Hintatakuu
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Yritys: Inter Partner Assistance SA			
							

Tuote: OP Duo Hintatakuu			
OP DUO 01122021FI

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

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Tämä vakuutus antaa turvan tietyissä Hintatakuu -tilanteissa. Vakuutuksenottaja on OP Vähittäisasiakkaat Oyj.

Mitä vakuutus kattaa?

Mitä vakuutus ei kata?

9 Hyvitämme hyväksytystä tuotteesta maksetun

8 Ostetut hyväksytyt tuotteet tai hinnaltaan

alkuperäisen hinnan ja identtisen hyväksytyn
tuotteen alennetun myyntihinnan välisen
erotuksen (valmistusvuosi, merkki, malli ja
identtiset lisävarusteet), joka löytyy mistä
tahansa myymälästä, jos alennus havaitaan 30
päivän kuluessa ostopäivästä ja on vähintään
50 €.

alennetut tuotteet, jotka on löydetty
asuinmaan ulkopuolelta.

8 Vakuutustapahtumat, joita ei voida todistaa
olemassa olevien tositteiden avulla.

8 Samaan myymäläketjuun kuuluvassa

toisessa paikassa sijaitsevassa myymälässä
edullisempaan hintaan myytävät tuotteet.

Onko vakuutukselle mitään
rajoitteita ?
!

Mahdolliset kulut, jotka sinua olisi vaadittu
maksamaan tai jotka sinun olisi odotettu
maksavan, jos korvaushakemukseen
johtanutta tapahtumaa ei olisi tapahtunut.

!

Jos sinulla on useita OP:n
yksityisasiakaskortteja, maksamme vain
korttien korkeimpaan yksittäiseen ylärajaan
saakka, eikä korvausmääriä voi laskea yhteen

Missä vakuutusturva on voimassa?
9 Tuote, jossa on jälleenmyyjän tai valmistajan nimi tai merkki, ja jonka vähimmäisostohinta on 50 euroa ja jonka olet
ostanut vain henkilökohtaiseen käyttöön (sisältäen lahjat), ja joka on veloitettu kokonaan vakuutuksen sisältävältä
kortiltasi yhtenä ostotapahtumana myymälästä, eikä kyseessä ole vakuutusturvaan sisältymätön tuote.

Mitkä ovat velvoitteeni?
•

Sinun on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiin varotoimiin välttääksesi vakuutustapahtumat. Sinun on toimittava ikään
kuin sinulla ei olisi vakuutusta ja ryhdyttävä toimeen minimoidaksesi vahingot mahdollisimman tehokkaasti sekä
ryhdyttävä kohtuullisiin toimiin 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, että tarkastat onko sinulla muita vakuutuksia, jotka voivat kattaa samoja vahinkoja ja kustannuksia,
kuin tämä kyseinen vakuutus.

•

Jotta voisit saada tämän vakuutuksen mukaisen vakuutusturvan, vakuutuksesi kattaa vain HINTATAKUUN, jos 100 %
hyväksyttyjen tuotteiden hinnasta on veloitettu vakuutuksen sisältävältä kortilta.

•

Mitään omaisuutta ei saa jättää meidän hoidettavaksemme, ja kaikki rikkoontuneet tavarat on säilytettävä, sillä
voimme haluta nähdä ne.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?

Hintatakuu kuuluu veloituksetta OP Duo -korttiin.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Suoja alkaa vakuutuksen sisältävän kortin alkamispäivänä . Vakuutusturva päättyy, kun korttiin liittyvä tili suljetaan tai
kun vakuutusturvan mukaiset vakuutuskorvaukset peruutetaan tai ne vanhentuvat.
Vakuutuksen sisältävän kortin aloituspäivän jälkeen tehdyt ostot katetaan HINTATAKUUN.

Miten irtisanon sopimuksen?
Hintatakuu kuuluu veloituksetta OP Duo -korttiin.
Sopimuksen voi irtisanoa ainoastaan perumalla OP Duo -luottokortin
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