Poistenie vecí osobnej potreby a asistenčných služieb
pre domácnosť ku Kreditnej karte Cetelem
Poistenie vecí osobnej potreby a asistenčných služieb pre domácnosť spolu s kreditnou kartou vám poskytne
ﬁnančné krytie v prípade neočakávaných životných situácií v rámci bežnej dennodennej reality a zahŕňa:
- poistenie pre prípad odcudzenia kľúčov
- poistenie pre prípad straty kľúčov, pokiaľ k ich strate dôjde súčasne so stratou alebo odcudzením kreditnej karty
- poistenie pre prípad odcudzenia peňaženky
- poistenie pre prípad straty peňaženky, pokiaľ k jej strate dôjde súčasne so stratou alebo odcudzením kreditnej karty
- poistenie pre prípad straty tašky, pokiaľ k jej strate dôjde súčasne so stratou alebo odcudzením kreditnej karty
- poistenie pre prípad odcudzenia mobilného telefónu
- poistenie pre prípad zneužitia SIM karty, ku ktorému dôjde na základe odcudzenia mobilného telefónu, s ktorým bola takáto SIM karta používaná
- poistenie nákladov spojených s vydaním náhradnej SIM karty, vo väzbe na odcudzenie mobilného telefónu, s ktorým bola takáto SIM karta
používaná
- poistenie pre prípad ﬁnančnej straty poisteného v dôsledku zneužitia kreditnej karty, ktorá bola stratená alebo odcudzená
- poistenie pre prípad prepadnutia pri bankomate v súvislosti s výberom hotovosti prostredníctvom kreditnej karty
- poistenie pre prípad ﬁnančnej straty poisteného v dôsledku zneužitia kreditnej karty, ktorá bola stratená alebo odcudzená
- poistenie pre prípad prepadnutia pri bankomate v súvislosti s výberom hotovosti prostredníctvom kreditnej karty
Skvelá cena: Za celý rad užitočných poistení je poistné iba vo výške 35 EUR ročne!
Súčasne s týmto poistením ste oprávnený:
- využívať asistenčné služby
- asistenčné služby znamenajú vyhľadanie vhodného poskytovateľa služieb, na základe tel. požiadavky poisteného (tel. č.: +421 2 2051 6751)
- zahŕňa vyhľadanie poskytovateľov služieb v profesiách: inštalatér, zámočník, kúrenár, elektrikár, sklenár, pokrývač, maliar, podlahár, stolár,
bytový architekt, stavebný dozor, stavebné práce, výmena okien, zatepľovanie budov
Asistenčné služby sú k dispozícii opakovane a nepretržite počas celého roka
Prehľad poistných plnení v prípade nepriaznivých situácií:
Strata kľúčov (platí aj pre stratu spolu s kreditnou kartou)
Strata alebo odcudzenie dokladov
Odcudzenie peňaženky (platí aj pre stratu spolu s kreditnou kartou)
Odcudzenie tašky (platí aj pre stratu spolu s kreditnou kartou)
Odcudzenie mobilného telefónu
Zneužitie SIM karty (na základe odcudzenia mobilného telefónu)
Vydanie novej SIM karty
Zneužitie kreditnej karty
Havarijná situácia v domácnosti
Odblokovanie zablokovaných dverí
Prepadnutie pri bankomate (výber kreditnou kartou)

100 EUR
100 EUR
100 EUR
150 EUR
333 EUR
70 EUR
15 EUR
100 EUR
200 EUR
200 EUR
150 EUR

Každé poistné plnenie vyplatíme na váš bankový účet.

Poistenie výdavkov domácnosti
Poistenie výdavkov, ktoré pokryje vaše výdavky ako napr. nájomné, telefónne účty, internet či úverové splátky,
ak sa ocitnete v nepriaznivej životnej situácii.
Vysoká ochrana za rozumnú cenu
- Balík štandard za 5 EUR mesačne pokryje vaše výdavky v prípade pracovnej neschopnosti, invalidity, úmrtia
- Balík plus za 10 EUR mesačne pokryje vaše výdavky okrem balíka štandard naviac aj v prípade straty zamestnania
Prehľad poistných plnení v prípade nepriaznivých situácií
Poistné krytie
Smrť
Trvalá invalidita
Pracovná neschopnosť
Strata zamestnania

Balík Štandard
1 500 EUR
1 500 EUR
100 EUR mesačne
-

Balík Plus
1 500 EUR
1 500 EUR
100 EUR mesačne
100 EUR mesačne

Každé poistné plnenie vyplatíme na váš bankový účet.

Informácia o ﬁnančnom sprostredkovaní
Spoločnosť CETELEM SLOVENSKO a.s. so sídlom Panenská 7, 812 36 Bratislava je zapísaná ako samostatný ﬁnančný agent v registri ﬁnančných agentov a ﬁnančných poradcov, v podregistri poistenia alebo zaistenia
pod registračným číslom 74631 a je oprávnená vykonávať ﬁnančné sprostredkovanie od 12.05.2008. Klient si môže zápis overiť na www.nbs.sk alebo v Národnej banke Slovenska. Finančné sprostredkovanie
vykonáva na základe písomnej zmluvy s Poisťovňou Cardif Slovakia, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, ktorá má nevýhradnú povahu. CETELEM SLOVENSKO a.s. prijíma odplatu za sprostredkovanie ﬁnančnej
služby od Poisťovne Cardif Slovakia, a.s. Na základe žiadosti klienta CETELEM SLOVENSKO poskytne klientovi informácie o výške tejto odplaty. Následky uzavretia poistnej zmluvy sú uvedené v Základnej informácii
o poistení. Systém ochrany pred zlyhaním ﬁnančnej inštitúcie je zabezpečený prostredníctvom dohľadu Národnej banky Slovenska. CETELEM SLOVENSKO a.s. ani BNP Paribas PF nemá kvaliﬁkovanú účasť na
základnom imaní a hlasovacích právach Poisťovne Cardif Slovakia, a.s. a Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s. nemá kvaliﬁkovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach CETELEM SLOVENSKO a.s..
Na postup pri vykonávaní ﬁnančného sprostredkovania je možné podať písomnú sťažnosť adresovanú Poisťovni Cardif Slovakia, a.s. alebo Národnej banke Slovenska. Spory vyplývajúce z ﬁnančného sprostredkovania
je možné riešiť súdnou cestou alebo mimosúdnym vyrovnaním. Výška poplatkov a iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou ﬁnančnou službou je uvedená v Základnej informácii o poistení.

