POPIS PRODUKTU – KOLEKTIVNÍ POJIŠTĚNÍ K OSOBNÍM KREDITNÍM
KARTÁM A-KARTA A LADY KARTA
Komerční banka, a. s., a Komerční pojišťovna, a. s., pro Vás připravily společný
produkt, který Vám ochrání nákupy s Vaší kreditní kartou a zmírní dopady
nepředvídatelných událostí každodenního života.
Kolektivní pojištění obsahuje:
Pojištění zakoupeného zboží: pojištění chrání Vaše zboží zakoupené kartou
proti krádeži, loupeži, poškození při transportu, živelné nebo jiné katastrofě po
dobu 60 dní od jeho nákupu až do výše 20 000 Kč.
Pojištění prodloužené záruky: pojištění prodlužuje zákonem stanovenou
nebo výrobcem poskytnutou záruční dobu zboží zakoupeného kartou
o 12 měsíců, maximálně však na 48 měsíců v součtu trvání. Pojištění se
vztahuje na zboží definované jako bílá, hnědá a ostatní technika. Pojistné
plnění je poskytnuto na úhradu nákladů spojených s opravou zakoupeného
zboží nebo náhradu ceny poškozeného zboží až do výše 20 000 Kč.
Pojištění nákupu zboží na internetu: pojistné plnění je určeno na úhradu
nákladů spojených se zasláním chybně doručeného, poškozeného nebo
rozbitého zboží zakoupeného kartou zpět prodejci prostřednictvím doručovací
služby v rámci ČR.
Pojištění nejnižší ceny: v případě zjištění rozdílu mezi cenou zakoupeného
zboží zaplaceného kartou a cenou identického zboží v jiném obchodě uhradí
pojišťovna tento cenový rozdíl. Rozdíl v ceně musí činit minimálně 200 Kč
a maximálně 20 000 Kč.
Pojištění storna vstupenky: v případě, že se nemůžete zúčastnit plánované
kulturní, sportovní nebo jiné akce z důvodu přírodní katastrofy nebo závažného
onemocnění Vás či Vašich blízkých, uhradí pojišťovna pořizovací cenu
vstupenek zakoupených kartou až do výše 6 000 Kč za jednu vstupenku
a 12 000 Kč za všechny události v daném kalendářním roce.
Pojištění domácí asistenční služby:


v případě technické havárie ve Vašem bytě asistenční služba zorganizuje
a uhradí náklady (až do výše 10 000 Kč) na: instalatérské, elektrikářské,
topenářské, plynařské, sklenářské, zámečnické a kominické práce, práce
malíře pokojů, čištění kanalizací,



v případě pracovní neschopnosti pojištěného uhradí asistenční služba
náklady na doručení léků až do výše 5 000 Kč.

Pojištění asistenční služby Lifestyle:
Asistenční služba zorganizuje:


rezervaci vstupenek, jízdních dokladů, ubytování,



tlumočnické, překladatelské nebo průvodcovské služby,



poskytnutí informací o místních kulturních, sportovních a dalších akcích,
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nákup předmětů, květin, pokrmů, nápojů a zprostředkuje jejich doručení
požadované osobě,



doručení předem zajištěné hotovosti do výše 30 000 Kč,



doručení rezervovaných vstupenek, letenek, jízdenek, zapomenutých
dokladů a kreditních karet nebo v případě jejich ztracení náhradních
dokladů,



objednávku doprovodu
detektivní služby,



v rámci obchodních aktivit veškeré potřebné náležitosti, jako jsou zajištění
sekretariátu, tlumočníků, překladatelů a konferenčních služeb, pronájem
prostor pro jednání, obstarání kancelářských potřeb jako jsou telefon, fax,
počítač či projektor,



v případě ztráty nebo krádeže hotovosti, cestovních šeků, kreditních
a platebních karet nebo v případě, že není k dispozici banka nebo
bankomat, doručení hotovosti až do výše 100 000 Kč.

do společnosti, služby osobní

ochrany nebo

Pojištění kabelky (Lady karta): v případě loupeže kabelky a nebo jejího
obvyklého obsahu uhradí pojišťovna náklady spojené s pořízením nových věcí.
Maximální limit na jednu zakoupenou věc je 3 000 Kč, celkově pak 10 000 Kč
za celý kalendářní rok.
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