To nejlepší
pro vaše nákupy
Šikovná karta
vám zjednoduší život

VíTeJTe
Šikovná karta k úvěrovému účtu od Home Creditu je jiná
než ostatní.
Vznikla totiž na základě příběhů našich klientů a každou
její funkci jsme vytvořili tak, aby vám zjednodušila život.
Využijte ji k tomu, co je pro vás důležité.
Děkujeme vám za důvěru.

1.

V první části příručky se dočtete
o hlavních funkcích karty i úvěrového účtu.

2.

Ve druhé části se dozvíte, jak mít vše pod
kontrolou a jak na účet vracet peníze.

3.

Třetí kapitolu věnujeme ochraně karty a pojištění.

JAK KArTu AKTIVoVAT?
Před prvním použitím si kartu jednoduše aktivujte po přihlášení do mobilní aplikace.
Nebo nám zavolejte na nonstop linku 542 100 110, kde vás
provedeme jednoduchou aktivací. Pro rychlé vyřízení si připravte číslo smlouvy a číslo karty (má šestnáct čísel a najdete ho na přední straně karty).
Můžete si zdarma zvolit vlastní PIN kód, nebo vám ho vytvoříme a pošleme poštou doporučeně do vlastních rukou.
Šikovná karta vás vyjde měsíčně na 59 Kč.

Peníze pro lepší příběhy
Na úvěrovém účtu máte připravenou dohodnutou částku. Každým použitím karty a převodem peněz z účtu tuto
částku snižujete, každou zaplacenou splátkou zase zvyšujete (až do výše vašeho úvěrového rámce).
Kartou můžete platit v obchodech i na internetu
(v ČR i v zahraničí).
Hotovost snadno vyberete z bankomatů a na přepážkách
bank a směnáren po celém světě.
Peníze můžete převádět na bankovní účty v ČR.

VÝHODY ŠIKOVNÉ KARTY
Premia program
Program plný bonusů a slev – to je Premia program, který
je součástí karty a přináší vám spoustu výhod.
Za platbu Šikovnou kartou získáváte prémiové Kč –
peníze, které vám jednou měsíčně vrátíme na kartu
a snížíme tím částku využitou z karty. Více informací
najdete v kapitole Z nákupu kartou peníze zpět.

1 výběr z bankomatu zdarma
Ať už budete vybírat z jakéhokoliv bankomatu nebo na
přepážce banky či směnárny v ČR i v zahraničí, první
výběr v měsíci máte vždy zdarma.

Bezúročné období až 51 dnů
Abyste se vyhnuli úrokům z nákupů v konkrétním měsíci,
stačí vrátit celkovou dlužnou částku zpět na kartu do 51
dnů od začátku tohoto měsíce. Srpnové nákupy tedy stačí
splatit do 20. září.
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Bezúročné období se nevztahuje na služby splátkových
programů, převody peněz a výběry z bankomatů, na přepážkách bank i směnáren.

Pohodlné placení mobilem
Užívejte si rychlé a bezpečné nakupování bez hledání
karty v peněžence. Zaregistrujte si aktivní kartu do Apple
Pay nebo Google Pay a plaťte své nákupy pohodlně mobilem nebo chytrými hodinkami.
Jednoduše pak nakoupíte v obchodech i ve vybraných
e-shopech nebo vyberete hotovost z bankomatu s možností bezkontaktního výběru.
Služba Apple Pay je určena pro zařízení iPhone, iPad nebo
Apple Watch. Kartu si do Apple Pay přidáte přes naši mobilní aplikaci Home Credit nebo přímo v Apple Walletu.
Aplikace Google Pay je určena pro zařízení s technologií NFC
a systémem Android. Stáhnout si ji můžete v Google Play.
S registrací karty vám rádi poradíme na čísle 542 100 111
nebo se podívejte na www.homecredit.cz/platba-mobilem.

Z nákupu kartou peníze zpět
Za nákup kartou získáte určitý počet prémiových Kč:
1–20 % z nákupů u obchodníků označených logem Premia,
a to bez omezení výšky bonusu,
1 % z nákupů u ostatních obchodníků přijímajících
karty MasterCard (na internetu, v ČR i v zahraničí).
Měsíčně takto můžete ušetřit až 500 Kč.
Přehled nasbíraných a uplatněných prémiových Kč
uvidíte ve svém výpisu, v mobilní aplikaci nebo na
www.SpravceFinanci.cz. Aktuální seznam všech partnerů
najdete vždy na www.premiaprogram.cz a v mobilní aplikaci.
Kompletní pravidla věrnostního programu najdete na
www.homecredit.cz v dokumentu Pravidla programu Premia.

