CESTUJTE PO CELOM SVETE
S NAŠÍM CESTOVNÝM POISTENÍM!
Poistenie k vašej platobnej karte je platné počas celého
roka. Stačí si ho dohodnúť iba raz a môžete vycestovať
do zahraničia, koľkokrát budete potrebovať.
S naším cestovným poistením získate poistnú ochranu:
na dovolenke,
pri nákupoch a výletoch s deťmi,
na služobných cestách a pod.

POISTENIE ZÁSAHU HORSKEJ
ZÁCHRANNEJ SLUŽBY V SR
Všetky varianty nášho cestovného poistenia k platobným
kartám zahŕňajú aj poistenie zásahu Horskej záchrannej
služby v SR.
Poistenie platí vo všetkých horských oblastiach na území SR,
v ktorých Horská záchranná služba vykonáva svoju činnosť.
Poistenie je platné počas celého roka a zahŕňa napr. pátranie
po osobe v horskej oblasti, prepravu, vyslobodzovanie a pod.

Príklad:
Typickým technickým zásahom je uviaznutie. Človek príde
do terénu, kde nemá možnosť ísť ďalej ani sa vrátiť, a vtedy
potrebuje pomoc záchranárov.
K platobnej karte si môžete vybrať niektorý z variantov
cestovného poistenia:
STANDARD/
STANDARD FAMILY

EXCLUSIVE/
EXCLUSIVE FAMILY

Poistenie liečebných
nákladov na nevyhnutnú
zdravotnú starostlivosť
pri úraze alebo chorobe

150 000 €

300 000 €

Poistenie zásahu Horskej
záchrannej služby v SR

10 000 €

15 000 €

15 000 €
10 000 €

70 000 €
40 000 €

POISTENIE A POISTNÉ SUMY

Poistenie zodpovednosti
za škodu:
– na zdraví a živote
– na veciach

STANDARD/
STANDARD FAMILY

EXCLUSIVE/
EXCLUSIVE FAMILY

500 €

1 500 €

–
–

10 000 €
20 000 €

Poistenie meškania odletu
– zahŕňa náklady na kúpu
nevyhnutných vecí,
napr. občerstvenia a pod.

–

50 € – 200 €

Poistenie meškania batožiny
– zahŕňa náklady na kúpu
nevyhnutných vecí osobnej
potreby

–

50 € – 150 €

POISTENIE A POISTNÉ SUMY
Poistenie batožiny
pri odcudzení, zničení
alebo poškodení
Úrazové poistenie pre prípad:
– smrti úrazom
– trvalých následkov úrazu

Storno poplatky
Nadštandardné asistečné služby:
– peňažná záruka
– strata, odcudzenie alebo
zničenie osobných dokladov
– tlmočenie a preklady
– právna pomoc

1 500 €
–
–

bez limitu
400 €

–
–

bez limitu
1 500 €

Poistenie nepojazdného
vozidla – zahŕňa:
– cestovné náklady, prípadne
ubytovanie
– odtiahnutie/oprava vozidla

170 €

170 €

350 €

350 €

Maximálna dĺžka jednej cesty
(nepretržite)

60 dní

90 dní

21,60 €/54,00 €

56,40 €/123,60 €

Cena poistenia za 1 rok

Pri variantoch Family:
poistenie sa vzťahuje na rodinných príslušníkov, i keď
necestujú do zahraničia spolu s držiteľom karty, a to:
– deti do 18 rokov,
– manžel/-ka, druh/družka žijúci v spoločnej domácnosti,
maximálna výška poistných súm je limitom pre každého
poisteného zvlášť.
3 jednoduché kroky k vášmu cestovnému poisteniu:
vyberte si variant, ktorý vám najviac vyhovuje,
cestovné poistenie k platobnej karte (debetnej alebo
kreditnej) vám zriadime v každej pobočke banky
alebo telefonicky,
poplatok vám zúčtujeme 1x ročne z vášho bežného účtu.
Cestovné poistenie vyrieši zdravotné ošetrenie aj tam,
kde nepostačuje európsky preukaz zdravotného poistenia.
Uľahčite si cestovanie a dohodnite si cestovné poistenie
k svojej platobnej karte.

TIPY PRE VÁS
Získajte cestovné poistenie bezplatne
Často cestujete do zahraničia a chcete mať cestovné
poistenie k svojej platobnej karte bezplatne? Začnite
využívať balík služieb Extra Pohoda, v ktorom majú
všetci klienti cestovné poistenie vo variante Standard
v cene balíka.

Využívajte balík služieb Pohoda aktívne
a získajte:
zľavu 50 % alebo 100 % z mesačného poplatku
za vedenie,
výhodnejšie sporenie – na Sporiacom účte Depozit,
úvery s lepším úrokom – pri hypotéke alebo
spotrebnom úvere.

Na cesty s kreditnou kartou MasterCard
Výhody kreditnej karty využijete aj pri rezervácii
ubytovania, leteniek a iných služieb spojených
s cestovaním.
Platby v zahraničí sú prepočítavané výhodnejším
výmenným kurzom.
Súčasťou je poistenie ochrany nákupu a predĺžená
záruka na tovar zakúpený nielen na Slovensku, ale
aj v Česku, Maďarsku, Poľsku a Rakúsku (platí pre
kreditnú kartu typu Standard a Gold).
Bezúročné obdobie až 55 dní na všetky transakcie
vykonané kreditnou kartou.
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Zaujímavé zľavy a benefity s MasterCard Priceless
Specials.
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