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Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Inter Partner Assistance SA		
Produkt: OP Duo Pris Garanti
							01122021SE

Fullständig information som ges innan avtalet tecknas och information om produkten som gäller avtalet ges i produktbeskrivningen
och i försäkringsvillkoren.

Vilken typ av försäkring är det fråga om?
Denna försäkring tillhandahåller skydd vid Pris garanti. Försäkringstagaren är OP Detaljkunder Abp.

Vad täcker försäkringen?

Vad täcker försäkringen inte?

9 Vi återbetalar mellanskillnaden mellan

8 Berättigade varor som köpts in eller

det ursprungliga priset som betalats för
en berättigad vara och det reducerade
försäljningspriset för den identiska
berättigade varan (tillverkningsår, märke,
modell och identiska tillbehör) som finns i en
butik, om prisnedsättningen upptäcks inom
30 dagar från inköpet och är lika med eller
högre än 50 euro.

prissänkta artiklar som har hittats utanför
bosättningslandet.

8 Incidenter som inte kan bevisas utifrån
befintlig dokumentation.

8 Varor till försäljning från en butik som

tillhör samma kedja på en annan plats,
detaljhandelsförsäljning till ett lägre pris.

Finns det några begränsningar för
försäkringsskyddet?
!

För eventuellt anspråk för vilket du har rätt
till ersättning enligt någon annan försäkring,
inklusive belopp som kan återkrävas från
någon annan källa, utom för eventuella
överskott utöver det belopp som skulle ha
varit täckt av en sådan annan försäkring, eller
belopp som kan återkrävas från någon annan
källa, om dessa förmåner inte hade påverkats.

!

Om du har flera OP Detaljkunder Abp:s kort
betalar vi bara den högsta engångsgränsen
för korten, förmånsvärdena kommer inte att
ackumuleras.

Var gäller försäkringsskyddet?
9 En vara med återförsäljarens eller tillverkarens namn eller varumärke och ett lägsta inköpspris på 50 euro, inköpt av dig
endast för personligt bruk (inklusive gåvor), som till fullo har debiterats ditt försäkrade kort i en enda transaktion från
en butik och som inte är listat som en vara som inte omfattas av försäkringen.

Vilka är mina skyldigheter?
•

Du måste vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att förhindra att en skada uppstår. Du måste agera som om du inte
är försäkrad och vidta åtgärder för att minimera din förlust så mycket som möjligt och vidta rimliga åtgärder för att
förhindra ytterligare incidenter och återställa saknad egendom.

•

Vi ber dig meddela oss inom 28 dagar från det att du har fått kännedom om att du behöver göra ett anspråk och att du
skickar in ditt ifyllda skadeanmälningsformulär och eventuell ytterligare information till oss så snart som möjligt.

•

För att vara berättigad att få försäkringsskydd enligt denna förmånsplan omfattas du endast av PRIS GARANTI om
100% av den/de berättigade varornas totala kostnad har debiterats det försäkrade kortet.

•

Vi rekommenderar att du kontrollerar att du inte har några andra försäkringar som kan täcka samma händelser och
kostnader som denna försäkring.

•

Du får inte överge någon egendom som vi ska ta hand om och förvara skadade föremål eftersom vi kan behöva se
dem.

Hur och när betalar jag premien?
Pris garanti är en kostnadsfri del av OP Duo kreditkort.

Hur säger jag upp avtalet?
Skyddet börjar gälla från startdatumet för ditt kort som omfattas av försäkringen. Skyddet upphör när kortkontot avslutas
eller när dessa förmåner annulleras eller löper ut.
Inköp som görs efter startdatumet för ditt försäkrade kort omfattas av PRIS GARANTI

När börjar och upphör försäkringsskyddet?
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Skyddet börjar gälla från startdatumet för ditt kort som omfattas av försäkringen .Skyddet upphör när kortkontot
avslutas eller när dessa förmåner annulleras eller löper ut. Inköp som görs efter startdatumet för ditt försäkrade kort
omfattas av PRIS GARANTI.

