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Vaše sny se stanou skutečností
Služby Concierge jsou tu pro Vás, aby Vám pomohly s řešením Vašich 
starostí a Vy jste si mohli každý den užít v klidu a pohodě. Kreditní karta 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen Vám přináší profesionální služby při Vašich 
pracovních i soukromých cestách.

Využít můžete následující služby Concierge:
•	 Aktuální	zpravodajství	

o	 Služba	Aktuální	zpravodajství	Vám	přinese	nejnovější	informace	
o	dění	ve	světě,	vývoji	na	akciových	trzích	i	událostech	ve	sportu.	

•	 Asistence	v	případě	ztráty	či	krádeže	kreditní	karty
o	 Concierge	Vám	poskytne	asistenci	při	nahlášení	ztráty	či	krádeže	

Vaší kreditní karty. Poradíme Vám, jak v takovém případě postupo-
vat	a	v	závažných	případech	můžeme	na	Vaši	žádost	nahlášení	
provést.

•	 Asistence	v	případě	ztráty	či	krádeže	mobilního	telefonu
o	 Concierge	Vám	poskytne	asistenci	při	nahlášení	ztráty	či	krádeže	

Vašeho mobilního telefonu. Poradíme Vám, jak v takovém případě 
postupovat	a	v	závažných	případech	můžeme	na	Vaši	žádost	
nahlášení i provést.

•	 Asistence	v	případě	ztráty	či	krádeže	cestovního	pasu
o	 Concierge	Vám	poskytne	asistenci	při	nahlášení	ztráty	či	krádeže	

Vašeho cestovního pasu. Poradíme Vám, jak v takovém případě 
postupovat	a	poskytneme	Vám	adresy	konzulátů	a	ambasád,	včet-
ně	jejich	otevírací	doby	a	telefonního	čísla.	V	případě	zájmu	také	
kontaktujeme	Vaše	příbuzné	či	známé	pro	zajištění	kopie	cestovní	
dokumentace.

•	 Cestovní	poradenství	
o Concierge Vám nabídne širokou škálu informací, které potřebujete 

před	odjezdem	nebo	i	v	průběhu	Vaší	cesty,	včetně	informací	o	po-
časí	ve	světě,	konzulátech,	ambasádách	a	vízové	povinnosti,	dále	
o	příletech	a	odletech	letadel,	státních	svátcích,	oficiálních	jazycích,	
časové	zóně	a	celních	pravidlech	v	dané	destinaci.	

•	 Informace	o	golfových	hřištích	
o	 Concierge	Vám	zajistí	informace	o	hlavních	golfových	hřištích	

v řadě světových měst. Budou-li tyto informace dostupné, Con-
cierge	Vám	poskytne	údaje	o	hřišti	a	jeho	zázemí	a	dále	kontakty	
a	přehled	indikativních	cen,	požadavků	na	handicap	a	dostupných	
tee time. 

o	 V	případě	Vašeho	zájmu	Vám	Concierge	zajistí	rezervaci	hřiště	
nebo souvisejících služeb.

o	 Konečná	cena	za	využití	služeb	přitom	bude	záležitostí	dohody	
přímo	mezi	Vámi	a	poskytovatelem	služby	(klubem).	V	případě	
zrušení	či	nevyužití	rezervace	Vám	mohou	být	naúčtovány	příslušné	
poplatky.	Rezervace	se	řídí	podmínkami	poskytovatele.	

•	 Informace	o	destinaci,	do	které	cestujete	
o	 Concierge	Vám	poskytne	informace	o	vybrané	zemi	světa	přesně	

podle	Vašich	plánů	a	potřeb.	

o Pokud jsou dané informace dostupné, Concierge Vás bude infor-
movat	o	možnostech	zábavy	v	dané	destinaci,	akcích,	festivalech,	
nákupních	možnostech,	sportovního	vyžití	a	trávení	volného	času	
i	o	kulturních	a	historických	zajímavostech,	aktivitách	pro	děti	nebo	
ubytování	a	poskytne	Vám	další	užitečné	rady.	

