiseläimen tai hyönteisen aiheuttamasta vahingosta, ohjeiden vastaisesta käytöstä, paristovuodosta tai
paristovuotoa vastaavasta syystä.
Tuoteturvasta ei korvata seuraavia vahinkoja:
•
•

•

vahinkoa, joka on aiheutunut ulkopuolisista tekijöistä tai suoraan tai välillisesti vakuutetun tuotteen
kuljetuksen, toimituksen tai asennuksen seurauksena;
vahinkoa, joka on aiheutunut onnettomuudesta, laiminlyönnistä, väärinkäytöksestä, tahallisesta
vaurioittamisesta, loiseläimen tai hyönteisen aiheuttamasta vahingosta, ohjeiden vastaisesta käytöstä,
varkaudesta, hiekasta, tulipalosta, maanjäristyksestä, myrskystä tai rajuilmasta, salamasta, räjähdyksestä,
ilma-aluksen törmäyksestä, vesivahingoista, korroosiosta, paristovuodosta tai force majeure – syystä;
vahinkoa, joka on aiheutunut virtakatkoksesta tai jännitevaihteluista, riittämättömästä tai väärästä
verkkojännitteestä tai virranvoimakkuudesta, sähköliitännöissä tai -johdoissa tai viemäröinnissä
esiintyvästä viasta.

Yleisiä rajoituksia, jotka koskevat ostoturvaa ja tuoteturvaa
Ostoturva-vakuutuksesta ei korvata vakuutetun kohteen rikkoontumista, joka tapahtuu myyjän takuu voimassaoloaikana.
Mikäli tämän Ostoturva-vakuutuksen Osto- ja Tuoteturva kattavat kokonaan tai osittain saman vahingon, vakuutetulle
maksetaan kuitenkin vain yksi korvaus.
Ostoturva-vakuutuksesta ei korvata seuraavia kustannuksia:
• omaisuusvahinkoja, rahtikuluja, välillisiä vahinkoja;
• vakuutetun kohteen kuva- tai äänipään tai CD:n tai DVD:n linssien huoltoa, tarkastusta tai puhdistusta;
• vakuutetun kohteen tavanomaisesta käytöstä johtuneesta hankautumisesta, naarmuuntumisesta ja
puutteellisesta suojauksesta aiheutuneita kustannuksia;
• kosmeettisten vaurioiden, kuten esimerkiksi kolhujen, maali- tai muun pintakäsittelyn vaurioiden,
naarmujen tai ruosteen korjauskuluja, jos tällaisilla vahingoilla ei ole vaikutusta tuotteen toimintaan;
• mitään kustannuksia, jotka aiheutuvat tai liittyvät käyttäjän vaihdettavissa oleviin paristoihin,
tietokonevirusten saastuttamiseen, hiirilaitteisiin tai menetyksiin ja/tai vahinkoihin, jotka ovat suoraan tai
välillisesti ohjelmistojen, paristojen, sulakkeiden tai muiden vakuutetun kohteen käyttöön liittyvien
tarvikkeiden aiheuttamia;
• vakuutetun kohteen korjauskustannuksia tai vahinkokustannuksia, mikäli vakuutuksenantaja ei ole
hyväksynyt korjaamista;

•
•

sisällissota-, sota- tai kapinatilanteita tai viranomaisen suorittamasta takavarikosta aiheutuvia
kustannuksia;
ionisoivan säteilyn aiheuttamia kustannuksia.

Ostoturva-vakuutuksesta ei korvata seuraavia esineitä:
•
•
•

jälleenmyytäväksi ostettuja esineitä, käytettyjä tai vahingoittuneita tavaroita, toisen luokan tavaroita tai
vajaalaatuisia tavaroita;
tavaroita, joita on käytetty tai jotka on tarkoitettu käytettäväksi ammattimaisesti tai kaupallisiin
tarkoituksiin;
mitään oheistarvikkeita, kuten esimerkiksi paristoja, tulostuspäitä, suodattimia, lamppuja, kantohihnoja,
kantolaukkuja, väripatruunoita ja -kasetteja.
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