Uutiskirje 2018
Handelsbanken Rahoitus- luottokortti
Tietoa lyhyesti Handelsbanken Rahoitus Mastercard- ja Aktiivirahakortinhaltijoille muutoksista, jotka ovat voimassa 1.12.2018 alkaen
ostetuille matkoille ja tavaroille.
Matkavakuutus ja Omavastuuturva voimassa 1.12.2018 alkaen


Tämä yhteenveto kertoo vakuutussuojan laajennuksista, selvennyksistä ja
muutoksista, jotka toteutetaan vakuutusehtojen olennaisten kohtien osalta.



Täydelliset vakuutusehdot löytyvät sivultamme:
Handelsbanken Rahoitus Mastercard, www.nordic.zurich.com/handelsbankenrahoitus
Aktiiviraha-kortit, www.nordic.zurich.com/aktiiviraha

Vakuutussuojan laajeneminen vakuutettujen osalta
Olemme laajentaneet vakuutussuojaa edelleen ja nostaneet vakuutuksen voimassaoloikärajan 75
vuodesta 80 vuoteen. Vakuutus on nyt lisäksi voimassa myös lapsenlapsille, jotka matkustavat yhdessä
isovanhempien kanssa. Heidän ei edellytetä asuvan vakinaisesti samassa taloudessa. Vakuutussuojan
laajentuminen koskee 1. Matkustaja-, 2. Matkatavara-, 4. Vastuu- ja 5. Oikeusturvavakuutuksia.
”Vakuutettuna on Suomessa vakinaisesti asuva alle 80-vuotias Kortinhaltija. Vakuutettuja ovat myös
hänen kanssaan vakinaisesti samassa taloudessa asuvat avo-/aviopuoliso, rekisteröity puoliso sekä alle
18-vuotiaat lapset. Vakuutus on voimassa myös, jos vakuutetut matkustavat ilman Kortinhaltijaa.
Myös isovanhempiensa seurassa matkustavat alle 18-vuotiaat lapsenlapset ovat vakuutettuja, kun
matkasuunnitelma, matkustusajat ja matkakohde ovat heillä samat.”

Vakuutuksen voimassaolon laajeneminen
Olemme myös poistaneet vaatimuksen, että paluumatkan tulee olla varattuna ennen matkan alkamista
Suomesta. Vakuutus on nyt voimassa 90 päivää kaikilla Suomesta alkavilla yksityisillä ulkomaanmatkoilla.
Vakuutuksen voimassaolon laajeneminen koskee 1. Matkustaja-, 2. Matkatavara-, 4. Vastuu- ja 5.
Oikeusturvavakuutuksia.
”

Vakuutus on voimassa kaikilla Suomesta alkavilla yksityisillä ulkomaanmatkoilla, jotka kestävät enintään 90
päivää kunkin yksittäisen matkan alkamisesta lukien. Vakuutuksen voimassaolo ei edellytä sitä, että
paluumatka

on

varattu

ennen

matkan
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50

%

välittömistä

kokonaismatkakuluista tälle ajalle on maksettu Kortilla ennen matkan alkamista.”
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Tärkeä rajoitus koskien Ostoturvaa
1. joulukuuta alkaen Ostoturvavakuutus ei ole enää voimassa. Näin ollen tästä päivästä lähtien ostetut
tavarat eivät ole vakuutusturvan piirissä. Ostoturvavakuutus on kuitenkin edelleen voimassa niille
tavaroille, jotka kortinhaltija on ostanut omaan yksityiseen käyttöön ennen 1. joulukuuta.
Omavastuuturva pysyy voimassa vakuutusehtojen mukaisena ilman muutoksia ja omavastuuta.

Tietoa henkilötietojen käsittelystä
Vakuutusehdot ovat muuttuneet henkilötietojen käsittelyä koskevan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
voimaantulon vuoksi. Lisää tietoa siitä, miten käsittelemme henkilötietoja löytyy sivultamme.
”EU:n yleinen tietosuoja-asetus sisältää henkilötietojen käsittelyyn liittyviä säännöksiä. Sen
tarkoituksena on turvata henkilötietojesi käsittelyä. Täyttääksemme vakuutussopimuksen sekä
sitoumuksemme on meidän käsiteltävä sinun sekä muiden vakuutettujen henkilötietoja. Lue lisää
siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi sivultamme www.nordic.zurich.com/privacy.”
Muut vakuutusehdot pysyvät ennallaan.
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