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Cestovní pojištění – Rámcová smlouva č. 1360500130 a č. 1360500240
Cestovní pojištění k platební kartě poskytuje ochranu pojištěné osobě (držitel karty) včetně spolucestujících rodinných příslušníků, která cestuje pracovně 
nebo soukromě do zahraničí až po dobu 60 dní. Nabízí široké pojistné krytí v níže uvedených případech: 

	léčebných výloh 
	asistenčních služeb
	smrti/trvalých následků/hospitalizace pojištěného v důsledku úrazu 
	odpovědnosti pojištěného
	cestovních zavazadel vlastněných pojištěným v době cestování

Více produktových informací včetně výčtu výluk z pojištění naleznete v Informačním dokumentu o pojistném produktu (IPID), který je součástí Rámcové 
smlouvy č. 1360500130, resp. v Rámcové smlouvě č. 1360500240.

Balíček pojištění “KOMFORT” – Rámcová smlouva č. 2731312050
Balíček pojištění KOMFORT (pojištění nákupu, osobních věcí a zneužití kreditní karty) poskytuje pojištěné osobě (držitel karty) ochranu pro případ 
finanční ztráty nebo věcné škody na majetku, který byl zakoupen kreditní kartou. Nabízí široké pojistné krytí v níže uvedených případech: 

	cenového rozdílu (garance nejnižší ceny)
	zakoupených věcí
	prodloužené záruky
	zneužití karty a pojištění osobních věcí

Více produktových informací včetně výčtu výluk z pojištění naleznete v Informačním dokumentu o pojistném produktu (IPID), který je součástí Rámcové 
smlouvy č. 2731312050.

Balíček pojištění “KOMFORT LIGHT” – Rámcová smlouva č. 2739319688
Balíček pojištění KOMFORT LIGHT (pojištění nákupu, osobních věcí a zneužití kreditní karty) poskytuje pojištěné osobě (držitel karty) ochranu pro 
případ finanční ztráty nebo věcné škody na majetku, který byl zakoupen kreditní kartou. Nabízí široké pojistné krytí v níže uvedených případech: 

	zneužití karty a odcizení/ztráty osobních věcí 
	cenového rozdílu (garance nejnižší ceny)
	prodloužené záruky    

Více produktových informací včetně výčtu výluk z pojištění naleznete v Informačním dokumentu o pojistném produktu (IPID), který je součástí Rámcové 
smlouvy č. 2739319688.

Pojištění vyčerpané částky ke kreditní kartě - pojistná smlouva č. 1080500087
Pojištění vyčerpané částky ke kreditní kartě poskytuje pojištěné osobě (držitel karty) ochranu jeho závazků v následujicích případech:

	úmrtí
	invalidita III. stupně
	pracovní neschopnost
	nedobrovolná ztráta zaměstnání 

V případě pojistné události pojišťovna uhradí celkovou dlužnou částku na kreditní kartě ke dni vzniku pojistné události a to až do výše 80 000 Kč.
Vice produktových informací včetně výluk z pojištění nalezete v Informačním dokumentu o pojistném produktu (IPID), který je součástí Pojistné smlouvy 
č. 1080500087.
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Pojištění pro případ zneužití platební karty – Rámcová smlouva č. 2735307698
Pojištění pro případ zneužití platební karty poskytuje pojištěné osobě (držitel karty) ochranu pro případ zneužití a neoprávněného použití platební karty, 
která je pojištěna. Nabízí široké pojistné krytí v níže uvedených případech:  

	finanční ztráty následkem zneužití karty v důsledku její ztráty nebo odcizení                                                                 
	finanční ztráty následkem zneužití specifických dat karty na internetu          

Více produktových informací včetně výčtu výluk z pojištění naleznete v Informačním dokumentu o pojistném produktu (IPID), který je součástí Rámcové 
smlouvy č. 2735307698.

Pojištění prodloužené záruky ke kreditní kartě – Rámcová smlouva č. 2735312049
Pojištění prodloužené záruky ke kreditním kartám poskytuje pojištěné osobě (držitel karty) ochranu pro případ finančních ztrát u movitých věcí, které jsou 
zakoupeny kreditní kartou. Nabízí široké pojistné krytí v níže uvedených případech:

	vada zakoupené věci (elektronické, elektrické a/nebo mechanické) vzniklé výhradně po uplynutí zákonné záruční doby 
	věci pro osobní potřebu s kupní cenou 1 500 - 30 000 Kč zařazené do skupin "bílá technika" a "černá technika”
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Více produktových informací včetně výčtu výluk z pojištění naleznete v Informačním dokumentu o pojistném produktu (IPID), který je součástí Rámcové 
smlouvy č. 2735312049.  

Auto Asistence – Rámcová smlouva č. 8060000250
Pojištění asistenčních služeb ke kreditní kartě poskytuje ochranu pojištěné osobě (držitel karty), který je oprávněným uživatelem osobního vozidla, proti 
vzniku nečekaných finančních výdajů spojených s asistenčními službami při technických obtížích vozidla. Nabízí široké pojistné krytí v níže uvedených 
případech:

	nehody, poruchy,
	defektu pneumatiky, 
	vandalismu, 
	krádeže vozidla či živelné události. 

Více produktových informací včetně výčtu výluk naleznete v Informačním dokumentu o pojistném produktu (IPID), který je součástí Rámcové smlouvy 
č. 8060000250.

Pojištění OSOBNÍ STRÁŽCE - rámcová smlouva č. 2734323143 
Pojištění OSOBNÍ STRÁŽCE poskytuje pojištěné osobě ochranu před finanční ztrátou spojenou s: 

	zneužitím platební karty pojištěného,
	zneužitím internetového bankovnictví pojištěného,
	zneužitím mobilního bankovnictví pojištěného,
	ztrátou či odcizením jeho osobních věcí.

Součástí pojištění jsou také kybernetické asistence. Více produktových informací včetně výčtu výluk z pojištění naleznete v Informačním dokumentu o po-
jistném produktu (IPID), který je součástí Pojistné smlouvy č. 2734323143. 


