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Vaše nová kreditní karta Friedrich Wilhelm Raiffeisen Vám nabízí jedinečný rozsah 

pojištění, který přispěje k Vašemu komfortu na pracovních a soukromých cestách. 

Pojištění zahrnuje i krytí Vašich hodnotných věcí, které na cestách využíváte - jako je 

například obchodní a golfové vybavení, osobní doklady a dokumenty a další. Díky 

kreditní kartě máte k dispozici také telefonickou asistenční službu, která Vám pomůže 

s přípravou Vaší cesty i řešením nesnadných situací v jejím průběhu.

POJIŠTĚNÍ NA CESTY

• rady na cesty

• asistenční služby na cestách

• pojištění poplatků při zrušení cesty či předčasném návratu 

• pojištění zpožděného odjezdu a odstoupení od cesty

• pojištění zpoždění zavazadel a výrazného zpoždění zavazadel 

• pojištění pohotovostního lékařského vyšetření a dalších výdajů v zahraničí 

• pojištění výdajů za pobyt v nemocnici  

• pojištění dopravní nehody

• pojištění osobní odpovědnosti

• pojištění osobního majetku

• pojištění obchodního vybavení

• pojištění golfového vybavení

POJIŠTĚNÍ PRO KOMFORT A BEZPEČÍ

• pojištění loupeže hotovosti vybrané z bankomatu

• pojištění ochrany koupě

• pojištění ochrany nejlepší ceny 

Pojištění na kreditní kartě Friedrich Wilhelm Raiffeisen je zajišťováno partnerem 

společnosti MasterCard, společností Inter Partner Assistance, členem skupiny AXA 

Assistance. Všechny služby jsou dostupné pouze držiteli kreditní karty Friedrich 

Wilhelm Raiffeisen. Rozsah služeb a pojistné plnění je popsané  v této brožuře. 

Kompletní informace o pojištění, podmínkách, požadavcích atd. jsou uvedeny 

v Přehledu pojištění na www.fwr.cz. 

Pojištění pro Vaše cesty

1. RADY NA CESTY 

Nevíte si rady před cestou do zahraničí a oceníte možnost obrátit se na 

zkušenou službu, která Vaše otázky zodpoví? Jako držitel kreditní karty 

Friedrich Wilhelm Raiffeisen máte službu dostupnou zdarma.

Při přípravách i v průběhu Vaší cesty Vám tato služba zajistí například 

informace o: 

• aktuálních vízových požadavcích zemí světa, včetně případných dalších 

požadavcích pro vstup do země

• aktuálních požadavcích na očkování ve všech zemích a informace o aktuálních 

varováních Světové zdravotnické organizace

• celních předpisech a povinnostech

• zahraničních směnných kurzech a daních z přidané hodnoty

• odkazech na ambasády či konzuláty

• předpovědi počasí v zahraničí

• jazycích, kterými se mluví v destinaci

• časových pásmech a časových posunech

2. ASISTENČNÍ SLUŽBY NA CESTÁCH

Je příjemné, pokud se i na cestách můžete obrátit na svého asistenta – 

v tomto případě v podobě asistenční služby, které Vám zajistí komfort 

a bezpečí i během pobytu v zahraničí.

Během Vaší cesty můžete využít asistenční službu, která Vám bude pomáhat 

v různých situacích:

• zprostředkování právního zástupce či tlumočníka a zajištění finanční zálohy na 

odměny právnímu zástupci či tlumočníkovi, pokud budete zatčeni či Vám bude 

během cesty hrozit zatčení nebo budete muset jednat s veřejnými orgány

• zaslání zprávy Vašim blízkým příbuzným, obchodním kolegům nebo přátelům 

v zemi trvalého pobytu

• hledání Vašeho zavazadla ztraceného běžným dopravcem a organizace 

doručení nalezeného zavazadla do místa Vašeho pobytu mimo zemi trvalého 

pobytu (náklady doručení nejsou zahrnuty v ceně služby) 

• poskytnutí zálohy plnění až do výše 8 000 EUR, pokud Vám byla kreditní karta 

s pojistným plněním odcizena nebo jste ji ztratili a nemáte jinou možnost jak finanční 

prostředky získat (zálohy a poplatky za doručení budou odečteny z účtu Vaší karty)

