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Tämä tuoteseloste sisältää lyhyen kuvauksen vakuutuksesta. Tuoteseloste ei ole täydellinen kuvaus siitä mitä vakuutus kattaa 
ja mitä se ei kata. Täydelliset vakuutusehdot, jotka muodostavat vakuutuskirjan kanssa vakuutussopimuksen kanssamme, on 
luettavissa jälleenmyyjän kotisivulta, osoitteessa:  www.jimms.fi  

Millaisesta vakuutuksesta on kyse? 
Tuoteturvapaketti on tuotekohtainen vakuutus, joka täydentää tuotetta, joka on vakuutuskirjan mukaan merkitty vakuutetuksi. 
Vakuutus kuuluu tuotteeseen ja sen myötä tuotteen omistajalle.  

 

 

Mitä vakuutus kattaa? 
 
1. 12 kk Tuoteturva täysvakuutus    

Koskee näyttöjä, kannettavia tietokoneita ja 
pöytätietokoneita 

 Äkilliset ja odottamattomat, ulkopuoliset    
         vahingot 
 Omavastuusuoja – jos maksat omavastuun   
         esim. kotivakuutuksesta korvattavasta  
         vahingosta.  
2. 36 kk Tuoteturva jatkotakuu ja 

täysvakuutus sekä toimintahäiriöt       
Koskee näyttöjä, kannettavia tietokoneita ja 
pöytätietokoneita 

 Äkilliset ja odottamattomat, ulkopuoliset    
         vahingot 
 Äkilliset, odottamattomat sisäisestä  

           rikkoutumisesta 
 Omavastuusuoja – jos maksat omavastuun   
          esim. kotivakuutuksesta korvattavasta  
          vahingosta.  
3. 48 kk suoja toimintahäiriöiden varalle 
    Koskee näyttöjä, kannettavia tietokoneita ja                      
     pöytätietokoneita 
 Äkilliset, odottamattomat sisäiset vauriot 
 Omavastuusuoja – jos maksat omavastuun   
         esim. kotivakuutuksesta korvattavasta  
         vahingosta.  
4. 12 kk Tuoteturva täysvakuutus 
     Koskee tietokonekomponetteja 
 Äkilliset, odottamattomat ulkoinen tapahtuma 
 30 pv suoja asennus- ja kokoamisvahingolle 
 Omavastuusuoja – jos maksat omavastuun   
         esim. kotivakuutuksesta korvattavasta  
         vahingosta.  

 
Lisävalinta 
Vaihtoehtoja ei ole saatavilla. 

 

 

 

 
 

 

Mitä vakuutus ei kata? 
 
 Vahinko, joka koostuu kulumisesta, kulutuksesta, 

epänormaalista käytöstä, käsittelyvirheistä, 
virheellisestä asennuksesta, virheellisestä 
kokoamisesta, ikämuutoksesta, värin tai  
muodon muutoksesta, pinnoitteesta tai 
laiminlyödystä huollosta tai muusta vahingosta, 
jotka eivät vaikuta tuotteen toimintaan, kuten 
naarmut kotelossa/suojassa, jotka luokitellaan  
ns. kauneusvirheiksi. 

 Kulutustarvikkeet esim. paristot, lamput. 
 Tunnetut tyyppivirheet 
 Vakuutetun tuotteen aiheuttama vahinko ja siitä  

 johtuvat seuraukset. 
 Ohjelmistovauriot ja/tai tietokonevirusten,  
           ohjelmistovirheiden tai toimintahäiriöiden      
           aiheuttamat vahingot.  
 Tuotteen varastaminen tai katoaminen 

 

 

 

Onko vakuutuksen kattavuudelle 
rajoituksia? 

http://www.jimms.fi/


 

 

     
! Huolimattomasta teosta johtuva vahinko 
! Törkeästä huolimattomuudesta johtuva vahinko 
! Turvallisuusmääräysten rikkomisesta johtuvat 

vahingot. 
! Omavastuu mahdollinen vahingon yhteydessä. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 

Missä vakuutusturva on voimassa? 
 
 Vakuutus on voimassa riippumatta siitä, missä päin maailmaa tuote on vahingon tapahtumahetkellä, mutta 
korvauskäsittely ja korvaus tapahtuu ainoastaan Suomessa (pois lukien Ahvenmaa).  
 

 

 

Mitkä ovat velvollisuuteni? 
 

• Sinun tulee maksaa vakuutusmaksu ja tarkastaa, että vakuutuskirjassa tiedot ovat oikein. 
• Vahingon sattuessa ole meihin välittömästi yhteydessä. 
• Olet velvollinen antamaan kaikki tarvittavat tiedot, jotta voimme päättää, kattaako vakuutus vahinkosi. 
• Vakuutettua tuotetta tulee käsitellä noudattaen tavanomaista varovaisuutta ja pyrkiä välttämään vaurioiden 

syntyminen mahdollisuuksien mukaan, tuotetta ei saa esim. käyttää ympäristöissä, joissa sen rikkoutuminen on 
ilmeistä. 

• Tuotteen alkuperäisen omistajan on ilmoitettava Moderna Försäkringarille, jos tuote myydään tai se siirretään  
toiselle henkilölle. 

• Asennuksessa, käytössä, huollossa ja kunnossapidossa on noudatettava valmistajan ohjeita. 
• Vahingon korvattavuuden edellytys on, että tuote jätetään joko jälleenmyyjälle tai Moderna Försäkringarin nimeämään 

korjaamoon. 
 

 

 

Miten ja milloin suoritan maksun? 
 

Vakuutus on ostettava ja maksettava tuotteen oston yhteydessä, mutta viimeistään tuotteen toimituksen yhteydessä ja   
maksat vakuutuksen jälleenmyyjän kanssa sovitulla tavalla.  
 

 

 

Koska vakuutus alkaa ja päättyy? 
 

• Vakuutus astuu voimaan hankintapäivästä eli päivästä, jolloin olet maksanut ensimmäisen vakuutusmaksun. 
• Vakuutus on voimassa ostokuitissa mainitun ajan alkaen ostopäivästä.  

 

 

Miten irtisanon sopimuksen? 
 

Voit irtisanoa vakuutuksen milloin tahansa vakuutuskauden aikana. Ensimmäisten 14 päivän aikana irtisanominen tehdään 
suoraan jälleenmyyjälle, minkä jälkeen koko vakuutusmaksu palautetaan. Tämän ajanjakson jälkeen voit irtisanoa 
vakuutuksen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen affinity@moderna.fi  Ilmoita viestissäsi vakuutusnumero ja se, miltä 

Voimassa 25.10. 2021 alkaen 
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jälleenmyyjältä olet ostanut tuotteen ja kirjoitettava, että haluat irtisanoa vakuutuksesi. Tällöin saat jäljellä olevan 
vakuutusmaksun takaisin, vähennettynä voimassaoloajalla ja jos palautettava summa ylittää 8 €.  
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