
     
    

   
INFORMACE K ROZŠÍŘENÍ POJISTNÉ OCHRANY A ZMĚNĚ POJISTNÉHO OD 1. 3. 2015 DLE RÁMCOVÉ 
POJISTNÉ SMLOUVY (POJISTKA) č. MBFU 1/2010 (POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ KARTY) 

 
BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s., se sídlem Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 25080954, zapsána v 
obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka číslo 4327, jako pojistitel, a mBank S.A., organizační 
složka., se sídlem Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 27943445, zapsána v obchodním rejstříku u 
Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka číslo 58319, jako pojistník, oznamují, že s účinností od 1. 3. 2015 dochází 
k rozšíření pojistné ochrany a změně pojistného dle  Rámcové pojistné smlouvy (pojistka) č. MBFU 1/2010 
(POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ KARTY), a to následovně: 

 

  Původní pojistná 

ochrana platná do 

28. 2. 2015 

(pojistné plnění do 

limitu) 

NOVĚ rozšířená 

pojistná ochrana 

platná od 1. 3. 2015 

(pojistné plnění do 

limitu) 

Vydání nové karty v důsledku její ztráty nebo 

odcizení 
 

- Dle aktuálního 

Sazebníku mBank 

Zneužití platební 

karty v důsledku její 

ztráty nebo odcizení 

Zneužití platební karty  4 500 Kč 30 000 Kč (sdružený 

limit) 
Zneužití karty s 

použitím PIN  

4 500 Kč 

Zneužití karty při 

internetové transakci 

4 500 Kč 

Nucený výběr 

z bankomatu pod 

hrozbou násilí 

5 000 Kč 

Ztráta nebo odcizení 

osobních věcí spolu 

s platební kartou 

Hotovost * - 2 000 Kč 

Doklady 3 000 Kč 3 000 Kč 

Klíče 5 000 Kč 5 000 Kč 

Peněženka 3 000 Kč 30 000 Kč (sdružený 

limit) 
Taška 3 000 Kč 

Brýle - 

Odcizení spolu s 

platební kartou 

(nevztahuje se na 

ztrátu) 

Mobilní telefon - 

Zneužití SIM karty v 

odcizeném mobilním 

telefonu 

- 

MP3 přehrávač - 

* Vztahuje se pouze na hotovost, která byla vybrána z účtu, k němuž je vedena odcizená karta (na pobočce banky 
nebo z bankomatu) v průběhu 48 hodin před odcizením karty.  

 



     
    

   
Zároveň také prodlužujeme dobu, během které lze telefonicky nahlásit ztrátu/odcizení karty a její zablokování a 
uplatnit nárok na pojistné plnění z původních 72 hodin nově na 96 hodin od ztráty nebo odcizení platební karty.  

 
 
Informace o výši pojistného  

 Na základě rozšířené pojistné ochrany se mění pojistné dle Rámcové pojistné smlouvy i poplatek za pojištění 

z původních 19 Kč nově na 29 Kč měsíčně, a to počínaje měsícem březnem. 

 

Klienti, kteří s uvedenou změnou nesouhlasí, mohou vyjádřit svůj nesouhlas a ukončit pojištění vyplněním formuláře, 

který je k dispozici na www.mbank.cz, sekce Dokumenty ke stažení. Vyplněný formulář je třeba zaslat nejpozději do 

1 měsíce ode dne doručení oznámení o změně Rámcové pojistné smlouvy jednotlivým klientům, a to na adresu: 

mBank S.A., organizační složka, Futurama, Sokolovská 668/136D, 186 00 Praha 8. V případě vyjádření nesouhlasu 

pojištění zanikne k 28. 2. 2015. K uvedenému datu skončí také pojistná ochrana. Poslední poplatek za pojištění za 

měsíc únor bude stržen 1.3.2015. 

 

V případě jakýchkoli dotazů ohledně tohoto pojištění se prosím neváhejte obrátit na naši infolinku 844 777 000 

v pracovních dnech vždy od 8 do 18 hodin. 

 

 

 