• poskytnutí potřebných informací a pomoc při získávání náhradních dokumentů, 

jako například pasu, vstupních víz nebo letenek od příslušných místních úřadů, 

pokud byly dokumenty potřebné pro zpáteční cestu ztraceny či odcizeny 

(náklady na vystavení nových dokumentů nejsou zahrnuty v ceně služby)

• organizace a náhrada osobních věcí, které nezbytně potřebujete 

k pokračování ve své cestě, jako například kontaktní čočky a brýle (vyjma 

všech dokumentů, osobních i obchodních), jsou-li takové náhradní věci 

dostupné

• poskytnutí kontaktů na lékaře, nemocnice, kliniky, ambulance, privátní zdravotní 

sestry, zubaře, zubní kliniky, služby pro postižené, oční lékaře, lékárny, optiky 

a dodavatele kontaktních čoček a zdravotnické potřeby

• organizace náhrady nezbytných léků na předpis, které byly ztraceny nebo 

odcizeny, pokud nejsou tyto léky, ani jejich místní ekvivalent, dostupné během 

Vašeho pobytu mimo zemi trvalého pobytu (náklady související se získáním léků 

nejsou v ceně služby, doručení léků je v ceně služby)

• sledování zdravotního stavu a předání informace o jeho vývoji v případě, že Váš 

blízký příbuzný žijící v zemi trvalého pobytu onemocní nebo utrpí tělesné zranění

3. POJIŠTĚNÍ POPLATKŮ PŘI ZRUŠENÍ CESTY ČI PŘEDČASNÉM NÁVRATU 

Musíte zrušit cestu, kterou jste již zaplatili? S kreditní kartou Friedrich 

Wilhelm Raiffeisen Vás to nebude nic stát.

Poskytneme Vám plnění až do výše 17 500 EUR za cestu pro všechny adresáty 

plnění za nenahraditelné nevyužité náklady na dopravu a ubytování a další 

předplacené poplatky, které jste zaplatili nebo jste se zavázali zaplatit spolu 

s dodatečnými výdaji za dopravu, pokud:

a) je zrušení cesty nezbytné a nevyhnutelné;

b) dojde k předčasnému návratu před dokončením Vaší cesty podle původního 

plánu; 

v důsledku následujících změn okolností, které jsou mimo Vaši kontrolu, a o kterých 

jste nevěděli v době, kdy jste si svou cestu rezervovali:
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1. Vaše nepředvídaná nemoc, zranění nebo úmrtí či nemoc, zranění nebo smrt 

blízkého příbuzného. 

2. Žádost policie, abyste zůstali nebo se vrátili domů, protože byla způsobena 

závažná škoda na Vašem domě nebo obchodě ohněm, letadlem, výbuchem, 

bouří, záplavou, poklesy půdy, úmyslně osobou či krádeží.

Rozhodnete-li se v případě výše uvedených krytých důvodů svoji cestu nezrušit, 

ale změnit rezervaci, poskytneme Vám plnění do výše 1 000 EUR na poplatky 

související se změnou cesty. 

PŘED PŘEDČASNÝM NÁVRATEM MUSÍTE VŽDY KONTAKTOVAT:

Concierge Line - Váš kontakt pro pojistné i asistenční služby spjaté s Vaší 

kreditní kartou Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

Concierge Line: (+420) 242 452 666.

Můžete kontaktovat přímo i AXA ASSISTANCE na telefonním čísle  

(+420) 228 880 950.

4. POJIŠTĚNÍ ZPOŽDĚNÉHO ODJEZDU ČI ODSTOUPENÍ OD CESTY

Zasáhne-li vyšší moc, selže-li technika nebo se dostanete do situace, kdy 

je vyhlášena stávka a tato situace způsobí zpoždění dopravy, kterou jste 

si rezervovali, získáte finanční plnění, které Vám zajistí možnost nahradit 

původní plán novým bez dodatečných nákladů.

