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KORVAUSHAKEMUS HINTATURVAVAKUUTUKSILLE
OHJEITA KORVAUKSENHAKIJALLE
Täytättehän kaikki korvaushakemuksen kohdat huolellisesti.
Hintaturva-vakuutus korvaa vakuutetun henkilön maksaman hinnan ja 30 päivän kuluessa yleisesti tarjolla ja kaikkien saatavilla olevan hinnan välisen erotuksen. Alle 20 euron hintaeroja ei korvata. Huomaattehan, että halvemmalla tarjottava tuote on
oltava täsmälleen sama kuin vakuutetun ostama tuote (sama tuotemerkki, versio, mallinimi ja –numero). Suomen ulkopuolella tarjottu halvempi hinta ei oikeuta korvaukseen (esim. verkkokauppa, joka ei maksa arvonlisäveroa Suomeen).
Korvaushakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

•
•

Kopio ostokuitista, josta käy ilmi ostopäivämäärä, ostettu tuote ja myyjä.

•

Kopio luottokorttilaskusta, jolla näkyy se ostos, josta korvausta haetaan.

Kirjallinen todiste löydetystä halvemmasta hinnasta, josta käy ilmi päivämäärä, jolloin halvempi hinta on ollut
tarjolla sekä halvempaa hintaa tarjoava myyjä ja tarkat tiedot tarjotusta tuotteesta.

Korvaushakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen:
(Suomesta lähetettäessä, postimaksua ei tarvita)
AIG Europe Limited
Tunnus 5008951
00003 Vastauslähetys

(Suomen ulkopuolelta lähetettäessä)
AIG Europe Limited
Kasarmikatu 44
00130 Helsinki

KORVAUKSENHAKIJAN TIEDOT
Nimi

Henkilötunnus

Lähiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Tilinumero (IBAN)

Kenen tili, jos ei
korvauksenhakijan?

Antamalla sähköpostiosoitteenne hyväksytte, että Teihin voidaan olla yhteydessä sähköpostitse hakemuksenne käsittelemiseksi.

TIEDOT OSTETUSTA TUOTTEESTA
Tuotteen ostopäivä

Ostettu tuote (merkki, mallinimi-, ja/tai numero)

Tuotteen ostohinta

Tuotteen myyjä (liikkeen nimi ja osoite)

VAKUUTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄT TIEDOT
Alempi hinta

Pvm, jolloin alempi hinta oli tarjolla

Luottokortin voimassaoloaika (esim. 09 / 16)

Tuotetta halvemmalla tarjoava taho

Onko kyseessä tällä luottokortilla tehty ensimmäinen ostos?
Kyllä

Korvausta haetaan \KWHHQVl

Onko Teillä muita vakuutuksia
tällaisen vahingon varalle?

Ei
Kyllä, Yhtiö:
Ei

ALLEKIRJOITUS
Antaessanne henkilötietojanne AIG:lle korvaushakemuksenne yhteydessä, annatte suostumuksenne henkilötietojenne keräämiseen ja käsittelyyn (mukaan lukien niiden luovuttamisen ja kansainvälisen siirtämisen) Tietosuojakäytännössä kuvatulla
tavalla, Tietosuojakäytäntö saatavilla osoitteessa www.aig.fi/privacy_664_206938.html tai erikseen pyydettäessä. Lupa sisältää luvan henkilötietojenne siirtämiseen kansainvälisesti. Antaessanne AIG Finlandille muiden henkilöiden henkilötietoja,
vakuutatte, että olette antanut tiedon Tietosuojakäytännön sisällöstä, ja että teidät on valtuutettu antamaan hänen henkilötietojaan AIG Finlandille Tietosuojakäytännössä selostetulla tavalla.
Vakuutan tässä korvaushakemuksessa annetut tiedot oikeiksi.
Paikka ja Aika

Korvauksenhakijan allekirjoitus

