*TUOTE-ESITE: Ostoturva-vakuutus Ålandsbankenin MasterCard Premium Gold,
MasterCard Private Banking Gold, MasterCard Debet Premium Banking, MasterCard
Debet Private Banking, MasterCard Betal- och Kreditkort Premium Banking ja
MasterCard Betal- och Kreditkort Private Banking -kortteihin
Ostoturva-vakuutus kattaa arjen pieniä vahinkoja. Vakuutus koskee tuotteita, joiden ostohinta on vähintään 100 e
ja jotka on ostettu Pohjoismaista, ja maksettu kokonaisuudessaan (100 %) yllämainitulla Ålandsbankenin kortilla.
Vakuutettuja ovat kyseisten Ålandsbankenin korttien haltijat.
Ostoturva-vakuutus päättyy, kun vakuutetun yllämainitun Ålandsbanken-kortin voimassaolo lakkaa. Vakuutus
jatkuu jos kortinhaltija vaihtaa korttituotetta sellaiseen Ålandsbanken-korttiin, jossa on myös Ostoturva-vakuutus.
Ostoturva-vakuutuksen osat ovat Ostoturva ja Tuoteturva. Korvausta maksetaan enintään 12 000 euroa
Ålandsbanken-korttia kohti vuodessa.
OSTOTURVA
Ostoturvasta korvataan vakuutetun kohteen vahingoittuminen. Ostoturvasta korvataan vakuutetulle kohteelle
ulkoisesta syystä aiheutuneesta, äkillisestä ja odottamattomasta vahingoittumisesta aiheutuvat kohteen
korjauskustannukset, tai mikäli korjauskustannus ylittää ostokuitista ilmenevän ostohinnan, vakuutetun kohteen
ostohinta enintään 2000 euroon saakka. Ostoturva on voimassa alkuperäisestä ostopäivästä lähtien ja
voimassaolo päättyy viimeistään, kun alkuperäisestä ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta.
Ostoturva koskee yksityisesti käytettäviä, pysyvästi vakuutetun Pohjoismaissa sijaitsevassa vakituisessa asunnossa
tai vapaa-ajan asunnossa käytettäviä tuotteita, sekä matkapuhelimia ja tabletteja. 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 enintään 4000 euroon saakka. Kodinkoneiden ja kulutuselektroniikan osalta Tuoteturva on
voimassa enintään 4,5 vuotta, matkapuhelimien sekä tablettien osalta enintään 1,5 vuotta. Turvan voimassaolo
alkaa myyjän takuun päättymisestä, tai mikäli takuuta ei ole annettu, aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua
alkuperäisestä ostopäivästä. Kodinkoneiden ja kulutuselektroniikan osalta voimassaolo päättyy viimeistään, kun
alkuperäisestä ostopäivästä on kulunut viisi vuotta, matkapuhelimien ja tablettien osalta aika on kaksi vuotta.
Esimerkkejä Ostoturva-vakuutuksesta korvatuista vahingoista:





Tupaantuliaisvieraalta läikähtää punaviiniä matolle ja sohvalle. Matosta tahrat saadaan puhdistettua,
mutta sohvasta ei. Vakuutus korvaa maton puhdistuskulut ja sohvan uudelleenverhoilun.
Koira jyrsii keittiön tuolien ja pöydän jalat piloille. Vakuutuksesta korvataan uudet tuolit ja pöytä.
Kännykkä unohtuu housujen taskuun ja kulkeutuu pyykkikoneeseen. Kännykkä saadaan vielä
toimintakuntoiseksi korjauttamalla se. Vakuutuksesta maksetaan korjauskustannukset.
Pesukoneen rumpu menee rikki. Selviää, että korjaaminen maksaisi enemmän kuin pesukone on alun
perin maksanut. Vakuutus korvaa uuden pesukoneen hankintakustannukset.
Vakuutettu on palaamassa kaupasta kotiin uusi espressokeitin auton takapenkillä. Äkillisen jarrutuksen
seurauksena keitin menee rikki. Vakuutus korvaa espressokeittimen.

Ostoturva-vakuutuksesta voit hakea korvausta kotivakuutuksen omavastuuosuudesta. Vakuutuksessa ei ole
omavastuuta, eikä siinä sovelleta tavaran käyttöiän mukaisia ikävähennyksiä.
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*Tämä esite ei korvaa vakuutusehtoja. Tutustu huolella oheisiin täydellisiin vakuutusehtoihin, joissa on kerrottu tarkemmin mm.
mitä vakuutus korvaa ja millaisia rajoituksia korvauksiin liittyy.