Má-li veřejná doprava, kterou jste si rezervovali za účelem příjezdu nebo odjezdu 

ze země, zpoždění více než 4 hodiny oproti plánovanému odjezdu z důvodu:

a) stávky nebo protestů zaměstnanců nebo

b) nepříznivého počasí nebo

c) mechanické poruchy nebo technické chyby ve veřejné dopravě, kterou jste si 

rezervovali na cestu, máte nárok na jednu ze dvou níže uvedených možností 

plnění:

1. po zpoždění minimálně 4 hodiny vyplacení částky do výše 500 EUR za 

cestu pro všechny adresáty plnění, kteří cestují spolu, za jídlo, občerstvení 

a dodatečné ubytování; 

nebo

2. částku do výše 17 500 EUR na výdaje za nevyužitou dopravu a ubytování 

a další poplatky předplacené za všechny adresáty plnění, které jste 

zaplatili nebo jste se zavázali zaplatit, pokud se po 24hodinovém 

zpoždění rozhodnete zrušit svou cestu.

5. POJIŠTĚNÍ ZPOŽDĚNÍ ZAVAZADEL ČI VÝRAZNÉHO ZPOŽDĚNÍ 

ZAVAZADEL

S tímto pojištěním máte vždy jistotu, že i v případě zpoždění či ztráty 

zavazadel nebudete hradit vysoké náklady na pořízení nutné výbavy ze 

své kapsy.

ZPOŽDĚNÍ ZAVAZADEL

Zaplatíme Vám částku do výše 500 EUR za cestu za všechny adresáty plnění, 

kteří cestují společně, za zdržení zavazadel, nejnutnější náhradu oblečení, léků 

a toaletních potřeb,pokud byl osobní majetek dočasně ztracen při odjezdu a nebyl 

Vám vrácen do 4 hodin od příjezdu.

VÝRAZNÉ ZPOŽDĚNÍ ZAVAZADEL

Zaplatíme Vám částku do výše 2 000 EUR za cestu za všechny adresáty plnění, 

kteří cestují společně, za výrazné zpoždění zavazadel, pokud odbavené 

zavazadlo nebylo dopraveno na letiště ve Vaší destinaci do 48 hodin od Vašeho 

příjezdu. 

Maximální možná výše plnění na jeden incident v této části je 2 500 EUR.

6. POJIŠTĚNÍ POHOTOVOSTNÍHO LÉKAŘSKÉHO VYŠETŘENÍ A DALŠÍCH 

VÝDAJŮ V ZAHRANIČÍ 

Nikdy nevíme, kdy budeme na cestách potřebovat malé i větší ošetření. 

Proto mějte svoji kreditní kartu vždy na cestách s sebou, protože Vám 

nabízí krytí v případě nemoci či zranění na Vašich cestách.

Dojde-li k náhlému a nepředpokládanému zranění, onemocnění či smrti během 

cesty mimo zemi trvalého pobytu, uhradíme náklady na příslušné služby v  

následující výši a rozsahu:

1. Všechny nezbytné výdaje týkající se lékařské pohotovosti. To zahrnuje 

neomezeně poplatky za lékaře, pobyt v nemocnici, léčbu a všechny výdaje 

za převoz do nejbližší vhodné nemocnice, když to bude lékař považovat za 

nezbytné.

2. Pohotovostní ošetření zubů do výše 750 EUR pro okamžitou úlevu od bolesti 

nebo naléhavé opravy zubní protézy či umělých zubů výlučně pro odstranění 

potíží při konzumaci potravy.

3. Po předchozím schválení dodatečné výdaje na repatriaci domů, včetně výdajů 

za lékařský doprovod, je-li nezbytný. 

4. Přiměřené výdaje za ubytování do výše 150 EUR za noc na 10 nocí do 

standardu Vaší původní rezervace, je-li ze zdravotních důvodů nezbytné, abyste 

se vrátili po plánovaném datu návratu. Zahrnují, po předchozím schválení, do 

výše 150 EUR za noc přiměřené dodatečné výdaje na ubytování pro přítele 

nebo blízkého příbuzného, který zůstane s Vámi a doprovodí Vás domů. Pokud 

Vy a Váš přítel nebo blízký příbuzný nebudete moci využít původní zpáteční 

jízdenku či letenku, budou Vám uhrazeny dodatečné výdaje do standardu Vaší 

původní rezervace na návrat domů.

