Číslo pojistky
698 041 050

PX005474

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

+420 241 170 000
24 hodin denně / 7 dní v týdnu
POJISTITEL
Allianz pojišťovna, a.s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, IČO 47 11 59 71
Asistenční služba nonstop

+420 241 170 000

OPRÁVNĚNÁ OSOBA
Osoby, kterým vznikne právo na pojistné plnění, určují pojistné podmínky.
PLATNOST
Tato karta je platná po dobu trvání cestovního pojištění.

Pravidla pro bezpečné cestování
• Před cestou si zkontrolujte platnost pojištění – pro sebe a spolucestující rodinu
• Ubezpečte se, že sporty, které chcete provozovat, nejsou ve výlukách z pojištění
• Mějte s sebou jen malou hotovost, plaťte kartou
• Plaťte kartou – kurz je vždy výhodnější než u výměny hotovosti před cestou
• Cestujete-li po vlastní ose, registrujte se do systému DROZD – Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách
do zahraničí – mzv.cz

Při výběrech z bankomatů:

• Vybírejte tak, aby nikdo nebyl schopen odpozorovat PIN ke kartě
• Pečlivě čtěte všechny texty na obrazovce bankomatu
• V řadě zemí si účtují poplatek majitelé bankomatů, o poplatku informují při zahájení transakce, tento poplatek UniCredit
Bank není schopná ovlivnit

• Pokud se na obrazovce zobrazí možnost volby měny, volte měnu země, kde se právě nacházíte*
• Vždy si vytiskněte účtenku a uschovejte si ji
Při platbách kartou:

• Pokud se na terminálu zobrazí možnost volby měny, volte měnu země, kde se právě nacházíte*
• Limit pro provedení bezkontaktní platby se může lišit podle lokace
• Ukládejte si účtenky, případně uvádějte platný e-mail, kam je zasílána
Platební kartu můžete mít připojenou ke korunovému nebo cizoměnovému účtu, případně ke kombinaci měn.
Domluvte se se svým bankéřem, jaká varianta je nejvýhodnější.
Užívejte si cestování a vracejte se rádi domů!

*DCC – Dynamic Currency Conversion
Platební terminál nebo bankomat dokáže rozeznat odlišnost domácí měny od měny transakce a nabídne vám platbu s využitím služby Dynamic Currency Conversion –
DCC. Můžete si následně zvolit platbu ve své domácí měně nebo v měně obchodníka. Kurz transakce v měně obchodníka bude zafixovaný i pro zaúčtování, ale většinou
navýšený o poplatek obchodníkovi.

