Tuoteturva Ellos/Jotex
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Yritys: Solid Försäkringsaktiebolag, Suomen sivuliike, Suomi

Tuote: Tuoteturva

Solid Försäkringsaktiebolag Suomen sivuliike (y-tunnus 1714344-6) c/o Resurs Bank, Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa on ruotsalaisen Solid
Försäkringsbolagin sivuliike. Vakuutuksenantaja: Solid Försäkringsaktiebolag (Solid Insurance), rek.nro: 516401-8482, osoite: Landskronavägen
23, 252 32 Helsingborg, Sverige. Vakuutuksenantaja on Ruotsin Finanssivalvonnan (Finansinspektionen) alainen ja sillä on oikeus harjoittaa
vakuutustoimintaa. Kotipaikka Helsingborg, Ruotsi.

Tämä on lyhyt kuvaus vakuutuksesta. Vakuutuksen tarkemmat tiedot löydät tuotekuvauksesta sekä vakuutusehdoista.
Asiakaspalvelumme voi myös lähettää dokumentit pyynnöstäsi kotiisi postitse.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Vakuutuksen kohteena on yksityishenkilön Ellokselta tai Jotexilta tililuotolla ostama tuote, joka on maksettu Resurs Bank
AB:n rahoittamalla tililuotolla ja kun henkilö on ottanut tililuotolle maksuvakuutuksen Solid Insurancelta. Vakuutus korvaa
vakuutetulle tuotteelle aiheutuneen vahingon, joka aiheutuu äkillisen ja ennalta arvaamattoman ulkoisen tapahtuman
seurauksena. Vahingolla tarkoitetaan myös tuotteen anastamista asuntomurron yhteydessä.

Mitä vakuutus kattaa?
Äkillinen ja ennalta-arvaamaton vahinko
Jos tuotteesi vahingoittuu äkillisen ja ennaltaarvaamattoman ulkoisen tapahtuman johdosta, kattaa
vakuutus tuotteen korjauskustannukset sen vahinkohetken
jälleenhankinta-arvoon
saakka,
kuitenkin
enintään
vakuutetun tuotteen hankintahinnan. Jos korjaamista ei
voida tehdä tällaisella kustannuksella (ns. täysvahinko),
annetaan korjaamisen sijasta Elloksen tai Jotexin
valikoimista vastaava tuote korvaukseksi, kuitenkin
enintään vakuutetun tuotteen hankintahintaan saakka.
Asuntomurto
Jos tuotteesi varastetaan asuntomurron yhteydessä,
vakuutuksesta korvataan uusi vastaava tuote kuten
täysvahingossa.

Mitä vakuutus ei kata?
Muun kuin asuntomurron yhteydessä tapahtuneen
anastamisen aiheuttama vahinko
Vakuutus ei kata matkapuhelimia eikä
sähkömoottorilla toimivia ajoneuvoja.

Onko vakuutusturvalle mitään
rajoitteita?
Vahinko, joka ei vaikuta vakuutetun tuotteen
käyttökelpoisuuteen, kuten kauneusvirhe.
Kulumisesta aiheutunut vahinko tai tuotteen
virheellisestä käytöstä tai hoidon laiminlyönnistä
aiheutunut vahinko
vika, joka voidaan korvata tuotetakuun perusteella,
tai joka kuluttajansuojalain mukaan on myyjän
virhevastuun piirissä

Missä vakuutusturva on voimassa?
Tuotteesi on vakuutettu kaikkialla maailmassa

Mitkä ovat velvoitteeni?
Noudata aina huolellisuusvelvoitteita, jotka ilmenevät vakuutusehdoista.
Hoida ja valvo tuotettasi siten, että vahingot voidaan mahdollisuuksien mukaan välttää.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Vakuutusturva on maksuton.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutussuoja on voimassa 12 kuukautta siitä päivämäärästä, jolloin tuote/tuotteet on toimitettu vakuutetulle. Vakuutuksen
voimassaolo päättyy vakuutuskauden jälkeen ilman irtisanomista.

Miten irtisanon sopimuksen?
Voit irtisanoa vakuutuksen milloin tahansa vakuutuksen voimassaoloaikana tai ilmoittaa vakuutustarpeesi päättymisestä ottamalla
yhteyttä asiakaspalveluumme
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