5. Cestu turistickou třídou a do výše 150 EUR za noc na 10 nocí výdaje za 

ubytování blízkého příbuzného ze země trvalého pobytu, který Vás navštíví 

nebo doprovodí domů, pokud cestujete sami a jste hospitalizováni na více než 

10 dnů (po předchozím schválení). 

6. Cestu turistickou třídou a do výše 150 EUR za noc výdaje za ubytování na 

3 noci pro přítele nebo blízkého příbuzného, který cestuje ze země trvalého 

pobytu, aby doprovodil adresáty plnění mladší 15 let domů do země trvalého 

pobytu, pokud Vám zdravotní stav neumožňuje se o ně starat. Pokud dítě 

nemůže využít rezervovaný zpáteční jízdenku či letenku, uhradíme cestu 

turistickou třídou pro dítě, které se vrací domů.

7. V případě Vašeho úmrtí přiměřené dodatečné výdaje na pohřeb v zahraničí 

a výdaje za převoz Vašeho popela domů, nebo dodatečné výdaje za převoz 

Vašich ostatků domů do výše 4 500 EUR.

8. Cestu turistickou třídou pro blízkého obchodního partnera, který může místo 

Vás jet na plánovanou obchodní cestu, nejste schopni dále pracovat na svojí 

cestě kvůli své nemoci nebo tělesnému zranění (vyžaduje posouzení lékařem 

stanoveným pojišťovnou).
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7. POJIŠTĚNÍ VÝDAJŮ ZA POBYT V NEMOCNICI 

Zpříjemnit si nepříjemnosti – to je posláním pojištění výdajů za 

pobyt v nemocnici, které zajistí výplatu finančního plnění v případě 

hospitalizace v zahraničí.

V případě, že je pojišťovnou schváleno vyplacení plnění pro případ pohotovostního 

lékařského ošetření a dalších výdajů v zahraničí, máte nárok na odškodnění do 

částky 75 EUR za vedlejší výdaje (pronájem telefonní linky, televize a využití taxi 

služby návštěvou) za každých 24 hodin Vašeho pobytu v nemocnici mimo zemi 

trvalého pobytu (celkem maximálně za pobyt v nemocnici 2 250 EUR).

8. POJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ NEHODY 

Buďte připraveni na cesty – s pojištěním dopravní nehody získáváte 

vysoké finanční plnění pro zmírnění důsledků nepříjemné či tragické 

události.

Pokud utrpíte tělesné zranění:

1. mezi místem, odkud odjíždíte a cílovou destinací, nebo při návratu z cesty ve 

veřejné dopravě

2. během Vaší cesty mimo zemi trvalého pobytu

 které bude mít výlučně a nezávisle na jiných okolnostech do jednoho roku za 

následek Vaši smrt, ztrátu končetiny, ztrátu zraku či trvalou invaliditu, uhradíme 

jednu z příslušných částek do výše uvedené v tabulce níže.

Tabulka pojistných plnění Max. výše plnění 
za adresáta a cestu 

Nehoda ve veřejné dopravě, maximálně  500 000 EUR
 trvalá invalidita, ztráta končetin, ztráta zraku (věk < 71)  500 000 EUR
 ztráta života (věk 18 až 70)   500 000 EUR
 ztráta života (méně než 18 či více než 71 let)  10 000 EUR
 všechny platby (více než 71 let)  10 000 EUR
Nehoda v zahraničí, maximálně  50 000 EUR
 trvalá invalidita, ztráta končetin, ztráta zraku (věk < 71)  50 000 EUR
 ztráta života (věk 18 až 70)  50 000 EUR
 ztráta života (méně než 18 či více než 71 let)  5 000 EUR
 všechny platby (více než 71 let)  5 000 EUR
Maximální plnění za skupinu a incident  3 500 000 EUR

9. POJIŠTĚNÍ OSOBNÍ ODPOVĚDNOSTI  

Abyste byli na svých cestách vždy bez obav, co by se mohlo stát, 

kdybyste způsobili třetí straně větší újmu, máte na své kreditní kartě 

i pojištění osobní odpovědnosti.

