OP-Visa Platinum Vapautus vuokra-auton
vahinkojen omavastuusta
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Tuote: Korttivakuutus

Yritys: Inter Partner Assistance SA

OP-Visa Platinum

Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta annetaan vakuutusehdoissa.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Vapautus vuokra-auton vahinkojen omavastuusta on osana OP-Visa Platinum luottokorttia. Vakuutus on voimassa, kun kortinhaltija on nimetty
ensimmäiseksi kuljettajaksi vuokrasopimuksessa. Kortinhaltijan tulee olla vähintään 21-vuotias ja alle 80-vuotias, ja hänellä tulee olla voimassa oleva ajokortti
vuokraamalleen ajoneuvolleen. Korttimatkavakuutuksen vakuutuksenottajana on OP-Korttiyhtiö Oyj.

Mitä vakuutus kattaa?

Mitä vakuutus ei kata?

Matkan enimmäiskesto on 90 peräkkäistä vuorokautta.

Vakuutetulla ei ole voimassa olevaa ajokorttia ajettavan
vuokra-ajoneuvon luokassa

Vapautus vuokra-auton vahinkojen omavastuusta enintään 2 000
euroon asti.

Useamman kuin yhden vuokra-ajoneuvon vuokraaminen
samaan aikaan.

Vuokra-ajoneuvolle vuokra-aikana aiheutuneet aineelliset vauriot,
jotka johtuvat vuokra-ajoneuvon vahingoittumisesta, palamisesta,
ilkivallasta tai varkaudesta, mukaan lukien sen renkaat ja ikkunat.

Vuokraaminen muuksi kuin vuokrasopimuksessa
määritetyksi ajaksi tai yli 30 päiväksi.
Jatkuva leasing-tyyppinen vuokraus

Vuokrausyrityksen korvaushakemukset myöhemmästä tulojen
menetyksestä, kun vuokra-ajoneuvo ei ole vuokrattavissa kyseisten
vaurioiden tai menetysten vuoksi.
Vuokrauksen kohteena voi olla rekisteröity henkilöauto, farmariauto
ja pakettiauto, joissa voi kuljettaa enintään yhdeksää ihmistä ja joita
voi käyttää yleisillä teillä.

Vakuutettu rikkoo vuokrasopimuksen ehtoja.

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?
Jos vakuutetulla on useita OP-kortteja,
vakuutuksenantaja maksaa korvauksen vain korttien
suurimpaan yksittäiseen rajaan asti, eikä korttien
korvausarvoja voida laskea yhteen.

Vakuutusturva on voimassa enintään 30 päivää kestävissä
vuokrauksissa.
Vakuutusturva on voimassa ulkomailla sekä Suomessa

Vakuutusehdoissa erikseen määriteltyjä
korvausrajoituksia.

Missä vakuutusturva on voimassa?
Mihin tahansa maailmassa tehtävällä loma- tai työmatkalla, joka alkaa asuinmaasta ja päättyy sinne vakuutusturvan voimassaoloaikana.

Mitkä ovat velvoitteeni?
• Vakuutetun tulee vahinkotapahtuman syntyessä tai sen uhatessa kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta.
• Vakuutetun tulee tehdä vahinkoilmoitus 28 päivän kuluessa ja antaa vahingon selvittämiseen tarvittavat tiedot ja asiakirjat vakuutusyhtiölle.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
• Matkavakuutus kuuluu veloituksetta OP-Visa Platinum luottokorttiin.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
• Vakuutusturva alkaa autoille, jotka on vuokrattu vakuutusturvan tarjoavan kortin voimassaolon alkamisen jälkeen.
• Vakuutusturva päättyy, kun kortin tili lopetetaan tai kun nämä vakuutusturvat perutaan tai ne päättyvät.

M• iten irtisanon sopimuksen?
• Matkavakuutus kuuluu veloituksetta OP-Visa Platinum luottokorttiin.
• AXA on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti ryhmävakuutuksen irtisanomisesta vakuutetulle.
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