Přehled partnerů
a poskytovaných bonusů

Partner

Zisk
Zisk na konto platí u obchodníků
přijímajících karty MC v ČR
i v zahraničí, kromě níže
uvedených Premia partnerů.
Bonus se počítá z ceny pohonných
hmot, minimální cena nákupu 300 Kč,
maximální 60 000 Kč.

www.ceproas.cz
Zisk na konto platí pouze
v kamenných prodejnách.

www.mountfield.cz
Zisk na konto platí pouze
v kamenných prodejnách.

www.datart.cz
Zisk na konto se vztahuje pouze na
platby v e-shopu.

www.lekarna.cz
Zisk na konto platí pouze
v kamenných prodejnách.

www.fajnzviratka.cz
Zisk na konto platí pouze ve
vybraných prodejnách.

www.huskycz.cz
Zisk na konto obdržíte pouze
v kmenových prodejnách.

www.fotolab.cz
Zisk na konto bude načten následující
měsíc po pobytu v ubytování a platí
pro rezervace provedené na jméno
držitele karty přes odkaz

1%
2,5 %
3%
v období mimořádných akcí
1%

3%
3%
3%
5%
7%
z fotoslužeb

4%

www.homecredit.cz/booking
®

vše okolo počítačů a elektra

www.ticketstream.cz
Zisk na konto platí pouze
v kamenných prodejnách.

www.exasoft.cz

2%
3,5 %
na zboží,
12 % na služby

Zisk na konto platí pouze
v kamenných prodejnách.

www.scanquilt.cz
Zisk na konto platí pouze
v kamenných prodejnách.

www.fokusoptik.cz

4%
10 %

www.hzhsport.cz

8%

www.corial.cz

8%

www.toptime.cz
Zisk na konto platí pouze
v kamenných prodejnách.

www.vjobuv.cz
Zisk na konto platí pouze na
akční nabídky Premia.

www.orea.cz

www.pivnilaznebernard.cz

Bonus platí na ubytování
a služby hotelu.

www.aquapalacehotel.cz

10 %

5 % na již
zlevněné zboží

4%
5%
z pobytových
balíčků

1%
10 %

www.prospanek.cz

7%

www.divadlokalich.cz

8%

www.divadlo-broadway.cz

www.fidlovacka.cz

www.luxusnipradlo.cz

20 %
5%
až 30 %
mimořádné akce

10 %

www.hybernia.eu
www.petrklic.cz

www.tempish.cz

www.jafracosmetics.cz

www.lagunatrebic.cz
Zisk na konto platí pro dárkové
koše a balíčky.

www.zdravykos.cz
Zisk na konto se nevztahuje
na již zlevněné zboží a na vína
ze sekce Raritní vína.

www.vinodoc.cz
www.restaurant-padowetz.cz

Zisk na konto se vztahuje pouze
na nákupy v e-shopu.

www.topgal.cz

10 %
4%
20 %
5 % na již
zlevněné zboží

15 %
5 % na již
zlevněné zboží

5%
6%
10 %
8%
10 %

www.leifheit-online.cz

3%

www.tamsin.cz

5%

www.florea.cz

8%

www.senzoor.cz
Zisk na konto platí pouze pro
vstup do aquaparku.

www.aquacity.sk

www.OptikDoDomu.cz

20 %
10 %
5%

www.eddiestransport.cz

15 %

www.chata.cz

20 %

www.pytloun-hotels.cz

10 %

www.robinsonjihlava.cz

10 %

www.lazne-libverda.cz

6%

Aktuální seznam partnerů najdete v mobilní aplikaci
a na www.premiaprogram.cz.

Rozložení nákupu do splátek
Nákup nad 2 000 Kč si můžete rozložit do pevných splátek.
• Získáte tak nižší úrokovou sazbu,
• sami si vyberete délku splácení a tomu odpovídající
pevnou měsíční splátku.
Za rozložení nákupu do splátkového programu neúčtujeme žádný poplatek a je třeba o něj zažádat v měsíci,
ve kterém jste nákup uskutečnili.
Na www.SpravceFinanci.cz klikněte v „Přehledu transakcí
a splátek“ na provedenou platbu a zvolte Možnosti splátek. Nebo nám zavolejte na 542 100 100.

