Cetelem
NOVÉ MOŽNOSTI POISTENIA

Vážený klient,
v spolupráci s Poisťovňou Cardif Slovakia a.s. sme pre vás pripravili niekoľko
nových druhov poistenia, ktoré vás a vašich najbližších budú lepšie chrániť
pred ﬁnančnými ťažkosťami v prípade nepriaznivých životných situácií.

Cestovné poistenie ku Kreditnej karte Cetelem
S cestovným poistením ku Kreditnej karte Cetelem získate stálu istotu v prípade plánovanej dovolenky alebo nečakanej
cesty do zahraničia a možnosť individuálneho aj rodinného poistenia. Poistenie je mozné uzatvoriť na obdobie jedného
roka s možnosťou automatického predĺženia na ďalší rok. Cestovné poistenie vám kryje akúkoľvek cestu do zahraničia počas celého roku,
bez ohľadu na to, či cestujete na dovolenku alebo z pracovných dôvodov, pričom dĺžka jednej cesty do zahraničia môže byť až 90 dní. Počet
vycestovaní počas trvania poistenia je neobmedzený.
Cestovné poistenie ku Kreditnej karte Cetelem vám pokrýva poistné riziká:
- poistenie liečebných nákladov v zahraničí a asistenčných služieb
- poistenie batožiny a vecí osobnej potreby
- poistenie zodpovednosti za škodu
- poistenie právnej pomoci a kaucie
- poistenie pre prípad úrazu
- poistenie pre prípad omeškania batožiny počas leteckej prepravy
marec 2011
- poistenie pre prípad hospitalizácie v dôsledku úrazu

Atraktívna cena:
- individuálne poistné je vo výške 25 EUR ročne
- rodinné poistné je vo výške 39 EUR ročne
Prehľad poistných plnení v prípade nepriaznivých situácií:
Liečebné náklady v zahraničí a asistenčné služby
- akútne ošetrenie zubov

50 000 EUR
300 EUR

Batožina a veci osobnej potreby

1 000 EUR

- za jeden kus batožiny

500 EUR

- za jednu osobnú vec

200 EUR

Zodpovednosť za škodu - na zdraví

30 000 EUR

- na veci

5 000 EUR

Právna pomoc a kaucie - právna pomoc

5 000 EUR

- kaucia

5 000 EUR

Úraz - smrť následkom úrazu

15 000 EUR

- trvalé následky úrazu

15 000 EUR

Omeškanie batožiny počas leteckej prepravy
Hospitalizácia v dôsledku úrazu

60 EUR za každú začatú hodinu nad 6 hodín
20 EUR za každý deň hospitalizácie, max. 30 dní

Každé poistné plnenie vyplatíme na váš bankový účet.

Uzavretie poistenia
Nemusíte nikam chodiť. Poistenie si môžete vybaviť jediným telefonátom
na tel. č. 0850 11 12 12. Vyberte si balík poistenia, ktorý vám najviac vyhovuje.
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