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Vad täcker försäkringen inte?
produkter med ett inköpspris under 100 euro eller över 
2 000 euro.

hyrda eller leasade produkter eller skador som orsakats 
av ändringsarbeten, såsom skärning, sömnad eller 
modifiering; eller produkter som har skadats till följd av 
normalt slitage.

resecheckar, kontanter, biljetter, värdepapper, 
ädelmetaller, ädelstenar och smycken, sällsynta eller 
värdefulla mynt, frimärken, konst eller jämförbara 
produkter.

egendomsskador, fraktkostnader, indirekta skador; 

kostnader för reparation av kosmetiska skador, t.ex. 
bucklor, lackskador eller andra ytskador, repor eller rost 
om dessa skador inte påverkar produktens funktion;

Produktskyddet ersätter inte skador som uppkommit 
genom externa faktorer eller direkt eller indirekt genom 
transport, leverans eller installation av den försäkrade 
produkten;

varor som har använts eller är avsedda att användas för 
professionella eller kommersiella ändamål.

Vad täcker försäkringen?
Inköpsskyddet täcker skada på det försäkrade objektet 
som förorsakats av en yttre orsak. 

Produktskyddet som ingår i köpsskyddsförsäkringen 
gäller om den försäkrade produkten, d.v.s. en 
hushållsapparat, konsumentelektronik, en mobiltelefon 
eller en surfplatta, går sönder av en intern orsak.

Om det försäkrade objektet skadas eller går sönder 
ersätts reparationskostnaden för det försäkrade 
objektet, eller om reparationskostnaden överstiger 
inköpspriset som anges på inköpskvittot ersätts det 
inköpspris för det försäkrade objektet som anges på 
inköpskvittot upp till försäkringsbeloppet.

Maximalt 2 000 euro per försäkringsfall ersätts 
av Inköpsskyddet och maximalt 4 000 euro av 
Produktskyddet. Maximal årlig ersättning är 12 000 euro 
per Ålandsbanken-kort.

Ersättning för självriskdelen i hemförsäkringen kan 
ansökas via köpsskyddsförsäkringen. Försäkringen 
gäller utan självrisk och utan åldersavdrag enligt varans 
livslängd.

Inköpsskyddet gäller produkter för privat bruk som är 
placerade för permanent användning i den försäkrades 
fasta bostad eller fritidsbostad i Norden, samt 
mobiltelefoner och surfplattor

Vilken typ av försäkring är detta?
Inköpsskyddsförsäkring för Ålandsbankens Mastercard Premium Banking-, Private Banking- och World Elite-kort.

Köpsskyddsförsäkring 
Dokument med försäkringsinformation
Försäkringsbolag: AIG Europe S.A. filial 
Produkt: Gruppförsäkring för Ålandsbankens Premium Banking-, Private Banking- och World Elite-kort 2001194070, 200197555, 2001199071

Försäkringen utfärdas av AIG Europe S.A. filial (FO-nummer 2922692-7, ’AIG’), Kaserngatan 44, 00130 Helsingfors.
AIG Europe S.A. filial är en finsk filial till försäkringsbolaget AIG Europe S.A. med säte i Luxemburg. Den finska filialens handelsregisternummer i 
Luxemburgs register R.C.S. är B 218806. AIG Europe S.A.:s huvudkontor ligger på 35 D John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, http://www.aig.lu.

Denna produktbroschyr ersätter inte försäkringsvillkoren. Läs noggrant igenom de fullständiga försäkringsvillkoren och begränsningarna.

Finns det några begränsningar för 
försäkringsskyddet?

Köpsskyddsförsäkringen gäller produkter som är köpta i 
Norden (Finland, Sverige, Norge, Danmark eller Island) 
och som har betalats i sin helhet (100 %) med den 
försäkrades Ålandsbank-kort och har ett inköpspris på 
över 100 euro.

Köpsskyddsförsäkringen gäller inte om det försäkrade 
objektet går sönder under säljarens garantiperiod.

Vilka är mina skyldigheter?
• Läs igenom försäkringsvillkoren och 

produktdeklarationen. 

• Om en skada inträffar: 

a) Gör en elektronisk skadeanmälan till AIG på 
www.aig.fi/skadeanmalan-pa-natet eller beställ 
ett skadeanmälningsformulär genom att ringa vår 
kundtjänst på tel. 0203 03456. 

b) Bifoga verifikat till din ersättningsansökan. 

c) Spara all dokumentation och information som rör 
ersättningsansökan. Ersättningshandläggaren kan vid 
behov begära originaldokumentation 

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i Norden.

Hur säger jag upp försäkringen?
De enskilda försäkrade har inte rätt att säga upp 
försäkringen.

Hur och när betalar jag?
Försäkringstagaren Ålandsbanken Abp betalar 
försäkringspremien till försäkringsbolaget.

När börjar och slutar försäkringsskyddet?
Från och med den 1 januari 2022 till dess att 
kreditkortsavtalet sägs upp, ändras eller annulleras eller 
försäkringstagaren säger upp försäkringsavtalet med 
försäkringsgivaren. 