Asistenční služby
Součástí každého dobrého příběhu je šťastný konec.
Vaše karta vám proto nabízí asistenční služby, které vám
pomohou v nouzi. Díky nim snadno vyřešíte potíže na
cestách nebo havárii v domácnosti. Také vám pomohou
při hospitalizaci a poradí v právních oblastech.
Asistenční služby máte k dispozici na Lince okamžité pomoci +420 542 527 528, která je vám nonstop k dispozici
z ČR i zahraničí.
Co v rámci jednotlivých asistenčních služeb získáváte:

Asistence k vozidlům
V případě poruchy pojištěného vozidla můžete využít:
•
•
•
•
•
•
•

opravu poruchy na místě,
odtah auta do servisu,
zajištění ubytování po dobu opravy,
náhradní dopravu (vlak, autobus),
výměnu pneumatiky,
doplnění paliva,
parkovné.

Asistence v domácnosti
V případě nenadálé události ve vaší domácnosti snadno
seženete:
•
		
•
		
•
		

instalatéra, elektrikáře, pokrývače, sklenáře,
topenáře, plynaře v případě technické havárie
služby zámečníka (při zablokování hlavních
vchodových dveří),
pozáruční opravu spotřebičů mladších 3 let
(TV, lednice, pračka, myčka).

Zdravotní asistence
Zdravotní asistence můžete využít vy i vaše děti do 15
let, se kterými žijete v jedné domácnosti. Zdravotní asistence zahrnují:
•
•
		
•
		
•
•
		

zdravotní infolinku,
pobyt ve zdravotnickém zařízení s dítětem do 15 let
(umožní-li to dané zařízení),
nadstandardní ubytování ve zdravotnickém zařízení
při hospitalizaci (je-li k dispozici),
doplatek na léky po hospitalizaci,
dopravu na kontrolní vyšetření při omezené
pohyblivosti (po hospitalizaci),

• dopravu ze zdravotnického zařízení po hospitalizaci,
• dovoz léků.

Telefonické poradenství v právních oblastech
Snadno získáte základní informace o právech a povinnostech v oblastech:
•
•
•
•
•
•

kupní smlouvy,
pracovního práva,
nájemní smlouvy,
sousedských sporů,
ochrany spotřebitele,
smlouvy o dílo.

Limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost
je 10 000 Kč pro všechny dílčí asistence. Výjimkou je
zdravotní infolinka a telefonické poradenství v právních
oblastech, které jsou bez limitu. Podrobnější informace
najdete ve Všeobecných pojistných podmínkách asistenčních služeb, které jsou součástí smlouvy o úvěru
z karty, nebo na www.homecredit.cz

Pojištění asistenčních služeb pro vás zajišťuje

VÝhoDy ÚVěroVÉho ÚČTu
Online nákup na splátky
Díky svému účtu nakoupíte ve vybraných e-shopech
na splátky na pár kliknutí. Stačí si jen vybrat zboží na
e-shopu některého z našich partnerů v celkové hodnotě
alespoň 1 000 Kč.
V objednávce zvolíte platební metodu „Nákup na splátky Home Credit“. Splátky pak jednoduše potvrdíte online
v zabezpečené zóně.
Nakoupit online na splátky můžete například v těchto
e-shopech:

Aktuální seznam všech e-shopů najdete na
www.splatkyonline.cz.

Zaslání peněz na bankovní účet
Peníze si můžete posílat i na bankovní účet.
K dispozici máte dvě možnosti převodu peněz:
• Bez volby splátek – na účet si můžete poslat jakoukoliv částku. Převedené peníze pak můžete na úvěrový účet
vracet, jak vám to bude nejlépe vyhovovat při splnění
podmínek uvedených v této příručce v části Jak na účet
vracet peníze. Na převod peněz se nevztahuje bezúročné
období.
• S volbou splátek – při převodu nad 2 000 Kč můžete
zvolit rozložení splácení do pevných splátek. Získáte tak
nižší úrokovou sazbu, než úvěrový účet standardně nabízí.
Sami si také zvolíte délku splácení a tomu odpovídající
pevnou měsíční splátku.

