
 

 

              

 

mBank S.A., organizační složka          

Sokolovská 668/136D,          

186 00 Praha 8              

tel.: 222 111 999          

e-mail: kontakt@mBank.cz                  

               

           

 

             

          V Praze dne 30. 12. 2016 

Vážené klientky, vážení klienti, 

 
rádi bychom Vám oznámili, že od 1. 3. 2017 rozšíříme ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou, a. s., Vaši 

pojistnou ochranu u Pojištění zneužití platební karty, a to následovně:  

 

 

  Původní pojistná ochrana 

platná do 28. 2. 2017 (pojistné 

plnění do limitu) 

NOVĚ rozšířená pojistná ochrana 

platná od 1. 3. 2017 (pojistné 

plnění do limitu) 

Pojištění kryje všechny aktivní karty klienta vydané 

mBank 
NE ANO 

Vydání nové karty před expirací, vydání duplikátu Dle aktuálního Sazebníku mBank Dle aktuálního Sazebníku mBank 

Zneužití platební 

karty v důsledku její 

ztráty nebo odcizení 

Zneužití platební karty  

30 000 Kč 30 000 Kč 

Zneužití karty s 

použitím PIN  

Zneužití karty při 

internetové transakci 

Nucený výběr 

z bankomatu pod 

hrozbou násilí 

Odcizení hotovosti* 2 000 Kč 3 000 Kč 

Ztráta nebo odcizení 

osobních věcí spolu s 

platební kartou 

Od 1. 3. 2017: 

Ztráta nebo odcizení 

osobních věcí 

Doklady 3 000 Kč 

30 000 Kč 

Klíče 5 000 Kč 

Peněženka 

30 000 Kč 

Taška 

Brýle 

Odcizení spolu s 

platební kartou 

(nevztahuje se na 

ztrátu) 

Mobilní telefon 

Zneužití SIM karty v 

odcizeném mobilním 

telefonu 

mailto:kontakt@mBank.cz


Od 1. 3. 2017: 

Odcizení osobních 

věcí 

Malý technický průkaz 

MP3 přehrávač 

Časový kupón MHD NE 

Elektronická čtečka 

knih 
NE 

Stravenky NE 

 
 

* Vztahuje se pouze na hotovost, která byla vybrána z účtu, k němuž je vedena platební karta (na pobočce banky nebo 
z bankomatu).  
 
S ohledem na rozšíření pojistné ochrany se mění pojistnou smlouvou stanovené pojistné a tomu odpovídající poplatek za 

pojištění z původních 29 Kč nově na 49 Kč měsíčně, a to počínaje měsícem březnem. 

 
Nesouhlasíte-li se změnami v rozsahu pojištění a upravenou výší poplatku za pojištění, můžete svůj nesouhlas projevit do 

2 měsíců od data doručení tohoto dopisu. V případě, že tak učiníte, Vaše pojištění zanikne k 28. 2. 2017, k tomuto datu 

tedy končí pojistná ochrana. Nesouhlas je nezbytné projevit písemně, můžete využít náš formulář, který naleznete na 

www.mbank.cz, sekce Dokumenty ke stažení v části Pojištění. Následně jej (nebo jinou písemnost zachycující Váš 

nesouhlas) zašlete na adresu: mBank S.A., organizační složka, Sokolovská 668/136D, 186 00 Praha 8 či emailem 

s elektronickým podpisem na adresu kontakt@mbank.cz. 

 

V případě jakýchkoli dotazů ohledně tohoto pojištění se prosím neváhejte obrátit na naši infolinku 222 111 999 

v pracovních dnech vždy od 7 do 22 hodin a o víkendech a státních svátcích od 8 do 21 hodin. 

 

Více informací o nabízených službách naleznete na www.mbank.cz. 

 

 Vaše mBank 

 

 

 

 


