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Merlin

Pojištění platebních karet

Pojištění platebních karet

Klíče

Limity pojistného plnění

• náklady na výrobu nových klíčů (od bezpečnostní

1) neoprávněné platby kartou

schránky, bytu, auta) ztracených nebo odcizených
společně s platební kartou
Osobní doklady
• náklady na vystavení nových osobních dokladů
(občanský průkaz, povolení k pobytu, řidičský průkaz,

do výše 30 000 Kč

2) neoprávněné výběry platební kartou
do výše 10 000 Kč
na pobočce KB nebo z bankomatů KB
3) neoprávněné výběry platební kartou
na pobočkách jiných bank
do výše 5 000 Kč
nebo z bankomatů jiných bank
do výše 20 000 Kč

ztracených nebo odcizených společně

4) náklady na náhradu nebo opravu
zboží, které jste zakoupili kartou KB,
při doložení dokladu o jeho koupi

s platební kartou

5) krádež hotovosti

do výše 5 000 Kč

6) výroba klíčů

do výše 5 000 Kč

7) vystavení nových osobních dokladů

do výše 1 000 Kč

8) pořízení nového mobilního telefonu

do výše 3 000 Kč

9) zneužití vybraných služeb mobilního
telefonu

do výše 5 000 Kč

osvědčení o technickém průkazu vozidla, cestovní pas)

Zboží zakoupené kartou KB
• náklady na náhradu nebo opravu zboží, které jste
zakoupili kartou KB

Merlin

Souhrn pojistných plnění za pojistné události nastalé během jednoho
kalendářního roku nesmí přesáhnout výše uvedené limity.

Chcete více informací? Ptejte se.
Vaše otázky rád zodpoví Váš bankovní poradce.
Můžete také kontaktovat naše telefonní bankéře
na bezplatné Infolince KB 800 111 055 nebo
navštívit www.kb.cz či www.komercpoj.cz.

Merlin
Pojištění platebních karet

Představujeme

Co je pojištění Merlin?

Co zahrnuje pojistná ochrana Merlin?

pojištění platebních karet Merlin.

Výhody

Pojištění platebních karet, které Vám poskytne

Zneužití karty neoprávněnou osobou

Pojištění Merlin Vás ochrání před důsledky ztráty nebo

finanční náhradu v případě ztráty, odcizení či zneužití

•M
 erlin kryje zneužití karty neoprávněnou osobou poté,

odcizení Vaší platební karty vydané jakoukoli bankou

Vaší platební karty nejen od KB

se sídlem na území ČR. Zajistí Vás pro případ zneužití

Merlin pojišťuje hotovost, kterou jste vybrali z bankomatu,

karty třetí osobou. Navíc Vám budou uhrazeny i náklady

Vaše osobní doklady, klíče, mobilní telefon i zboží zakoupené

na výrobu nových klíčů a pořízení nových dokladů či

kartou KB. Pojištění má celosvětovou platnost a vztahuje se

mobilního telefonu a náklady související s jeho zneužitím,

jak na všechny karty k jednomu účtu KB vydané na jméno

Mobilní telefon

vedenému v KB a také všech karet vydaných

byl-li Vám odcizen. Pojištění kryje i náklady na náhradu

pojištěného, tak i na karty vydané na jméno pojištěného

•n
 áklady na pořízení nového mobilního telefonu

jakoukoli bankou se sídlem na území ČR

nebo opravu zboží, které jste zakoupili kartou KB. Díky

ostatními bankami se sídlem na území ČR. Díky pojištění

•n
 áklady na volání, SMS, MMS v době do 48 hodin

na jméno pojištěného

pojistné ochraně se již nemusíte obávat finančních potíží,

Merlin se již nemusíte obávat důsledků ztráty nebo krádeže

ať se Vám nepříjemnáudálost stane kdekoli.

platební karty.

co byla karta ztracena či odcizena
•n
 árok na pojistné plnění máte za škody vzniklé kdykoli

komplexní ochrana proti zneužití platební karty

před zablokováním karty (tzv. stoplistací)
ochrana všech karet vydaných k jednomu účtu

od odcizení mobilního telefonu
pojištění hotovosti vybrané kartou
Hotovost

Příklad

Odcizení hotovosti vybrané platební kartou z bankomatu

pojištění klíčů a dokladů ztracených či odcizených

Klient byl okraden, jednalo se o peněženku, občanský

nebo na přepážce banky, ke kterému dojde do 48 hodin

spolu s kartou

průkaz, platební kartu, mobilní telefon a klíče od bytu.

po výběru v důsledku:

Bez pojištění Merlin by to byla svízelná situace, ale protože

•n
 ásilného přepadení nebo nevolnosti se ztrátou

se klient pojistil, byly mu uhrazeny náklady související se
zneužitím karty (neoprávněné transakce ve výši 10 000 Kč),
náklady na pořízení nového mobilního telefonu (3 000 Kč),
náklady na vydání nového občanského průkazu (100 Kč)
a náklady na výrobu nových klíčů od bytu (3 000 Kč).
Jen díky pojištění Merlin klient ušetřil celých 16 100 Kč
za pouhých 276 Kč ročně!

vědomí

pojištění odcizeného mobilního telefonu
a jeho následného zneužití

•p
 řinuceného vybrání hotovosti z bankomatu
pod pohrůžkou násilí
•d
 opravní nehody, při které byl pojištěný fyzicky
poraněn

pojištění zboží zakoupeného kartou KB

