Защитен портфейл +

Алианц България

Лесно може да получите по-голяма застрахователна
защита от Алианц България със застраховка
„Защитен портфейл +”. Не се колебайте да ни
потърсите на:

Застраховка
„Защитен
портфейл”

0800 13 014
„ Защитен портфейл +” ви осигурява допълнителни
покрития: защита при кражба на самоличност,
защита при грабеж на банкомат; лично покритие
при загуба на трудоспособност вследствие на
злополука.

ЗАД Алианц България
1504 София
Бул. Княз Дондуков 59
www.allianz.bg

Алианц България
София
бул. Дондуков 59
тел.: 0800 13 014
www.allianz.bg

УниКредит Булбанк
София
пл. Света Неделя 7
тел. 0700 1 84 84
www.unicreditbulbank.bg

ЗАД ЗП 50 52015

В случай на събитие незабавно се обадете на
тел. 0800 13014 !
Нашите сътрудници ще Ви предоставят
информация за документите, които трябва
да приложите и процедурите, свързани със
завеждането на щета.

Защитава Вашите:
Банкова карта
Покупки, платени с картата
Портфейл и чанта
Лични документи и ключове

Защитен порфейл
в целия свят, 24 часа в денонощието, 365 дни в
годината в случай на загуба или кражба на Вашата
дебитна/ кредитна карта.

...а покупките, направени с Вашата банкова
карта?

Допълнително
получавате и лично
покритие върху
Вашия живот.

Със „Защитен портфейл“ понесените от Вас загуби
няма да се отразят на Вашия бюджет.
При неправомерно теглене на средства от картата,
вследствие на загуба или кражба, ние ще възстановим
(до лимитите на застраховката) претърпените от
Вас финансови загуби, настъпили в рамките на
48 часа, преди блокиране на картата.

НОВО:

Финансова сигурност за по-малко
от 7 стотинки на ден

Вече можете да включите ЗАЩИТЕН
ПОРТФЕЙЛ и в Modula само за 2 лева
месечно!

Застрахователни покрития
Финансови загуби, вследствие на кражба

...Замисляли ли сте се колко важни и
необходими неща носите със себе си, заедно
с банковата си карта – портфейл, лични
документи, ключове.

Допълнителна защита
за Вашите лични документи, портфейл, чанта и
ключове!
Те са защитени не само при кражба, но и в случай,
че ги изгубите заедно с банковата Ви карта. Ние
ще Ви възстановим разходите (до лимитите по
застраховката), направени за:
Подмяна на личните документи;
Подмяна на ключовете от Вашето жилище или
личен автомобил;
Покупка на нова чанта и/или портфейл, в които се е
намирала банковата Ви карта.

Защита на покупките

или загуба на карта (лимит за всяка

Вие сте спокойни за направените с картата покупки!

преди уведомяването за кражбата или

 окритието „Защита на покупките“ Ви дава
П
възможност да се възползвате от уникална услуга. Ние
ще Ви възстановим разходите за закупуване или ремонт
на Вашата покупка в случай на загуба или повреда,
причинена от кражба чрез взлом, грабеж или случайна
повреда.

Защита на покупките (до 30 дни след

 окупките, направени с картата, са защитени
П
в продължение на 30 дни, считано от датата на
закупуването им.

изгубени заедно с картата, вкл. подмяна

Максималната сума, която подлежи на възстановяване
по покритието „Защита на покупките”, е 1500 лв.

една щета на карта и в агрегат) 48 часа

300 лв.

загубата на картата
покупката)

1500 лв.

Подмяна на лични документи, портмоне
и чанта, откраднати/ изгубени заедно с

350 лв.

картата
Подмяна на ключове откраднати/
500 лв.

на брави
Лично покритие смърт вследствие на:
злополука

4000 лв.

заболяване

400 лв.

Годишна застрахователна премия

23.97 лв.

