CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Karta Infinite je spolehlivým pomocníkem pro Vás i pro Vaši rodinu na společných
cestách. Díky cestovnímu pojištění Infinite o Vás bude vždy dobře postaráno. U nás
unikátně bez limitu pojistného plnění na případné léčebné výlohy. Nejen na cestách
máte pojištěno také svoje sportovní vybavení a elektroniku. Samozřejmostí je i krytí
odpovědnosti za škodu nebo případného zrušení cesty. Všechny výhody pojištění,
podmínky a limity pojistného krytí najdete v pojistných podmínkách na www.kb.cz/infinite,
případně je na požádání obdržíte od svého osobního bankéře.

KDO JE POJIŠTĚN?
Držitel kreditní karty, jeho partner a jejich nezaopatřené děti mladší 21 let cestující
společně. Pojištění se vztahuje na soukromé i pracovní zahraniční cesty, které začínají
a končí v ČR, a to během prvních 90 dní. Pojištění právní asistence, pojištění sportovního
vybavení i elektroniky, pojištění zrušení cesty do zahraničí nebo zpoždění odletu je stejně
jako Asistenční služby Lifestyle účinné po celou dobu pojištění v zahraničí i v České
republice.

CO VŠECHNO DÍKY POJIŠTĚNÍ ZÍSKÁTE?
POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD AKUTNÍHO ZDRAVOTNÍHO STAVU
Pojištění Vám v ČR i v zahraničí pokryje:
– úhradu léčebných výloh v případech akutního zdravotního stavu bez limitu krytí,
– úhradu a zajištění lékařského převozu do zdravotnického zařízení a úhradu nákladů,
– zajištění a úhradu lékařského převozu zpět do ČR a úhradu nákladů na návrat ostatních
pojištěných včetně doprovodu dětí do 15 let,
– zajištění dopravy pro návštěvu jedné blízké osoby v nemocnici,
– úhradu nákladů na prodloužení pobytu po propuštění z nemocnice až
o 5 nocí.

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ
Pojištění kryje trvalé následky úrazu nebo úmrtí následkem úrazu, který nastal v zahraničí.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU
Uhrazení náhrady škody poškozenému za neúmyslně způsobené škody na zdraví,
životě a věci.

POJIŠTĚNÍ ZTRÁT BEZPROSTŘEDNĚ SOUVISEJÍCÍCH
S CESTOVÁNÍM LETADLEM
Pokud cestujete letadlem, pojištění Vám pokryje:
– v ýdaje vynaložené na stravu, občerstvení, hotelové ubytování a výdaje na cestu z letiště
a zpět v případě zpoždění nebo zrušení letu, případně zmeškání odletu při přestupu,
pokud nebyla do čtyř hodin zajištěna alternativní doprava,
– v ýdaje na nákup nezbytného oblečení a toaletních potřeb, pokud registrovaná
zavazadla nedorazí do cíle mimo ČR do šesti hodin po příletu,
–n
 áhradu škody za ztracená, odcizená, poškozená nebo zničená osobní zavazadla
a věci osobní potřeby během doby, kdy je za ně odpovědný letecký přepravce.

ZRUŠENÍ CESTY
Víme, že přijít o dovolenou není nic příjemného. Proto se staráme, aby byly chráněny
alespoň Vaše náklady na dovolenou a Vy jste si ji mohli užít později. S námi i v případě,
že cestujete bez cestovní agentury. Pojištění zrušení cesty Vám pokryje náklady na
zakoupení zájezdu, letenky, jízdenky nebo rezervace ubytování, případně dalších služeb,
které jste nemohli využít z důvodu úrazu, nemoci, hospitalizace, poškození bydliště nebo
podnikatelských prostor apod.

PŘEHLED POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ, LIMITŮ
POJISTNÉHO PLNĚNÍ, POJISTNÝCH ČÁSTEK
A SOUVISEJÍCÍCH ASISTENČNÍCH SLUŽEB
Léčebné výlohy v případě akutního zdravotního stavu
Lékařský převoz a repatriace (převoz zesnulého)
Návštěva blízké osoby v nemocnici
Prodloužení pobytu

bez limitu
ano
zpáteční jízdné
25 000 Kč

Pojistná částka pro případ úmrtí následkem úrazu

2 000 000 Kč

Pojistná částka pro případ trvalých následků úrazu

2 000 000 Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu

10 000 000 Kč

Zpoždění letu, zrušení letu

30 000 Kč

Zpoždění zavazadel

30 000 Kč

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení zavazadel

100 000 Kč

Zmeškání odletu

30 000 Kč

Zrušení cesty

200 000 Kč

Pojištění právní asistence*

400 000 Kč

Pojištění elektroniky:*
Limit na kalendářní rok

150 000 Kč

Limit na pojistnou událost

75 000 Kč

Sportovní vybavení:*
Limit na kalendářní rok

150 000 Kč

Limit na pojistnou událost

75 000 Kč

Asistenční služby Lifestyle*

* U dodatkové karty je pojištěno prostřednictvím hlavní karty.
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CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POJISTNÉ UDÁLOSTI

Pro řešení pojistných událostí a žádosti o asistenční služby je pro Vás k dispozici nonstop
osobní asistent na telefonním čísle +420 272 101 012.
V krátkém telefonickém hovoru sdělte asistenční společnosti tyto základní informace:
– číslo kreditní karty Infinite,
– jméno, příjmení a rodné číslo,
– popis služby, lokalitu a další požadavky, které chcete zajistit,
– adresu a telefonní číslo.
Pro urychlení komunikace můžete uvést i číslo smlouvy o kolektivním pojištění k platebním
kartám 2149500001. Operátor Vás bude kontaktovat zpět pro upřesnění informací
a poskytnutí instrukcí.

Osobní asistent na telefonu
AXA ASSISTANCE CZ, s. r. o.
Telefon: +420 272 101 012

