VAŠE VIVA KARTA
FINANČNÍ REZERVA
I CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET
PRO PŘÍPAD ZTRÁTY ZAMĚSTNÁNÍ
S Viva kartou se nemáte čeho bát – automaticky jsme na ni pro klienty do 55 let přidali pojištění
schopnosti splácet, získáte tedy nejen finanční rezervu a cestovní pojištění pro Vás a Vaše děti.

JISTOTA NAVÍC
S pojištěním schopnosti
splácet jste pojištěni nejen
v případě ztráty zaměstnání
nebo pracovní neschopnosti.

NA VELKÝ NÁKUP
S kreditní kartou si můžete
dovolit koupit si i něco
většího. Pohlídejte si, ať úvěr
splatíte co nejdříve, snížíte
tím výši úroků na minimum.

ON-LINE I OFF-LINE

ROZLUČTE SE S ÚROKY
Když půjčené peníze splatíte
v tzv. bezúročném období,
neplatíte žádné úroky.
Informace naleznete
na výpise ke kreditní kartě.

PÁR TIPŮ
JAK VÝHODNĚ
POUŽÍVAT
KREDITNÍ
KARTU
ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
Základem je vědět, kdy je
třeba splácet. Minimální
splátku musíme obdržet
mezi 22. a 25. dnem v měsíci.
Pokud nesplatíte úvěr
v bezúročném období,
poznamenejte si splátku
do diáře, nebo Vám
nastavíme automatickou
splátku a můžete to pustit
z hlavy.

Používání karty na výběr
hotovosti nebo platební
příkazy raději omezte
na minimum, vyhnete se tak
placení poplatků. Kreditní
karta je totiž jako stvořená
pro placení na internetu
a v kamenných obchodech.

CESTOVÁNÍ BEZ STAROSTÍ
Automaticky získáváte
celoroční cestovní pojištění
s limitem až 1,5 milionu Kč
pro sebe a své děti.
Do zahraničí tedy můžete
cestovat bez obav
a nemusíte před každou
cestou přemýšlet, zda jste
se nezapomněli pojistit.

800 521 521
www.kb.cz

Cestovní pojištění
Kdo je pojištěný?
■ každý/á držitel/ka platební karty
■ nezaopatřené děti držitele mladší 21 let cestující spolu s držitelem
Jaká rizika jsou pojištěna?
■ pojištění léčebných výloh až do výše 1 500 000 Kč
■ ambulantní lékařské ošetření
■ lékařský převoz a repatriace zpět do vlasti
■ převoz zesnulého do ČR
■ pojištění odpovědnosti za škody
Potřebujete nahlásit pojistnou událost? Volejte +420 272 10 10 30.

Pojištění schopnosti splácet
Pro klienty do 55 let je pojištění ke kreditním kartám automatickou součástí karty. Získáte ochranu proti mnoha rizikům:
■ 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.
■ 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? Volejte +420 272 10 10 30.

Mobilní platby
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.
Aktivace karty
Pozor! Z důvodu bezpečnosti je karta zaslána neaktivní. 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“. Kartu si na zadní straně podepište.
Po aktivaci můžete kartu používat k platbám v obchodech i na internetu.
Jak na bezpečnost
– PIN ke kartě si chraňte a dobře si ho zapamatujte, nikomu jej nesdělujte, nikam si ho nezaznamenávejte.
PIN si můžete kdykoli zobrazit v internetovém bankovnictví (MojeBanka nebo Mobilní banka), případně požádat
o jeho opětovné zaslání v MojeBanka nebo v kterékoli pobočce KB.
– Pokud Vám PIN nevyhovuje, můžete ho kdykoli zdarma změnit na bankomatech KB.
– Využijte výhod propojení s Mobilní bankou – nastavení limitů, zamknutí/odemknutí karty pro platby, push notifikace.
– Všechny internetové platby jsou zabezpečeny službou 3D Secure.
– Přehled o všech platbách naleznete jednoduše v internetovém bankovnictví MojeBanka, Mobilní banka
nebo v zaslaném výpise.
Ztráta karty
V případě ztráty karty nebo podezření z jejího zneužití volejte neprodleně nonstop Klientskou linku platebních karet
na čísle +420 955 512 230 a kartu stoplistujte (karta bude nenávratně zablokována).
Více informací naleznete v Průvodci k platebním kartám na www.kb.cz/pruvodce, který si prosím přečtěte.
Chcete více informací? Ptejte se.
Vaše otázky rád zodpoví Váš bankovní poradce.
Můžete také kontaktovat naše telefonní bankéře na Klientské lince platebních karet 955 512 230
nebo navštívit www.kb.cz/vivakarta.

Zůstaňte ve spojení