Odeslání peněz snadno vyřídíte v mobilní aplikaci nebo
na www.SpravceFinanci.cz v sekci „Zaslání peněz na účet“.
Jednoduše zadejte požadovanou částku a vyberte, jestli
ji chcete splácet v pevných splátkách, nebo podle svých
možností. Nebo nám zavolejte na 542 100 100.
Za odeslání peněz vám neúčtujeme žádné poplatky.

Jak mít o všem co nejlepší
přehled
Mobilní aplikace
S mobilní aplikací máte svůj úvěrový účet pod kontrolou
kdykoliv a odkudkoliv. V aplikaci najdete aktuální informace o všech transakcích a splátkách, uvidíte zde aktuální
zůstatek na účtu, historii svých nákupů i měsíční výpis
a snadno zde převedete peníze na bankovní účet.
Také máte vždy po ruce přehled aktuálních akcí Premia
partnerů a nasbíraných bonusů. Pohodlně zde potvrdíte
své online transakce kartou.
Více na www.homecredit.cz/mobilni-aplikace.
Aplikace je ZDARMA dostupná pro operační systém Android a iOS. V aplikacích Google Play nebo App Store ji
jednoduše stáhnete pod názvem Mobilní aplikace Home
Credit.
Při registraci si nastavíte přihlašovací kód, případně přihlášení otiskem prstu nebo rozpoznáním tváře.
Díky dokonalému zabezpečení se
pak k důvěrným informacím dostanete jen vy.

www.SpravceFinanci.cz
Pro přehled o účtu z pohodlí domova využijte webovou
aplikaci Správce financí.
Kromě informací o jednotlivých transakcích a splátkách zde
také můžete upravit nastavení služeb na svém účtu. Snadno
zde například změníte typ výpisu, nastavíte platbu splátek
inkasem z účtu nebo navýšíte úvěrový rámec na účtu.
Všechny informace ve Správci financí jsou dokonale chráněny. Zaregistrujte se zdarma na www.SpravceFinanci.cz.

SMS INFO
Po každé uskutečněné platbě, výběru z bankomatu nebo v momentě zaslání peněz na bankovní účet
od nás dostanete potvrzující SMS zprávu. Stejně vás
budeme informovat o přijetí splátky. Z každé zprávy se navíc dozvíte, kolik máte ještě peněz k dispozici na své další nákupy. Všechny informace tak budete
mít vždy při sobě. Služba SMS INFO vás vyjde na 19 Kč
měsíčně a můžete si ji aktivovat na klientské lince nebo
na www.SpravceFinanci.cz.

Elektronický výpis
Každý měsíc vám na e-mail pošleme výpis k úvěrovému
účtu se Šikovnou kartou. Najdete v něm aktuální měsíční
splátku, částku k zaplacení pro využití bezúročného
období a veškeré pohyby na účtu za uplynulý měsíc.
Papírové výpisy se snažíme nepoužívat, abychom ulehčili
přírodě a pošťákům. Za jejich posílání účtujeme poplatek
19 Kč měsíčně. Své výpisy najdete také v mobilní aplikaci
a na www.SpravceFinanci.cz, kde si můžete způsob jejich
zasílání měnit.

Jak na ÚVĚROVÝ ÚČET
vracet peníze?
Každý měsíc stačí poslat pouze 4 % z dlužné částky
(min. 400 Kč) + splátky ze splátkových programů, které vám právě běží. Sami se pak můžete rozhodnout, jestli
budete chtít splácet vyšší částku.
Konkrétní minimální částku, kterou je třeba daný měsíc
zaplatit, najdete vždy v měsíčním výpisu, v mobilní
aplikaci a na www.SpravceFinanci.cz. Tady vždy najdete
i číslo účtu pro úhradu splátek (2011 000 005 / 6000)
a variabilní symbol, který je stejný jako číslo vaší smlouvy.
Peníze můžete na úvěrový účet vracet jedním z těchto
způsobů:
• inkasem ze svého bankovního účtu,
• převodem z bankovního účtu,
• složenkou,
• zaplacením na terminálech Sazky.
Pro pohodlné placení bankovním převodem můžete
využít QR kód, díky kterému se vám údaje do platebního
příkazu banky vyplní automaticky, výši splátky si můžete
flexibilně upravit. Stejně tak můžete QR kód využít při
platbě na terminálech Sazky. Platební QR kód najdete
každý měsíc ve svém výpisu, v mobilní aplikaci a také na
www.SpravceFinanci.cz.

