
Pojištění Vaší karty
a osobních věcí

Dopřejte 
svým věcem 
více bezpečí

Kdo může být pojištěn
Pojištění si může sjednat ke své kartě  
osoba, jejíž karta není trvale blokována  
ke dni sjednání pojištění a která prohlásí,  
že se seznámila s Rámcovou pojistnou 
smlouvou a Všeobecnými pojistnými 
podmínkami.

Počátek pojištění
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.

Měsíční pojistné
Úhrada za pojištění činí 69 Kč měsíčně.

Částka je hrazena měsíčně prostřednictvím 
Vašeho úvěrového účtu.

Pojistná událost
V případě vzniku pojistné události neprodleně 
kontaktujte společnost BNP Paribas Cardif 
Pojišťovna, a.s., která s Vámi vyřídí veškeré 
náležitosti související s pojistnou událostí.

Kontaktovat pojišťovnu můžete:

S Rámcovou pojistnou smlouvou č. KK 1/2011  
(Pojištění Vaší karty a osobních věcí) a Všeobec-
nými pojistnými podmínkami č. 3/2009 se můžete 
seznámit na www.hellobank.cz, kde naleznete i po-
drobné podmínky o poskytnutí pojištění.

telefonicky na lince

faxem na lince

nebo emailem na

+420 234 240 260

+420 234 240 112
czinfo@cardif.com



Pojištění Vaší karty  
a osobních věcí

Pojistné plnění lze vyplatit v jednom kalendářním roce maximálně třikrát. 
*Pojistné plnění v případě odcizení anebo zneužití mobilního telefonu lze 
vyplatit v jednom kalendářním roce maximálně jednou.

• Zneužití karty
v důsledku jejího odcizení nebo ztráty, včetně 
zneužití karty s použitím PINu a zneužití při 
internetové platební transakci. Pojištění se 
vztahuje na události, které nastaly v době 
maximálně 120 hodin před žádostí o blokaci 
karty.

• Odcizení mobilního telefonu a jeho zneužití
pojistné plnění se rovná ceně služeb 
mobilního operátora využitých 
prostřednictvím mobilního telefonu v období 
maximálně 24 hodin před nahlášením 
odcizení mobilního telefonu.

• Ztráta nebo odcizení klíčů, dokladů, peněženky,
 tašky, brýlí, MP3/MP4 přehrávače
 a fotoaparátu

• Odcizení tabletu a časového kupónu

• 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.

• Odcizení hotovosti
ke kterému došlo nejpozději do 2 hodin 
od výběru hotovosti z bankomatu nebo 
prostřednictvím MasterCard® CashBack.

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Vám ve  
spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou, a.s., 
která je poskytovatelem pojištění, představuje:

Pojistné plnění

Zneužití karty 150 EuR

Zneužití karty – internetové 
platební transakce 150 EuR

Zneužití karty s použitím PINu 50 000 Kč

Odcizení hotovosti 4 000 Kč

Nucený výběr

45 000 Kč

Odcizení mobilního telefonu*

Zneužití mobilního telefonu (při 
jeho odcizení)*

Odcizení tabletu

Odcizení časového kupónu

Ztráta nebo odcizení klíčů

Ztráta nebo odcizení dokladů

Ztráta nebo odcizení tašky

Ztráta nebo odcizení peněženky

Ztráta nebo odcizení MP3/MP4 
přehrávače

Ztráta nebo odcizení fotoaparátu

Ztráta nebo odcizení brýlí


