Rese- och Köpskyddsförsäkring vid
betalning med ditt kreditkort fr.o.m.
1 september 2019

Från och med 1.9.2019 kommer Handelsbanken Credit/Debit att omfattas av en kompletterande
försäkring så länge ditt kort är giltigt. Den omfattar en reseförsäkring vid utlandsresa, ett köpskydd,
självriskskydd och Hole-in-one-försäkring. Observera att försäkringen endast gäller vid betalning med
Credit, inte betalning med Debit. Försäkringen kompletterar det skydd du har via din hemförsäkring,
en separat tecknad reseförsäkring, en produktförsäkring eller annan gällande försäkring.
Förutsättningen för att försäkringen ska gälla är att du som kortinnehavare har betalat minst 50 % av
en privat utlandsresa med ditt Handelsbanken Credit/Debit-kortets Credit-sida före avresan från
Finland. Försäkringsförmånerna gäller vid utlandsresa som påbörjas i Finland och omfattar även
kortinnehavarens familj.
Det är viktigt att se över sitt totala försäkringsskydd inför varje resa och läsa de fullständiga villkoren
för att få kännedom om försäkringens omfattning. Utöver denna kompletterande reseförsäkring kan
det finnas behov av att antingen komplettera sin hemförsäkring, teckna en hemförsäkring eller teckna
en separat reseförsäkring.
Försäkringen omfattar även ett köpskydd och självriskskydd för viss nyinköpt egendom när du betalar
med ditt Handelsbanken Credit/Debit-kortets credit-sida. Skyddet gäller i 180 dagar från inköps- eller
leveranstillfället. Se vidare i villkoret för mer information om vilken egendom som omfattas, var
försäkringen gäller och eventuell självrisk.
Information om Rese- och Köpskyddsförsäkringen hittar du alltid på vår hemsida

www.nordic.zurich.com/handelsbanken_se Där finns även villkor, möjlighet att anmäla skada och
kontaktuppgifter till Zurich.
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Du kan även nå villkor och skadeanmälan via www.handelsbanken.fi/kortit eller på ditt lokala
bankkontor.
En kortfattad information om försäkringen finner du i detta brev.
Zurich Insurance är ett av världens största försäkringsbolag och har samarbetat med Handelsbanken
gällande kortförsäkringar i många år.

Med vänlig hälsning,
Zurich
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