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Her kan du læse en kort beskrivelse af Nykredits Mastercard Blue Shopping forsikring. Du kan se
forsikringsbetingelserne på nykredit.dk/bankvilkaar.
Hvilken form for forsikring er der tale om?

Købsforsikring, Udvidet reklamationsret, Websafe og ID-tyveri.
Hvem dækkes?

Hvad dækker den ikke?

Genstande, købt i hele verden med
Mastercard Blue Shopping.

Hvad dækker den?

 Købsforsikring
Tab af eller skade på varen som følge af tyveri eller
udefrakommende skade.

 Udvidet Reklamationsret
24 måneders udvidet reklamationsret efter det
tidspunkt, hvor reklamationsretten overfor sælger
ophører.









 Websafe
Afhjælpning på krænkelser på internettet ved deindeksering af indhold, juridisk assistance,
psykologisk krisehjælp samt tabt arbejdsfortjeneste.
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Olie- og gasfyr.
Transportbilletter.
Alle former for juveler, smykker og ure.
Kosmetiske skader som eksempelvis ridser, pletter
og blegning, som ikke hindrer genstanden i at
fungere.
Krænkelser som Sikrede eller Sikredes pårørende
har taget aktivt del i.

Er der nogen begrænsninger af
dækningen?

Tabt arbejdsfortjeneste og advokathjælp ved IDtyveri.

detaljeret beskrivelse.

Mobiltelefoner.

Se forsikringsbetingelserne for en mere
detaljeret beskrivelse.

 ID-tyveri

Se forsikringsbetingelserne for en mere

Både, biler eller andre motoriserede køretøjer.

!

Varen skal have kostet mindst DKK 2.000 og være
købt i sin helhed med et gyldigt Mastercard Blue
Shopping udstedt af Nykredit.

!

Købsforsikringen dækker i en periode på 30 dage
fra købsdatoen.

!

Udvidet reklamationsret dækker i en periode på 24
måneder efter det tidspunkt, hvor
reklamationsretten overfor sælger ophører.

!

Der ydes ikke dækning ved kosmetiske skader,
som ikke hindrer genstanden i at fungere.

!

ID-tyveri dækker kun ved genetableringen af et
tyveri.
Se forsikringsbetingelserne for en mere
detaljeret beskrivelse.

Hvor er jeg dækket?

 Dækker i hele verden.
Hvilke forpligtelser har jeg?
-

Læs forsikringsbetingelserne og nærværende produktdokument. Vær opmærksom på, at du finder forsikringens
policenummer i forsikringsbetingelsernes Sektion A på s. 1.

-

Når du anmelder en skade, skal du medsende al nødvendig dokumentation og originale kvitteringer til AIG.

-

Hvis der er tale om tyveri, skal du politianmelde hændelsen inden for 48 timer, fra du opdagede tyveriet.

Betalingskrav
Varen skal være købt med kortet.

Dækningsperiode
Forsikringen er gyldig fra kortet er modtaget. Forsikringen (Købsforsikring) dækker den forsikrede genstand i 30
dage fra købsdatoen, eller fra købers modtagelse af genstanden. Forsikringen (Udvidet reklamationsret) dækker i
en periode på 24 måneder efter det tidspunkt, hvor reklamationsretten overfor sælger ophører,
Hvordan opsiger jeg forsikringen?
Forsikringen knytter sig til Nykredits Mastercard Blue Shopping.

