Luottokorttiisi kuuluu Matka- ja
Ostoturva-vakuutus 1.9.2019
alkaen

1.9.2019 alkaen Handelsbankenin Credit/Debit-korttiin sisältyy täydentävä vakuutus kortin
voimassaoloaikana. Siihen sisältyy matkavakuutus ulkomaanmatkoilla, ostoturva, omavastuuturva ja
Hole-in-one-vakuutus Huomioithan, että vakuutus koskee ainoastaan kortin Credit-puolella tehtyjä
maksuja, ei Debit-puolen maksuja. Vakuutus täydentää kotivakuutuksesi, erikseen otetun
matkavakuutuksen, tuotevakuutuksen tai muun vakuutuksen.
Vakuutuksen edellytyksenä on, että kortinhaltija on maksanut vähintään 50 % yksityisestä
ulkomaanmatkasta Handelsbankenin Credit/Debit-kortin Credit-puolella ennen matkan alkamista
Suomesta. Vakuutuksen edut koskevat Suomesta alkavia ulkomaanmatkoja ja nämä edut koskevat
myös kortinhaltijan perhettä.
On tärkeää, että tarkistat vakuutusturvasi koko kattavuuden ennen jokaista matkaa ja että luet
täydelliset vakuutusehdot ymmärtääksesi vakuutuksen laajuuden. Tämän täydentävän
matkavakuutuksen lisäksi saattaa olla tarpeen joko täydentää kotivakuutusta, ottaa kotivakuutus tai
erillinen matkavakuutus.
Vakuutukseen kuuluu myös ostoturva ja omavastuuturva, jotka kattavat uutena ostetun omaisuuden,
kun maksat Handelsbankenin Credit/Debit-kortin Credit-puolella. Vakuutus on voimassa 180 päivää
osto- tai toimituspäivästä. Ehdoistamme löydät lisätietoja liittyen siihen, mitä omaisuutta vakuutus
koskee, missä vakuutus on voimassa ja mikä on vakuutuksen mahdollinen omavastuu.
Tietoa Matka- ja Ostoturvavakuutuksesta löydät kotisivuiltamme

www.nordic.zurich.com/handelsbanken_fi. Sivuilta löydät myös vakuutusehdot, nettivahinkoilmoituksen
sekä yhteystiedot Zurich vakuutusyhtiöön.
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Löydät vakuutusehdot ja vahinkoilmoituksen myös sivuilta www.handelsbanken.fi/kortit tai
paikallisesta pankkikonttoristasi.
Tästä kirjeestä löytyy lyhyesti tietoa vakuutuksesta.
Zurich vakuutusyhtiö on yksi maailman suurimmista vakuutusyhtiöistä, joka on tehnyt yhteistyötä
Handelsbankenin kanssa vuosia korttivakuutusten kanssa.

Ystävällisin terveisin,
Zurich vakuutusyhtiö
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