KREDITNÍ
KARTA 4U
ODDĚLENÉ FINANCE
I ASISTENČNÍ SLUŽBA
DOMÁCNOST

UNIVERZÁLNÍ –
NA JAKÝKOLI
NÁKUP
Zaplaťte kreditní kartou každý
malý i větší nákup – potraviny,
drogerii, ale také například
spotřebiče, u kterých byste volili
při placení nákup na splátky.
4U karta má totiž oproti ostatním
kreditním kartám výrazně
sníženou úrokovou
sazbu.

UNIKÁTNÍ A ÚSPORNÁ –
REVOLUČNÍ ÚROKOVÁ
SAZBA
Plaťte kreditní kartou s revolučně
nízkou sazbou. Vedení karty máte
vždy zdarma, bez ohledu na to,
kolik utratíte. Vyčerpanou částku
můžete podle svých možností
splatit najednou z příští výplaty
nebo postupně. Automatickou
splátku celkové dlužné
částky máte zdarma,
stejně jako jeden výběr
z bankomatu měsíčně.

JISTOTA NAVÍC
S kreditní kartou
získáte zcela zdarma
pojištění schopnosti splácet,
dohodněte se na něm
při sjednávání karty se svým
bankovním poradcem.

PÁR TIPŮ

UŽITEČNÁ –
ODDĚLENÉ
FINANCE

JAK SI UŽÍT
VÝHOD
4U KARTY

Využijte kreditní kartu jako
ideální nástroj na oddělení
financí, například na
domácnost. Máte tak jasný
přehled, kolik Vás chod
domácnosti stojí.

VŽDY U VÁS – ASISTENČNÍ
SLUŽBA DOMÁCNOST
Karta je z více než 85 % vyrobená
z recyklovaných materiálů. Každá
taková karta ušetří 7 g CO2 a nevzniká
kvůli ní zbytečný plast na jedno
použití. Pomáháme tak nejen
snižovat uhlíkovou stopu,
ale přispíváme i k redukci
odpadu.
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S kreditní kartou 4U můžete získat
asistenční službu Domácnost, která
zahrnuje pozáruční servis vybraných
spotřebičů do výše 5 000 Kč nebo
služby instalatéra a elektrikáře
v případě havárie v domácnosti
až do výše 10 000 Kč ročně.

Asistenční služba Domácnost
Součástí výhod spojených s používáním 4U kreditní karty je asistenční služba Domácnost, pokud si ji ke kreditní kartě sjednáte.
Služba je zdarma a zahrnuje pozáruční servis vybraných spotřebičů do výše 5 000 Kč nebo služby instalatéra a elektrikáře v případě
havárie v domácnosti až do výše 10 000 Kč ročně (jednou za 12 po sobě jdoucích měsíců).
Více informací o službě najdete ZDE.

Pojištění schopnosti splácet
■ Pojištění pro případ smrti: v případě pojistné události pojišťovna zaplatí bance zbývající výši dluhu.
■ Pojištění pro případ plné invalidity: stane-li se pojištěný plně invalidním, pojišťovna hradí celý zbytek dluhu.
■ Pojištění pro případ pracovní neschopnosti: v případě dlouhodobé pracovní neschopnosti hradí pojišťovna splátky úvěru
po celou dobu nemoci nebo úrazu. Pojištění se vztahuje na nemoci i úraz.
■ Pojištění pro případ ztráty zaměstnání: v případě nezaviněné ztráty zaměstnání hradí pojišťovna bance splátky od 3. měsíce
nezaměstnanosti do doby, než bude klient opět zaměstnán (max. však 4 měsíce).
Potřebujete nahlásit pojistnou událost? Obraťte se na svého bankovního poradce nebo vyplňte online formulář ZDE.

Co je potřeba udělat před prvním použitím karty?
■ Aktivovat kartu – svou novou kartu jednoduše aktivujete první platbou (kartu je nutné vložit do terminálu a platbu potvrdit
správným PIN), v bankomatu výběrem hotovosti nebo aktivační transakcí pod tlačítkem „Další služby“.
■ Digitalizovat kartu – kartu si můžete také jednoduše digitalizovat a používat pro platby mobilem prostřednictvím služeb
Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay nebo Fitbit Pay. Návod a informace naleznete na www.kb.cz/mobilniplatby.

Jak na bezpečnost:
■ Chraňte si svůj PIN – dobře si ho zapamatujte, nikomu jej nesdělujte, nikam si ho nezaznamenávejte.
■ Pokud Vám PIN nevyhovuje, můžete ho kdykoli zdarma změnit na bankomatech KB.
■ Využijte výhod propojení s Mobilní bankou – nastavení limitů, zamknutí/odemknutí karty pro internetové platby, nastavení
notifikací o platbě kartou.
■ Přehled o všech platbách naleznete jednoduše v internetovém bankovnictví MojeBanka, Mobilní banka nebo v zaslaném výpise.
■ Všechny internetové platby jsou zabezpečeny službou 3D Secure.
■ Doporučujeme si přečíst Pravidla bezpečného používání platebních karet, uvedená v Průvodci k platebním kartám
na www.kb.cz/pruvodce.

Co dělat, když:
■ Zapomenete PIN – nic se neděje – jednoduše si jej zobrazíte v internetovém bankovnictví.
■ Ztratíte kartu nebo mobil s digitální kartou – ať už ji ztratíte, nebo Vám ji ukradli, volejte neprodleně nonstop
linku Podpory karet KB +420 955 512 230 a kartu stoplistujte (karta bude nevratně zablokována).

PODPORA KARET KB

Jak funguje kreditní karta?
Podívejte se na krátká videa, ve kterých
se dozvíte, kdy se vyplatí mít kreditní kartu
a jak ji správně používat – ZDE.
Chcete více informací? Ptejte se.
Vaše otázky rád zodpoví Váš bankovní
poradce. Můžete také kontaktovat naši linku
Podpory karet KB +420 955 512 230
nebo navštívit www.kb.cz/4Ukarta.
Užitečné informace najdete také
na www.kb.cz/podporakarty.
Reprezentativní příklad naleznete na www.kb.cz/4Ukarta.
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