Zaplatíme částku do výše 1 000 000 EUR za částku, kterou Vy budete povinni 

zaplatit jako kompenzaci nároku či nároků vzniklých při nehodě, ke které došlo během 

cesty mimo zemi trvalého pobytu, a která měla za následek:

1. tělesné zranění, smrt, nemoc nebo chorobu osoby, která není Vaším 

spolupracovníkem ani příbuzným, blízkým příbuzným či členem Vaší domácnosti

2. ztrátu nebo poškození majetku, který nepatří ani nebyl svěřený Vám, 

příbuznému, blízkému příbuznému, komukoliv ve Vašem zaměstnání ani členovi 

Vaší domácnosti, jiné než dočasné rekreační, kterou obýváte (vlastníte)

10. POJIŠTĚNÍ OSOBNÍHO MAJETKU

Být v bezpečí na cestách je k nezaplacení. Proto Vám Vaše kreditní karta 

Friedrich Wilhelm Raiffeisen přináší pojištění Vašich osobních věcí, které 

kryje to nejpotřebnější – klíče, doklady, peněženku či kabelku a k tomu 

přenosnou elektroniku.

Pokud budete napadeni během cesty do zahraničí a bude Vám odcizen osobní majetek 

spolu s Vaší kartou s pojistným krytím, zaplatíme Vám náhradu Vašeho osobního majetku 

do výše uvedené pro jednotlivá pojistná krytí, maximálně však do výše 1 000 EUR za 

incident a rok.

Napadením se rozumí pohrůžka fyzickým násilím nebo fyzické násilí spáchané třetí 

osobou (osobou, která není blízkým příbuzným) s cílem připravit Vás o Vaši kreditní 

kartu s pojistným krytím a osobní majetek.

Klíče

• klíče k Vašemu hlavnímu domu a vozidlu v zemi trvalého pobytu

• náhrada nákladů do výše 500 EUR

Dokumenty 

• Váš pas, občanský průkaz, řidičský průkaz a doklady k registraci vozidla

• náhrada nákladů do výše 500 EUR

Kabelka/peněženka 

• Vaše kabelka, brašna, aktovka, peněženka, pouzdro na platební karty - vše 

Vámi zakoupené

• náhrada nákladů do výše 500 EUR

Přenosná elektronika

• Váš mobilní telefon, přenosná komunikační zařízení, MP3/4 přehrávače 

a fotoaparáty, které nosíte u sebe nebo ve svojí kabelce/peněžence

• náhrada nákladů do výše 100 EUR

11. POJIŠTĚNÍ OBCHODNÍHO VYBAVENÍ 

  

Pojištění pro Vaše obchodní cesty, které Vám zaručí, že i v případě 

nečekané nehody či jiné nepříjemné situace o své obchodní vybavení 

nepřijdete a budete si moci koupit nové.

Obchodním vybavení se rozumí předměty, které používáte při svém podnikání 

včetně vybavení kanceláře, které je navrženo jako přenosné, mimo jiné osobní 

počítače, telefony a kalkulačky, nově zakoupené v minimální hodnotě 75 EUR 

a zaplacené Vaší kartou s pojistným krytím, staré méně než 12 měsíců.

V případě nehody, krádeže nebo poškození Vašeho obchodního vybavení Vám 

nahradíme způsobenou ztrátu do určité výše. Maximální částka, kterou zaplatíme za 

každý předmět, počítačové vybavení nebo obchodní vzorek, je uvedena v následující 

tabulce.



5

Pojistné plnění Maximální výše plnění
za cestu a incident 

 limit na období 365 dnů  5 000 EUR
 limit na incident  2 500 EUR
 limit na jednu položku  600 EUR
 limit na položku počítačového vybavení  800 EUR
 obchodní vzorek  500 EUR

12. POJIŠTĚNÍ GOLFOVÉHO VYBAVENÍ 

Pojištění pro Vaše golfové vybavení, aby i na cestách bylo v bezpečí a Vy jste si 

mohli jít kdykoliv zahrát.

V případě, že Vám bude odcizeno golfové vybavení během Vaší cesty, a k odcizení 

došlo:

1. třetí stranou, která Vám na veřejnosti nebo ve sportovním zařízení vyhrožovala 

nebo použila násilí; nebo 

2. při vloupání do hotelu, rekreačního či sportovního zařízení,

zaplatíme Vám částku do výše 2 500 EUR za incident, maximálně 5 000 EUR za 

rok. Maximální částka, kterou zaplatíme za jeden předmět je 600 EUR.

