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Mitä vakuutus ei kata?
tuotteita, joiden ostohinta on alle 100 euroa tai yli 2000 
euroa.

vuokrattuja tai leasing-tuotteita tai vahinkoja, jotka 
aiheutuvat muutostöistä, kuten leikkaamisesta, 
ompelemisesta tai muokkaamisesta; tai tuotteita, jotka 
ovat vahingoittuneet normaalin kulumisen seurauksena.

matkashekkejä, käteistä rahaa, mitään lippuja, 
arvopapereita, arvometalleja, jalokiviä ja koruja, 
harvinaisia tai arvokkaita kolikoita, postimerkkejä, 
taidetta tai näihin verrattavia tuotteita.

omaisuusvahinkoja, rahtikuluja, välillisiä vahinkoja; 

kosmeettisten vaurioiden, kuten esimerkiksi kolhujen, 
maali- tai muun pintakäsittelyn vaurioiden, naarmujen 
tai ruosteen korjauskuluja, jos tällaisilla vahingoilla ei 
ole vaikutusta tuotteen toimintaan;

Tuoteturvasta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut 
ulkopuolisista tekijöistä tai suoraan tai välillisesti 
vakuutetun tuotteen kuljetuksen, toimituksen tai 
asennuksen seurauksena;

tavaroita, joita on käytetty tai jotka on tarkoitettu 
käytettäväksi ammattimaisesti tai kaupallisiin 
tarkoituksiin.

Mitä vakuutus kattaa?
Ostoturvasta korvataan vakuutetun kohteen 
vahingoittuminen ulkoisesta syystä. 

Ostoturvavakuutukseen kuuluvasta tuoteturvasta 
korvataan vakuutetun tuotteen eli kodinkoneen, 
kulutuselektroniikan, matkapuhelimen tai tabletin 
rikkoutuminen sisäisestä syystä.

Vakuutetun kohteen vahingoittuessa tai rikkoontuessa 
korvataan vakuutetun kohteen korjauskustannus, tai 
mikäli korjauskustannus ylittää ostokuitista ilmenevän 
ostohinnan, vakuutetun kohteen ostotositteesta 
ilmenevä ostohinta vakuutusmäärään saakka.

Yhtä vakuutustapahtumaa kohden korvataan enintään 
2000 euroa Ostoturvassa ja enintään 4000 euroa 
Tuoteturvassa. Vuosittainen enimmäiskorvaus on 12 
000 euroa Ålandsbanken-korttia kohden.

Ostoturvavakuutuksesta voi hakea korvausta 
kotivakuutuksen omavastuuosuudesta. Vakuutuksessa 
ei ole omavastuuta, eikä siinä sovelleta tavaran 
käyttöiän mukaisia ikävähennyksiä.

Ostoturva koskee yksityisesti käytettäviä tuotteita, 
jotka on sijoitettu pysyvästi käytettäväksi vakuutetun 
Pohjoismaissa sijaitsevassa vakituisessa asunnossa tai 
vapaa-ajan asunnossa sisällä, sekä matkapuhelimia ja 
tabletteja

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

Ostoturvavakuutus 
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Vakuutusyhtiö: AIG Europe S.A. sivuliike 
Tuote: Ryhmävakuutus Ålandsbankenin Premium Banking-, Private Banking ja World Elite -kortteihin 2001194070, 200197555, 2001199071

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.

Onko vakuutusturvalle mitään 
rajoitteita?

Ostoturvavakuutus koskee tuotteita, jotka on ostettu 
Pohjoismaista (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska tai Islanti) 
ja maksettu kokonaisuudessaan (100 %) vakuutetun 
Ålandsbankenin kortilla ja joiden ostohinta on yli 100 
euroa.

Ostoturva-vakuutuksesta ei korvata vakuutetun 
kohteen rikkoontumista, joka tapahtuu myyjän takuun 
voimassaoloaikana.

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 

Missä vakuutus on voimassa?
Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa.

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

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. 


