Näyttövakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
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Tuoteseloste antaa yleiskuvan vakuutuksen sisällöstä ja kattavuudesta sekä olennaisimmista rajoituksista. Vakuutusehdoissa
kerrotaan tarkasti vakuutuksen kattavuudesta.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Näyttövakuutus on tuotekohtainen ja koskee vain ostokuitissa (vakuutustodistus) vakuutetuksi merkityn tuotteen näyttöä. Vakuutus on
voimassa tuotteen omistajan hyväksi ja seuraa täten tuotetta jonka näyttöä vakuutus koskee. Näytöllä tarkoitetaan etupuolen näyttöä,
jonka tehtävänä on näyttää tietoja ja kuvia.

Mitä vakuutus kattaa?
Perusturva

✓

Näytölle tapahtuneet vahingot, jotka ovat
äkillisen ja odottamattoman ulkoisen
tapahtuman seurausta. Esimerkiksi, että
pudotat puhelimen ja näyttö menee rikki.

Mitä vakuutus ei kata?



Vakuutus ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat
tai ovat seurausta kulumisesta, kuluttamisesta,
epänormaalista käytöstä tai muusta vauriosta,
joka ei vaikuta tuotteen toimivuuteen.



Kulutustarvikkeita, kuten esimerkiksi
näytönsuojat.



Mahdollisia tuotteen aiheuttamia
seurannaisvahinkoja vahingon yhteydessä.



Etupuolen näytön osien ja toimintojen
vaurioitumista, joiden tehtävänä ei ole tietojen
tai kuvien näyttäminen, esim. sormenjälkilukija, näppäimet tai kamera sekä muut
taustalla olevat toiminnot, jotka eivät liity
tieto- tai kuvannäyttötoimintoon näytössä.

Lisävalinta
Ei ole mahdollista tehdä lisävalintoja vakuutusturvalle.

Onko vakuutusturvalle mitään
rajoitteita?

!
!
!

Huolimattomuuden seurauksena syntynyt
vahinko.
Törkeän huolimattomuuden seurauksena
syntynyt vahinko.
Suojeluohjeiden rikkomisen seurauksena
syntynyt vahinko

Missä vakuutus on voimassa?

✓

Näyttövakuutus on voimassa, tapahtui vahinko missä päin maailmaa tahansa.

Mitkä ovat velvoitteeni?
•
•
•
•

Sinun tulee maksaa vakuutusmaksu sekä ilmoittaa oikeat yhteystiedot.
Tehdä vahinkoilmoitus viipymättä vahingon sattuessa.
Sinun tulee toimittaa vakuutuksenantajalle kaikki vakuutusasialle merkitykselliset tiedot.
Noudattaa nk.normaalia varovaisuutta tuotetta käsitellessä. Esimerkiksi tuotetta ei saa käyttää tai säilyttää
ympäristössä jossa vaurioitumisen vaara on ilmeinen.
• Tuotteen alkuperäisen omistajan tulee ilmoittaa vakuutuksenantajalle uuden omistajan yhteystiedot jos tuote myyty
tai luovutettu toiselle henkilölle.
• Sinun tulee noudattaa valmistajan antamia ohjeita tuotteen kokoamisesta, asentamisesta, käyttämisestä,
kunnossapitämisestä ja huoltamisesta.
• Jotta puutteellisesta toiminnasta johtuva vahinko voidaan korvata, tulee tuote toimittaa liikkeeseen tai vakuutusyhtiön
osoittamaan huoltokorjaamoon.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Vakuutuksen voi hankkia oston yhteydessä, kuitenkin viimeistään toimituksen yhteydessä ja maksetaan Gigantin kanssa
sovitulla tavalla.

Koska vakuutus alkaa sekä päättyy?
• Vakuutus alkaa sen hankintapäivästä ja kun vakuutusmaksu on maksettu.
• Vakuutus päättyy vakuutuskauden (12 kuukautta) kuluttua umpeen.

Miten irtisanon vakuutuksen?
• Vakuutuksen voi irtisanoa koska tahansa vakuutuskauden aikana.
• Vakuutuksen voi irtisanoa sähköpostitse: info@happycare.fi. Ilmoita että haluat irtisanoa vakuutuksen sekä ostokuitin
numeron.