Golfovým vybavením se rozumí golfové hole, míčky, bag, vozík a boty nově 

zakoupené v minimální hodnotě 75 EUR a zaplacené Vaší kreditní kartou 

s pojistným krytím, před méně než 12 měsíci.

Krádeží se rozumí jakákoli krádež za použití násilí, výhrůžky násilím, napadení nebo 

vloupáním třetí strany.

Pojištění pro Vaše bezpečí a komfort při nakupování

13. POJIŠTĚNÍ LOUPEŽE HOTOVOSTI VYBRANÉ Z BANKOMATU 

Toto pojištění Vás chrání pro případ, že byste byli u bankomatu napadeni 

a Vámi vybraná hotovost Vaší kreditní kartou Friedrich Wilhelm Raiffeisen 

by byla ukradena.

V případě, že budete napadeni a bude Vám odcizena hotovost, kterou jste vybrali 

kreditní kartou s pojistným krytím, i karta s pojistným krytím do šesti hodin od výběru, 

zaplatíme Vám částku, která vám byla odcizena, a to až do výše 1 500 EUR za 

incident a rok.

Napadením se rozumí pohrůžka fyzickým násilím nebo fyzické násilí spáchané třetí 

stranou (osobou, která není blízkým příbuzným) s cílem Vás připravit o Vaši kreditní 

kartu s pojistným plněním a hotovost. 

14. POJIŠTĚNÍ OCHRANY KOUPĚ 

S tímto pojištěním máte jistotu, že o svoji novou věc, kterou jste si 

zakoupili kartou, nepřijdete i v případě nepříjemných událostí jako je 

odcizení, požár či nehoda, a to až do 3 měsíců od data koupě.

V případě ztráty způsobilého předmětu při odcizení, požáru, nehodě do 90 dnů od 

koupě Vám předmět dle Vaší volby vyměníme, opravíme nebo na účet držitele karty 

připíšeme částku do výše kupní ceny způsobilého předmětu, který byl zakoupen  

v hodnotě min. 100 EUR. 

Maximální plnění za jednu událost je až 5 000 EUR, limit na období 365 dní je 

20 000 EUR. 

Způsobilým předmětem je předmět zakoupený držitelem kreditní karty výlučně pro 

osobní potřebu (včetně darů), jehož cena byla v plné výši (100 %) uhrazena kreditní 

kartou. 

15. POJIŠTĚNÍ OCHRANY NEJLEPŠÍ CENY 

Pojištění ochrany nejlepší ceny hlídá ceny za Vás a Vy tak máte vždy 

jistotu, že pokud byste za pořízení nové věci zaplatili více, než je nabídka 

konkurence, pojištění Vám rozdíl doplatí.

Pojištění Vám uhradí rozdíl mezi původní cenou zaplacenou za způsobilý předmět 

a nižší prodejní cenou za identický způsobilý předmět (datum výroby, model 

i identické příslušenství), který najdete v kterékoliv prodejně, pokud slevu objevíte do 

30 dnů od koupě a bude se rovnat nebo bude větší než 50 EUR. Maximální plnění je 

až 1 000 EUR za incident a rok.

Způsobilým předmětem se rozumí předmět stejného názvu, značky či výrobce 

v minimální výši kupní ceny 50 EUR, zakoupený Vámi výlučně pro osobní potřebu 

(včetně darů), která byla v plné výši odečtena z Vaší kreditní karty s pojistným 

plněním v rámci jedné transakce obchodu a tento předmět není uveden mezi 

předměty, na které se pojištění nevztahuje. 

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POJISTNÉ UDÁLOSTI?

V případně, že dojde ke zranění, nemoci, ztrátě, krádeži či škodě, volejte Concierge 

Line, která s Vámi vše vyřídí. Vyřízení pojistné události bude zajišťovat AXA 

Assistance, na kterou Vás v případě potřeby Concierge Line přepojí. 

