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Minkä tyyppinen vakuutus tämä on?
Hintaturvavakuutus Ålandsbankenin Mastercard Premium Banking-, Private Banking ja World Elite  -kortteihin.

Hintaturvavakuutus 
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Vakuutusyhtiö: AIG Europe S.A. sivuliike 
Tuote:  Ryhmävakuutus Ålandsbankenin Premium Banking-, Private Banking ja World Elite -kortteihin 2001194071, 200197554, 2001199070

Vakuutuksen myöntää AIG Europe S.A. sivuliike (Y-tunnus 2922692-7, ’AIG’), Kasarmikatu 44, 00130 Helsinki.
AIG Europe S.A. sivuliike on Luxemburgissa kotipaikkaansa pitävän vakuutusyhtiön, AIG Europe S.A.:n sivuliike Suomessa, jonka R.C.S. Luxemburgin 
kaupparekisterinumero on B 218806. AIG Europe S.A.:n päätoimipaikka sijaitsee osoitteessa 35 D John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, http://www.aig.lu.

Tämä tuote-esite ei korvaa vakuutusehtoja. Lue huolellisesti täydelliset vakuutusehdot ja rajoitukset.

Miten irtisanon vakuutuksen?
Yksittäisellä vakuutetulla ei ole oikeutta irtisanoa 
vakuutusta.

Mitä vakuutus kattaa?
Hintaturva korvaa vakuutetun Ålandsbankenin 
kortillaan kokonaan maksaman esineen hinnan ja 
vakuutetun vakituisessa asuinmaassa myynnissä 
olevan saman esineen (sama tuotemerkki, versio, 
mallinimi ja/tai mallinumero) alemman hinnan 
erotuksen. Alemman hinnan on oltava yleisesti tarjolla 
30 päivän kuluessa ostoksen päivämäärästä ja kaikkien 
saatavissa vakuutetun vakituisessa asuinmaassa. 
Vakuutuskorvausta ei makseta, mikäli tuotteiden välinen 
hintaero on alle 20 euroa

Korvauksen enimmäismäärä on 500 euroa 
vakuutustapahtumaa kohden. Vuosittainen enimmäis-
korvaus on 2 000 euroa Ålandsbanken-korttia kohden.

Mitä vakuutus ei kata?
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 kilpailu- tai viihdetapahtumien 
yhteydessä myytäviä arpalippuja tai koruja, jalokiviä, 
taide-esineitä, antiikkitavaroita ja keräilyesineitä.

mitään kulutushyödykkeitä kuten ruokatavarat, 
juomat, tupakka ja polttoaineet tai lääke- ja muita 
lääkintätuotteita, optiikkatuotteita ja terveydenhoidossa 
käytettäviä laitteita.

mitään moottoriajoneuvoja, mukaan lukien autot, 
veneet, lentokoneet tai autojen renkaita.

Onko vakuutusturvalle mitään 
rajoitteita?

Hintaturvavakuutus koskee vakuutetun vakituisessa 
asuinmaassa (Suomi tai Ruotsi) tehtyjä ostoksia, jotka 
on kokonaisuudessa (100 %) maksettu vakuutetun 
Ålandsbankenin kortilla.

Missä vakuutus on voimassa?
Vakuutus on voimassa Suomessa ja Ruotsissa.

Mitkä ovat velvoitteeni?
• Lue läpi vakuutusehdot ja vakuutuksen tuoteseloste. 

• Jos vahinko sattuu: 

a) Tee AIG:lle sähköinen vahinkoilmoitus osoitteessa 
www.aig.fi/vahingot tai tilaa vahinkoilmoituslomake 
soittamalla asiakaspalveluumme puh. 0203 03456. 

b) Liitä kovaushakemuksesi liitteeksi tositteet 

c) Säilytä kaikki korvaushakemukseen liittyvät 
dokumentit ja tiedot. Korvauskäsittelijä voi pyytää 
alkuperäiset dokumentit tarvittaessa 

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Vakuutuksenottaja Ålandsbanken Abp suorittaa 
vakuutusmaksun vakuutusyhtiölle.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
01.01.2022 alkaen siihen saakka, kunnes 
luottokorttisopimus irtisanotaan, muutetaan tai peruutetaan 
tai vakuutuksenottaja irtisanoo vakuutussopimuksen 
vakuutuksenmyöntäjän kanssa. 


