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Profi Merlin

Pojištění platebních karet

Pojištění platebních karet

Limity pojistného plnění
1. Zneužití karty třetí osobou:
• platby kartou
• výběry na pobočkách/v bankomatech KB
• výběry na pobočkách/v bankomatech
jiných bank
2. Náklady na náhradu nebo opravu
zboží zakoupeného kartou KB

Doba pojištění
60 000 Kč
15 000 Kč
5 000 Kč
30 000 Kč

3. Krádež hotovosti do 48 hodin
od výběru nebo při výběru

5 000 Kč

pod pohrůžkou fyzického násilí

6. Vystavení nových dokladů

ve kterém jste byli do pojištění zařazeni, a poté se
automaticky obnovuje na celý další kalendářní rok.
Platnost pojištění
Profi Merlin má celosvětovou platnost a vztahuje
se na všechny karty vydané na jméno pojištěného
se sídlem na území ČR shodnému majiteli
podnikatelského účtu.

30 000 Kč

(Vaše tržba)
5. Výroba klíčů

Pojištění je účinné do konce kalendářního roku,

k podnikatelským účtům vedeným kteroukoli bankou

4. Krádež hotovosti nesené
jako vklad na pobočku KB

Profi Merlin

3 000 Kč
500 Kč

7. Pořízení nového mobilního telefonu

5 000 Kč

8. Zneužití vybraných služeb mobilního telefonu

5 000 Kč

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.

Profi Merlin

Představujeme

Co je pojištění Profi Merlin?

•V
 ybrali jste si hotovost z účtu a ta Vám byla
ukradena?

pojištění platebních karet Profi Merlin.
Komplexní zabezpečení nejen Vašich platebních karet

Pojistná ochrana se vztahuje i na krádež hotovosti
v době do 48 hodin poté, co ji držitel karty vybral

Profi Merlin je pojištění, které Vás chrání před následky
ztráty, odcizení a zneužití všech typů služebních

Případy, kdy se Vám bude Profi Merlin hodit:

platebních karet vydaných na jméno pojištěného

• Ztratili jste Vaši služební platební kartu nebo Vám

na pobočce nebo z bankomatu.
•P
 ravidelně si nosíte svou tržbu do banky

jakoukoli bankou se sídlem na území ČR, jde-li o stejného

byla ukradena?

ve větších obnosech?

majitele podnikatelského účtu. Profi Merlin Vás také

Profi Merlin Vás chrání před následky zneužití

Profi Merlin Vás odškodní i v případě, kdy Vám bude

chrání v případě krádeže hotovosti vybrané z účtu

platebních karet, které Vám byly ukradeny nebo které

tržba ukradena při jejím transportu do KB.

u Komerční banky nebo v případě krádeže hotovosti

jste ztratili.

(tržby), kterou do Komerční banky teprve nesete.

• Bylo Vám odcizeno zboží zakoupené platební

Pojištění kryje i náklady na náhradu nebo opravu

kartou KB?

obchodního zboží zakoupeného kartou KB a také

Pojištění Vám kryje náklady na náhradu zboží.

Výhody

•B
 yl Vám ukraden mobilní telefon?
Profi Merlin Vám uhradí náklady spojené s jeho
případným zneužitím i pořízením nového přístroje.

finanční jistota v případě ztráty či odcizení
platební karty
unikátní pojištění na našem trhu vztahující se na
všechny služební platební karty vydané na jméno
pojištěného jakoukoli bankou se sídlem na území ČR
jde-li o stejného majitele podnikatelského účtu
bezpečnost vkladů a výběrů hotovosti

náklady na pořízení nového mobilního telefonu a náklady
související s jeho zneužitím, byl-li Vám odcizen. Díky

krytí nákladů souvisejících s pořízením odcizených

pojistné ochraně se nemusíte obávat finančních potíží,

či ztracených klíčů a pořízením nových osobních

ať se Vám taková nepříjemná událost stane kdekoli.

dokumentů
krytí nákladů v případě zneužití odcizeného mobilního
telefonu a nákladů na pořízení nového přístroje
pokrytí nákladů spojených s krádeží či poškozením
obchodního zboží zakoupeného kartou KB

Poskytovatelem produktu je Komerční pojišťovna, a. s.