•	 Doručení	dárků	
o	 Concierge	poskytne	informace,	rady	a	asistenci	při	doručení	

dostupných	dárků	z/do	většiny	velkých	světových	měst.
o	 Concierge	Vám	poradí	s	výběrem	vhodného	dárku	a	způsobem	

jeho	doručení,	včetně	informací	o	ceně,	termínu	doručení	a	kultur-
ních	zvyklostech.	

o	 Concierge	zajistí	v	případě	zájmu	objednání	dárku	u	dodavatele.
o	 V	případě	zrušení	či	nevyužití	služby	Vám	mohou	být	naúčtovány	

poplatky dle ceníku dodavatele. Služby a jejich objednávka se řídí 
podmínkami dodavatele.

•	 Doručení	květin	
o	 Concierge	Vám	poskytne	informace,	rady	a	asistenci	při	doručení	

sezónně	dostupných	květin	či	kytic	prostřednictvím	řady	dodavatelů.
o	 Concierge	zajistí	výběr	květin	a	kytic,	včetně	případných	dalších	

pozorností	jako	je	víno	nebo	čokoláda	(dostupné	dle	lokality)	a	za-
jištění	krátké	zprávy	adresátovi,	doručení	do	většiny	velkých	měst	na	
světě,	a	poskytne	také	informace	o	časových	možnostech	doručení	
a ceně.

o	 Concierge	zajistí	v	případě	zájmu	zadání	objednávky	u	dodavatele.
o	 V	případě	zrušení	či	nevyužití	služby	Vám	mohou	být	naúčtovány	

poplatky dle ceníku dodavatele. Služby a jejich objednávka se řídí 
podmínkami dodavatele.

•	 Doručení	zpráv	
o	 Prostřednictvím	služby	Concierge	můžete	také	zaslat	krátkou	zprávu	

příteli,	příbuznému	či	jiné	třetí	osobě,	a	to	prostřednictvím	telefonu,	
faxu	či	e-mailu.	Provedeme	až	šest	pokusů	v	hodinových	interva-
lech,	abychom	Vaši	zprávu	adresátovi	předali.	

•	 Kurýrní	služba	
o	 Concierge	Vám	poskytne	asistenci	při	zajištění	kurýrní	služby	pro	

vyzvednutí	a	transfer	dokumentů	či	jiných	předmětů,	které	nejsou	
v	rozporu	s	podmínkami	v	dané	zemi.	

o	 Concierge	na	Vaše	přání	zajistí	rezervaci	služby	u	jejího	poskytova-
tele.	V	některých	případech	může	být	vyžadována	spolupráce	při	
zajištění	potřebné	dokumentace,	včetně	celní	deklarace	a	pojištění.

o Všechny Vaše objednané služby budou podléhat platebním pod-
mínkám	poskytovatele.	V	případě	zrušení	objednané	služby	Vám	
mohou	být	účtovány	poplatky.

•	 Právní	asistence	
o	 Služba	Concierge	Vám	také	zajistí	informace	o	dostupných	

právních službách ve většině světových měst. Concierge Vám dodá 
adresy,	telefonní	čísla	a	informace	o	pracovní	době	poskytovatelů	
právních	služeb.	Jedná	se	pouze	o	informační	službu,	nemůžeme	
Vám	zajistit	jakoukoli	formu	právního	poradenství	nebo	doporučení	
konkrétního	právníka	či	společnosti.
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•	 Překladatelské	služby	
o Se službou Concierge máte možnost využít překladatelských 

služeb	poskytovaných	telefonicky.	Překlad	z/do	angličtiny	je	
standardně	dostupný	pro	všechny	základní	světové	jazyky.	Ostatní	
jazyky	mohou	být	dostupné	prostřednictvím	třetí	strany.	

o	 Prosíme,	vezměte	na	vědomí,	že	Concierge	nemůže	být	odpověd-
ný	za	případné	nedorozumění	vyplývající	z	překladu.

•	 Registrace	dokumentů	a	úschova	
o	 Concierge	pro	Vás	zajistí	bezpečné	uložení	sériových	čísel	či	jiných	

důležitých	informací	o	Vašem	majetku,	které	chcete	mít	bezpečně	
uložené	a	zároveň	dostupné	i	na	cestách.	Uložení	se	může	týkat	
sériových	čísel	a	kódů	Vašich	hodinek,	fotoaparátu,	kamery,	cestov-
ního	pasu,	řidičského	průkazu	či	Vaší	platební	karty.	