Concierge Line - Váš kontakt pro pojistné i asistenční služby spjaté 
s Vaší kreditní kartou Friedrich Wilhelm Raiffeisen
Concierge Line: (+420) 242 452 666.
Concierge Line je pro Vás dostupná 24 hodin denně. Nezapomeňte prosím, že 

službu může využít pouze držitel kreditní karty Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

Kontaktujte prosím Concierge Line nejpozději do 28 dní od momentu, kdy jste se 

dozvěděli o incidentu či ztrátě, která dává vznik nároku na pojistné plnění.

Můžete kontaktovat přímo i AXA ASSISTANCE na telefonním čísle  

(+420) 228 880 950.

Podmínky uplatnění nároku na pojistné plnění:

1. Přečtěte si prosím příslušnou část pojistných krytí v Přehledu pojistného krytí 

na www.fwr.cz a ujistěte se, na co se vztahují a na co nikoliv, zaměřte se 

především na podmínky, omezení a vyloučení.

2. Je třeba předložit všechny originály faktur, příjmových dokladů a výpisů atd. 

Zkontrolujte zvláštní podmínky a podrobnosti ohledně důkazní dokumentace, 

kterou je nutné předložit, v části, podle které nárok uplatňujete. Vždy je 

doporučeno ponechávat si kopie veškerých dokumentů, které budete zasílat. 

3. AXA Assistance si pro zajištění rychlého a spravedlivého narovnání nároků 

ponechává právo na možnost určit zástupce, který se bude nárokem zabývat.

Co je užitečné vědět o pojištění na Vaší kreditní kartě Friedrich Wilhelm 

Raiffeisen:

• Tato brožura není kompletním a vyčerpávajícím přehledem pojištění včetně 

všech podmínek. Přehled pojistného plnění zveřejněný na www.fwr.cz 

obsahuje detailní podmínky uplatnění nároku na plnění, včetně výjimek z plnění, 

požadavků na doklady, způsobilost, informace o rozsahu a další podstatné 

informace. Vždy si prosím zkontrolujte detailní popis pojištění pro zjištění nároku 

na pojistné plnění.
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• Na nároky založené přímo či nepřímo na předchozím zdravotním stavu se 

pojistné krytí nevztahuje.

• Na pojistná plnění nebudete mít nárok, pokud budete cestovat navzdory 

zákazu lékaře.

• Pojistná plnění se na Vás nebudou vztahovat, jestliže cestujete s cílem 

absolvovat v zahraničí lékařský zákrok či konzultaci. 

• Pojistná plnění se na Vás nebudou vztahovat, máte-li nediagnostikované 

symptomy, které mohou v budoucnu vyžadovat péči a vyšetření (tzn. symptomy, 

kvůli kterým Vás čekají vyšetření či konzultace, čekáte na výsledky vyšetření, kdy 

příčina symptomů nebyla stanovena).

• Dojde-li k události, která bude vyžadovat Váš dřívější návrat domů, musíte 

kontaktovat AXA Assistance. Služba je pro Vás dostupná 24 hodin denně, 365 dnů 

v roce a nabízí Vám rady a pomoc při návratu domů. AXA Assistance Vám zařídí 

dopravu domů, pokud zjistíte, že Váš blízký příbuzný doma trpí vážnou nemocí, je 

v bezprostředním ohrožení života nebo zemřel.

• Abyste byli způsobilí k využívání pojistných plnění podle odstavců 2–12, 

je třeba uložit 100 % celkových nákladů na rezervovanou dopravu nebo 

ubytování na svou kartu s pojistným krytím.

• Abyste byli způsobilí k využívání pojistných plnění podle rozpisu v částech 12–15, 

je třeba mít na kartě s pojistným krytím uloženo 100 % celkových nákladů.

• Pojistná plnění se na Vás vztahují na cestách po celém světě v délce 90 po 

sobě jdoucích dnů. Pojistné krytí je omezeno na 183 dnů z každých 12 měsíců. 

Cesty musí začínat a končit v zemi trvalého pobytu. Na cestu výhradně v rámci 

země trvalého pobytu se pojistné krytí vztahuje pouze, pokud jste si rezervovali 

ubytování alespoň na dvě noci v hotelu, motelu, prázdninovém kempu, chatě, 

penzionu či podobném ubytovacím zařízení za poplatek.


