
Informační dokument o pojistném produktu

Společnost: BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., Česká republika IČO 25080954 
Produkt: Pojištění Vaší karty a osobních věcí

Informace v tomto dokumentu Vám mají pomoci pochopit základní vlastnosti a podmínky pojištění. Kompletní předsmluvní a smluvní informace o daném produktu jsou uvedené v dalších 
dokumentech:: v Rámcové pojistné smlouvě č. KK 1/2011 a ve Všeobecných pojistných podmínkách pro soukromé neživotní pojištění č. 3/2009. 

O jaký druh pojištění se jedná?
Jedná se o pojištění zneužití úvěrové karty v důsledku její ztráty nebo odcizení, pojištění nuceného výběru, pojištění ztráty nebo odcizení osobních věcí (klíčů, dokladů, peněženky, tašky, MP3/MP4 
přehrávače, fotoaparátu a brýlí), pojištění odcizení hotovosti, mobilního telefonu, tabletu a časového kuponu, pojištění zneužití mobilního telefonu v důsledku jeho odcizení. 

 Co je předmětem pojištění?
Pojištění se vztahuje na následující situace:
   zneužití úvěrové karty v důsledku jejího odcizení nebo ztráty, včetně zneužití s použitím PINu a 

zneužití při internetové platební transakci
   ztráta nebo odcizení osobních věcí: klíčů (včetně klíčů od vozidla), dokladů, peněženky, tašky, 

přehrávače, fotoaparátu, slunečních či dioptrických brýlí (včetně brýlí dětí pojištěného)
   odcizení tabletu a časového kupónu 
   odcizení mobilního telefonu a zneužití mobilního telefonu 
   odcizení hotovosti
   nucený výběr 

Jaké je pojistné plnění?
•   Pojištění zneužití úvěrové karty - v případě zneužití karty v důsledku jejího odcizení nebo ztráty, 

v době maximálně 120 hodin před telefonickým nahlášením klientem: 
	 •   Krytí až do výše 150 EUR v případě zneužití karty bez použití PINu nebo zneužití karty při 

internetové platební transakci, včetně poplatků spojených s blokací karty a vydáním nové karty, 
za jednu zneužitou kartu. 

	 •    V případě zneužití s použitím PINu je krytí až do výše 50 000 Kč, včetně poplatků spojených s 
blokací karty a vydáním nové karty, za jednu zneužitou kartu. 

	 •      Maximální počet plnění je 3x ročně. 
•   Pojištění ztráty nebo odcizení osobních věcí, pojištění odcizení mobilního telefonu, tabletu 

a časového kupónu, pojištění nuceného výběru, pojištění zneužití mobilního telefonu
	 •    Sdružený limit pojistného plnění pro výše uvedené pojistné události je stanoven ve výši 

45 000 Kč.
	 •   Maximální počet plnění je 3x ročně, v případě odcizení a zneužití mobilního telefonu 1x ročně. 
•   Pojištění zneužití mobilního telefonu v důsledku jeho odcizení
 •    Krytí se rovná ceně služeb mobilního operátora využitých prostřednictvím mobilního telefonu 

v období maximálně 24 hodin před nahlášením odcizení mobilního telefonu a žádostí o blokaci 
SIM karty, případně blokaci mobilního telefonu a poplatkům spojených s blokací mobilního 
telefonu a SIM karty. Podmínkou vzniku nároku na plnění není skutečnost, že k odcizení 
mobilního telefonu došlo současně s odcizením karty.

•   Pojištění pro případ nuceného výběru - pojistnou událostí je nucený výběr hotovosti 
z bankomatu nebo prostřednictvím MasterCard® CashBack učiněný pod hrozbou fyzického 
násilí pojištěnému nebo jeho osobě blízké a/nebo odcizení hotovosti vybrané z bankomatu 
nebo prostřednictvím MasterCard® CashBack při násilném přepadení, pokud k takovému 
odcizení dojde při výběru nebo v době do 2 hodin od výběru hotovosti z bankomatu nebo 
prostřednictvím MasterCard® CashBack.

•   Pojištění odcizení hotovosti - pojistnou událostí je odcizení hotovosti, kterou pojištěný vybral 
z účtu, ke kterému je vedena karta, a to z bankomatu nebo prostřednictvím MasterCard® CashBack 

a tato hotovost se nacházela v odcizené peněžence nebo tašce, za podmínky, že k odcizení 
hotovosti došlo nejpozději do 2 hodin od výběru hotovosti. 

 •   Krytí až do výše 4 000 Kč.
 •    Maximální počet plnění 3x ročně.

 Na co se pojištění nevztahuje?
   Ztráta mobilního telefonu, tabletu, časového kupónu,
   Příslušenství osobních věcí,
   Odcizení osobních věcí a/nebo hotovosti z motorového vozidla zaparkovaného na veřejné(m) 

nebo volně přístupné(m) komunikaci (místě) mezi 22 hodinou večerní a 7 hodinou ranní,
   Pojištění odcizení mobilního telefonu nebo tabletu - odcizený tablet nebo mobilní telefon nesmí 

být starší než 3 roky v okamžiku pojistné události,
   Znovu pořizovaný tablet nebo mobilní telefon musí být totožný nebo podobný, pojištění se 

vztahuje pouze na jeden mobilní telefon/tablet, který má pojištěný u sebe.
Kompletní výčet výluk naleznete v pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách.

 Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
!   pojištění Vaší karty a osobních věcí se nevztahuje na pojistné události, ke kterým došlo před 

převzetím karty držitelem karty,
!   pojištění Vaší karty a osobních věcí se nevztahuje na pojistné události, ke kterým došlo v důsledku 

úmyslného nebo nedbalostního jednání pojištěného (nedbalostní jednání - např. ponechání 
předmětu na nechráněném nebo volně přístupném místě, např. v nákupním košíku, na stole 
v restauraci apod.).

 Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
 Územní platnost pojištění: celý svět.
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 Jaké mám povinnosti?
Povinnosti před uzavřením pojištění
•   Být držitelem úvěrové karty.
•   Úvěrová karta není trvale blokována do dne přistoupení, včetně dne přistoupení.
Kompletní výčet povinností pojištěného naleznete v pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách.

 Kdy a jak provádět platby?
Pojištěný platí úhradu za pojištění odpovídající pojistnému. Pojistné je ve výši 69 Kč měsíčně.

 Kdy pojistné krytí začíná a kdy končí?
Počátek pojištění je stanoven:
V 00.00 hodin dne sjednání pojištění. V případě sjednání pojištění současně s požadavkem na vydání nové karty nastane počátek pojištění 7 dní po jeho sjednání, ne však dříve, než je nová karta převzata klientem.

Konec a zánik pojištění
Pojištění zaniká (pojištěním se rozumí pojištění jednotlivého pojištěného):
 •  posledním dnem platnosti klientské smlouvy, na základě které byla vydána karta, k níž se pojištění vztahuje;
 •  písemnou dohodou pojistitele a pojištěného, nebo pojistníka a pojištěného, ve které je určen okamžik zániku pojištění a způsob vzájemného vyrovnání závazků;
 •   ve 24.00 hodin dne, ve kterém byla karta, jejímž je klient držitelem, trvale blokovaná (trvale dojde k odmítnutí čerpat peněžní prostředky z úvěrového rámce) na žádost klienta, nebo z podnětu pojistníka z 

důvodu bezpečnosti nebo z důvodu zvýšení rizika schopnosti klienta splácet úvěr podle obchodních podmínek pojistníka, pokud nebyla vydána karta nová;
 •  okamžikem kdy pojistitel nebo pojistník zjistí, že došlo k podvodnému jednání pojištěného v souvislosti s použitím karty; 
  •  posledním dnem platnosti karty (expirace karty), k níž se pojištění vztahuje, pokud nebyla vydána karta nová;
  •  úmrtím pojištěného.

 Jak mohu smlouvu vypovědět?
Pojištění lze vypovědět následujícími způsoby:
a)  výpovědí pojištění bez nutnosti udání důvodu ve lhůtě dvou měsíců ode dne sjednání pojištění. Pojištění v takovém případě zaniká uplynutím výpovědní doby v délce osmi dnů;
b)  výpovědí pojištění bez nutnosti udání důvodu ve lhůtě tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události. Pojištění v takovém případě zaniká uplynutím výpovědní doby v délce jednoho měsíce;
c)   výpovědí pojištění bez nutnosti udání důvodu ve lhůtě šesti týdnů před výročním dnem pojištění, kterým se má na mysli den, který se číslem dne a kalendářním měsícem shoduje se dnem vzniku pojištění.
   Pojištění v takovém případě zaniká ke konci pojistného období.
Od pojištění je rovněž možno odstoupit následujícími způsoby:
a)   odstoupením od jiného než životního pojištění, ke kterému bylo přistoupeno výhradně prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, bez nutnosti udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne přistoupení 

k pojištění nebo ode dne, kdy pojištěnému byly sděleny pojistné podmínky;
b)   odstoupením od pojištění ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy pojištěný zjistil nebo mohl zjistit porušení povinnosti pojišťovny upozornit jej na nesrovnalosti mezi nabízeným pojištěním a jeho požadavky, 

kterých si musela být pojišťovna vědoma, anebo povinnosti pojišťovny pravdivě a úplně odpovědět na písemné dotazy pojištěného týkající se pojištění;
c)  odstoupení od smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení druhou stranou, a to bez zbytečného odkladu.
Odstoupením od pojištění se pojištění od počátku ruší.
Další způsoby zániku pojištění:
a)  písemnou dohodou pojistitele a pojištěného, nebo pojistníka a pojištěného, ve které je určen okamžik zániku pojištění;
b)   projevením nesouhlasu se změnou výše pojistného ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení návrhu pojistitele na změnu výše pojistného. Pojištění v takovém případě zaniká uplynutím pojistného období, 

na které bylo pojistné zaplaceno.
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