
 

 

 

A          

 

 

 

 
 

Tämä asiakirja on yhteenveto Aktia Hintatakuu, Ostoturva ja Lipputurvasta.  Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja 
sopimusta koskevat tiedot annetaan tuoteselosteessa, vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjassa.   
 

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä? 
 
Vakuutus tarjoaa turvaa Hintatakuun, Ostoturvan ja Lipputurvan muodossa.  Vakuutus on voimassa Aktia World Elite Private Banking 
Credit/Debit kortinhaltijoille, joiden pysyvä kotiosoite on Suomessa. Vakuutuksenottaja on Aktia Pankki Oyj. 

 
 

 

 

Mitä vakuutus kattaa? 

✓ Hintaturva 
Hyvitämme vakuutetusta tuotteesta maksetun 

alkuperäisen hinnan ja identtisen tuotteen 

alennetun myyntihinnan välisen erotuksen, jos 

alennus havaitaan 30 päivän kuluessa ostopäivästä 

ja on vähintään 50 euroa. Tuote voi löytyä mistä 

tahansa myymälästä. 

✓ Ostoturva 
Jos vakuutettu tuote varastetaan ja/tai vaurioituu 

tapaturmaisesti 180 päivän kuluessa ostamisesta, 

oman harkintamme mukaan me korvaamme tai 

korjaamme vakuutetun tuotteen tai hyvitämme 

kortinhaltijan tilille summan, joka ei ylitä 

vakuutetun tuotteen ostohintaa tai 

vakuutuskorvaustaulukon yksittäisen tuotteen 

ylärajaa riippuen siitä, kumpi näistä on pienempi. 

✓ Lipputurva 
Lipputurva korvaa teatteri-, konsertti- ja 

tapahtumalippuja sairauden sattuessa 1000 

euroon asti.  

 

 

 

Mitä vakuutus ei kata? 

 Ostetut vakuutetut tuotteet tai hinnaltaan 
alennetut tuotteet, jotka on ostettu asuinmaan 
ulkopuolelta. 

 Vakuutustapahtumat, joita ei voida todistaa 
olemassa olevien tositteiden avulla. 

 Samaan myymäläketjuun kuuluvassa toisessa 
paikassa sijaitsevassa myymälässä 
edullisempaan hintaan myytävät tuotteet. 

 Petoksesta, huonosta käsittelystä, 
huolimattomuudesta tai valmistajan 
käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat 
tapahtumat 

 Tapahtuma, jonka järjestäjät peruvat.  

  

 

 

 

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita? 
 Vakuutus ei kata kuluja, jotka sinua olisi vaadittu 

maksamaan tai jotka sinun olisi odotettu 
maksavan, jos korvaushakemukseen johtanutta 
tapahtumaa ei olisi tapahtunut. 

 Jos sinulla on useita Aktia Pankki Oyj:n kortteja, 
maksamme vain korttien korkeimpaan 
yksittäiseen ylärajaan saakka, eikä 
korvausmääriä voi laskea yhteen. 

 
 

  

 

 
Missä vakuutusturva on voimassa? 

✓ Vakuutusturva on voimassa, kun esine tai lippu, joka on ostettu yksinomaan sinun henkilökohtaiseen käyttöösi, 
mukaan lukien lahjat,  on maksettu kokonaisuudessaan vakuutuksen sisältävällä kortillasi.  

 
 

Hintatakuu, Ostoturva ja Lipputurva 
 

Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja 
 

Company:   Inter Partner Assistance SA   Tuote: Hintatakuu, Ostoturva ja Lipputurva  

 



 

 

 

 

Mitkä ovat velvoitteeni? 

• Sinun on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiin varotoimiin välttääksesi vakuutustapahtumat ja minimoidaksesi vahingot 
mahdollisimman tehokkaasti sekä välttääksesi muut vakuutustapahtumat ja saadaksesi takaisin menetetyn 
omaisuuden.  

• Pyydämme sinua ilmoittamaan meille 28 päivän kuluessa siitä, kun saat tietää, että sinun täytyy tehdä 
korvaushakemus, ja palauttamaan täytetyn korvaushakemuslomakkeen kaikkine täydentävine tietoineen 
mahdollisimman pian. 

• Suosittelemme tarkistamaan ettei sinulla ole mitään toista vakuutusturvaa, joka korvaisia samoja 
vakuutustapahtumia kuin tämä vakuutus.  

• Saadaksesi korvausta tästä vakuutuksesta, 100% korvattavien tuotteiden kokonaishinnasta on oltava maksettu 
vakuutuksen sisältävällä kortilla. 

• Et saa jättää mitään omaisuutta meidän huolehdittavaksemme ja sinun on säilytettävä kaikki vahingoittuneet 
esineet, koska meidän on ehkä nähtävä ne. 

 
 

 

 

Kuinka ja milloin suoritan maksun? 
Kortinhaltija ei maksa vakuutuksesta. Vakuutusturva tarjotaan ilmaisetuna Aktia World Elite Private Banking Credit/Debit 
kortinhaltijoille. Aktia Pankki Oyj maksaa Inter Partner Assistancelle vakuutusturvasta.  
 

  

 

 

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?  
Vakuutus alkaa vakuutuksen sisältävän kortin alkamispäivänä.  Vakuutusturva päättyy, kun kortti suljetaan tai kun 
vakuutusturvan mukaiset vakuutuskorvaukset peruutetaan tai ne vanhentuvat. 
Vakuutuksen sisältävän kortin aloituspäivä jälkeen,  mutta ei aikaisemmin kuin 1.1.2023, tehdyt ostot katetaan. 

 

 

 
Miten irtisanon sopimuksen? 
Nämä korvaukset kuuluvat korttisi tarjoamaan vakuutusturvaan, eikä niitä voi perua erikseen. Jos lopetat korttisi, vakuutusturva 
päättyy ja kaikki korvaukset loppuvat. Luottokorttisopimuksessasi on tarkat tiedot vakuutuksen sisältävän kortin 
lopettamisesta/peruuttamisesta.  
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