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

Identiteettivarkausvakuutus 
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Vakuutusyhtiö: AIG Europe S.A. sivuliike 
Tuote:  Ryhmävakuutus Ålandsbankenin Premium Banking-, Private Banking- ja World Elite -kortteihin 2001196627, 200197556, 2001199072

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.

Mitä vakuutus kattaa?
Vakuutus kattaa oikeudellisen avun kustannuksia 
vakuutetun auttamiseksi siviilioikeudellisissa 
oikeudenkäynneissä, rangaistusseuraamuksissa tai 
maksumerkintöjen korjaamiseksi, jotka ovat suora 
seuraus identiteettivarkaudesta. Sekä maksuja ja 
sekalaisia kuluja. 
Enimmäiskorvausmäärä: 10 000 €/korvausvaatimus ja 
vakuutuskausi.   

Vakuutus kattaa tulonmenetyksen identiteettivarkauden 
haittojen välttämättömästä hoitamisesta. 
Enimmäiskorvausmäärä: 1 500 €/korvausvaatimus ja 
vakuutuskausi.

Mitä vakuutus ei kata?
Vakuutetun henkilöllisyystodistuksen varkautta, josta 
aiheutuu vakuutetun yhtiön nimen tai vakuutetun 
elinkeinotoiminnan tunnisteiden varkaus tai 
väärinkäyttö. 

Vakuutetun aviopuolison, avopuolison, kumppanin, 
lasten tai vanhempien tekoja. 

Vakuutetun tai vakuutetun kotitalouteen 
kuuluvan henkilön rangaistavista tai törkeästä 
huolimattomuudesta johtuvista teoista aiheutuvia 
kustannuksia.

Vakuutetun taloudellisia menetyksiä, pois lukien 
vakuutetun identiteetin palautukseen liittyvät 
kustannukset. 

Fyysisiä tai psyykkisiä vammoja, jonkun tyyppistä 
sairautta tai kuolemantapausta.

Taloudellisia menetyksiä, lukuun ottamatta 
ehtokohdassa 1.1. mainittuja kustannuksia.

Ansiovuosien tai maineen menetykseen liittyviä 
kustannuksia. 

Epäsuoria kustannuksia ja menetyksiä. 

Tietojen menetystä.

Ennen vakuutuskautta aiheutuneita kustannuksia. 

Onko vakuutusturvalle mitään 
rajoitteita?

Ilmoitettava tapahtuneesta kaikille pankki- ja 
luottokorttiyhtiöille ja suljettava kaikki kortit. 

Asiasta on tehtävä rikosilmoitus poliisille.

Tehtävä kirjallinen ilmoitus vakuutusyhtiölle. 
Todistus poliisille tehdystä ilmoituksesta ja todistus 
kustannuksista jotka vakuutuksesta halutaan 
korvattavan, on liitettävä vahinkoilmoitukseen. 

Missä vakuutus on voimassa?
Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa.

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. 

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