•	 Informace	a	rezervace	dovolené	
o	 Concierge	Vám	na	základě	Vašich	požadavků	na	dovolenou	

připraví	„balíček“	na	míru,	a	to	buď	sestavený	z	jednotlivých	
samostatných	služeb	(ubytování,	doprava	apod.),	nebo	zajištěný	
prostřednictvím třetí strany. 

o	 Concierge	na	Vaše	přání	zajistí	objednání	služby	u	poskytovatele.
o	 Rezervace	se	bude	řídit	standardními	podmínkami	poskytovatele.	

V	případě	zrušení	či	nevyužití	objednané	služby	Vám	mohou	být	
účtovány	poplatky.	

•	 Akce	a	rezervace	vstupenek
o	 Concierge	Vám	může	zjistit	informace	o	akcích	konaných	v	řadě	

světových	lokalit,	na	které	lze	objednat	vstupenky.	
o	 Concierge	na	Vaše	přání	zajistí	objednávku	vstupenek	u	poskytovatele.
o	 Rezervace	se	bude	řídit	standardními	podmínkami	poskytovatele.	

V	případě	zrušení	či	nevyužití	objednané	služby	Vám	mohou	být	
účtovány	poplatky.	

•	 Rezervace	hotelů	a	informační	služby	o	hotelích	
o	 Concierge	Vám	poskytne	informace,	rady	a	asistenci	pro	rezer-

vaci	ubytování	v	hotelech	v	řadě	lokalit,	včetně	informací	o	úrovni	
ubytování,	dostupných	službách,	cenách	pokojů,	check-out	časech	
a detailech o lokalitě. 

o Concierge Vám také poradí s výběrem nejvhodnější varianty pro 
Vás	a	pokud	si	budete	přát,	provede	za	Vás	také	rezervaci.	

o	 Další	podmínky	spojené	s	rezervací	a	uhrazením	ceny	budou	již	
řešeny	přímo	mezi	Vámi	a	poskytovatelem.	

•	 Informace	o	letecké	dopravě	a	rezervace	letenek	
o	 Concierge	Vám	zajistí	podrobné	informace	o	dostupných	leteckých	

spojích,	cenách,	omezeních	a	další	informace	o	letecké	dopravě.
o Concierge Vám také poradí s výběrem nejvhodnější varianty spoje 

pro	Vaše	cesty	a	pokud	si	budete	přát,	provede	za	Vás	také	rezer-
vaci	spoje	a	zajistí	doručení	letenek.	

o Vystavené letenky se budou řídit standardními podmínkami letecké 
společnosti.

o	 Cena	letenek,	letištních	tax	a	případně	dopravy	Vám	bude	účtová-
na	na	účet	Vaší	kreditní	karty.

•	 Informace	o	pronájmu	vozidel	a	jejich	rezervace
o	 Concierge	Vám	poskytne	informace	a	rady	týkající	se	poskytovatelů	

pronájmu	vozidel	ve	vybrané	lokalitě,	dostupných	cenách	pro	jed-
notlivé	kategorie	vozidel,	otevírací	době	poskytovatelů	pronájmu,	

podmínkách pronájmu a řadu dalších informací, které budete 
potřebovat. 

o Concierge Vám také poradí s výběrem nejvhodnější kombinace 
dostupného	vozidla	a	ceny,	a	pokud	si	budete	přát,	provede	za	
Vás	také	rezervaci	vozu.	

o	 Další	podmínky	spojené	s	pronájmem	vozidla	a	uhrazení	ceny	
pronájmu	budou	již	řešeny	přímo	mezi	Vámi	a	poskytovatelem	
pronájmu. 

•	 Rezervace	restaurací	
o	 Prostřednictvím	Concierge	můžete	získat	informace	o	restauracích	

v	řadě	světových	lokalit,	včetně	ověření	možnosti	rezervace	pro	
konkrétní	termín	a	potvrzení	rezervace	dle	Vašeho	přání.	

o	 Rezervace	se	bude	řídit	standardními	podmínkami	poskytovatele.	
V	případě	zrušení	či	nevyužití	objednané	služby	Vám	mohou	být	
účtovány	poplatky.	

•	 Transfer	finančních	prostředků	
o	 Concierge	Vám	zajistí	transfer	finančních	prostředků	prostřednictvím	

řady	smluvních	partnerů	v	jednotlivých	zemích.	Dostupná	částka	pro	
transfer	se	může	v	jednotlivých	lokalitách	lišit.	

•	 Organizace	akcí	
o	 Concierge	Vám	poskytne	poradenství	a	asistenci	při	zajištění	

různých	typů	akcí	jako	například	oslav	narozenin	a	výročí	nebo	
při	jiných	významných	událostech,	včetně	informací	o	možnostech	
cateringu,	výběru	lokalit,	pozvánek,	ubytování,	dopravy	apod.	

o	 Concierge	na	Vaše	přání	zajistí	objednání	služby	u	poskytovatele.
o	 Rezervace	se	bude	řídit	standardními	podmínkami	poskytovatele.	

V	případě	zrušení	či	nevyužití	objednané	služby	Vám	mohou	být	
účtovány	poplatky.	

•	 Prostory	ke	schůzkám	
o Concierge Vám poskytne informace, poradenství a asistenci při 

rezervaci	prostor	ke	schůzkám	v	řadě	zemí	světa.
o	 Concierge	v	případě	Vašeho	zájmu	zajistí	u	poskytovatele	rezerva-

ci služby dle Vašeho přání.
o	 Další	podmínky	spojené	s	pronájmem	prostoru	a	uhrazením	ceny	

pronájmu	budou	již	řešeny	přímo	mezi	Vámi	a	poskytovatelem	pro-
nájmu.	V	případě	zrušení	či	nevyužití	objednané	služby	Vám	mohou	
být	účtovány	poplatky.	

•	 Služba	auto	s	řidičem	
o	 Concierge	Vám	poskytne	informace	týkající	se	poskytovatelů	proná-

jmu	vozidel	s	řidičem	pro	transfer	z	letiště,	na	schůzku	či	po	celou	
dobu	pobytu	v	dané	zemi.	

o	 Concierge	v	případě	Vašeho	zájmu	zajistí	u	poskytovatele	rezerva-
ci služby dle Vašeho přání. 

o	 Další	podmínky	spojené	s	pronájmem	vozidla	a	uhrazení	ceny	
pronájmu	budou	již	řešeny	přímo	mezi	Vámi	a	poskytovatelem	
pronájmu. 

•	 Zdravotní	informace	
•	 Concierge	Vám	nabídne	informace	týkající	se	dostupných	služeb	lékařů,	

zubních	ordinací,	lékáren	a	nemocnic	v	řadě	zemí,	včetně	adresy,	
telefonních	čísel	a	ordinačních	hodin.



4

Služby	jsou	k	dispozici	v	řadě	destinací,	nicméně	jejich	dostupnost	v	dané	
zemi	se	může	lišit	v	závislosti	na	konkrétním	požadavku	–	aktuální	informace	
o	dostupnosti	Vám	poskytne	operátor,	který	bude	Váš	požadavek	vyřizovat.	
Přestože	vždy	vynaložíme	maximální	úsilí,	abychom	pro	Vás	zajistili	přesné	
a	správné	informace,	služba	Concierge	je	závislá	na	informacích	od	řady	
poskytovatelů	služeb	a	zboží.	Z	tohoto	důvodu	nemůžeme	nést	odpověd-
nost	v	případě,	když	by	se	poskytnutá	informace	ukázala	jako	nepřesná.	
 
Služba	Concierge	Vám	ráda	vyjde	vstříc	i	v	případě	jiných	přání	či	poža-
davků	mimo	výše	uvedené	oblasti,	a	to	v	závislosti	na	možnostech	poskyto-
vatele,	dostupnosti	požadovaných	služeb	či	případně	místních	omezeních,	
které	by	se	k	požadavku	vztahovaly.	

Jak služby Concierge využít?
Kontaktujte	Concierge	Line	(+420)	242	452	666	a	sdělte	operátorovi	
své přání. 

Služba Concierge je pro Vás dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a to 
v	češtině,	angličtině	a	ruštině.	Službu	Concierge	mohou	bezplatně	využívat	
pouze	držitelé	kreditní	karty	Friedrich	Wilhelm	Raiffeisen.
Služba Concierge vždy respektuje ochranu soukromí a osobních dat.

Concierge	si	vyhrazuje	právo	odmítnout	požadavky	klienta,	které	budou	
v	rozporu	s	účelem,	za	jakým	je	služba	Concierge	poskytována	(např.	vyu-
žití	pro	obchodní	výzkum,	účetnictví,	moderaci	či	přípravu	akcí	a	jiné	služby,	
které	jsou	standardně	poskytovány	specializovanými	dodavateli).	
 
Každé	Vaše	přání	se	stane	skutečností	–	s	kreditní	kartou	Friedrich	Wilhelm	
Raiffeisen a službami Concierge.