Tip
Nejrychlejší zaplacení splátky
Při platbě na terminálu Sazky jsou peníze na
našem účtu v den zaplacení. QR kód pro platbu
najdete vždy v mobilní aplikaci nebo ve svém výpisu a využít můžete všech 4 500 terminálů po
celé ČR kromě těch na České poště, s.p.

Platba splátky inkasem
Abyste nemuseli hlídat své splátky, doporučujeme vám
nastavit si jejich inkaso.
Potřebná částka se tak každý měsíc automaticky odečte
z vašeho bankovního účtu. Inkaso splátky si můžete zřídit
při sjednání smlouvy i kdykoliv během splácení:

1. 	Přihlásíte se na www.SpravceFinanci.cz nebo zavoláte na klientskou linku,
2.

zadáte číslo účtu, ze kterého budete chtít peníze
strhávat,

3. 	ve své bance pak dáte svolení k inkasu naším účtem
číslo 2011 000 005 / 6000.
Pokud chcete inkaso využít už v měsíci, kdy si ho nastavujete, zadejte příkaz do 10. dne tohoto měsíce.
Inkaso měsíční splátky je zdarma. Inkaso celkové dlužné částky k úhradě pro využití bezúročného období stojí
19 Kč měsíčně.
V případě, že budete chtít platit splátky jiným způsobem, nezapomeňte prosím na to, že splátka musí být
na našem účtu nejpozději 20. den v měsíci. Doporučujeme tedy peníze posílat s dostatečným předstihem:
• při platbě bankovním převodem alespoň 3 pracovní dny,
• při platbě složenkou alespoň 5 pracovních dní.

Odklad splátky
Život je někdy nevyzpytatelný. Proto si můžete požádat
o jednorázové odložení splátky. Stačí před splatností
splátky, tedy před 20. dnem v měsíci, zavolat na klientskou linku a my vám splátku o měsíc odložíme.
Po dobu trvání odkladu splátky budeme částku vyčerpanou z úvěrového účtu nadále úročit běžným způsobem
a z účtu odečteme jednorázový poplatek 199 Kč. Odklad
splátky neprodlužuje bezúročné období.

Možnost odmítnutí poplatku
Pokud vám naúčtujeme poplatek, o kterém jste nevěděli, nebo nebudete spokojeni s některou naší placenou
službou, můžete poplatek odmítnout. V případě, že dojde
k takové situaci, volejte naši klientskou linku.

Jak kartu chránit
Kartu si podepište
Ihned, jak kartu dostanete, ji podepište do podpisového
proužku na zadní straně. Doporučujeme tenký lihový fix,
který je nesmazatelný.

Chraňte svůj PIN kód
PIN kód znáte jen vy, nechte si ho pro sebe a v žádném
případě jej nenoste spolu s kartou.

Chraňte kartu před poškozením
Dejte pozor, aby se karta nepoškrábala nebo jinak nepoškodila, nevystavujte ji vysokým teplotám nebo magnetickým polím.

Ztrátu nebo krádež karty nám ihned nahlaste
V případě ztráty nebo krádeže kartu okamžitě zablokujte
v mobilní aplikaci. Nebo volejte naši linku 542 100 100,
mimo pracovní dobu volte v hlasovém automatu volbu „1“
a následně opět „1“.

Tip
Důležité číslo pořád u sebe
Uložte si telefonní číslo 542 100 100 do svého
telefonu, abyste mohli v případě potřeby kartu
okamžitě zablokovat.

Co pro ochranu děláme my
Bezpečnostní limity
Pro vaši bezpečnost jsme vám na kartě nastavili tyto
limity pro čerpání:

Týdenní limit pro
nákupy v obchodech

do výše nevyčerpané
částky úvěrového
rámce na kartě

Týdenní limit pro
výběry hotovosti
z bankomatu

5 000 Kč

Týdenní limit pro
platby na internetu

do výše nevyčerpané
částky úvěrového
rámce na kartě

Denní limit pro
bezkontaktní platby
bez zadání kódu PIN

3 000 Kč

Denní limit pro bezkontaktní platby je limit pro transakce
nižší než 500 Kč uskutečněné bez zadání kódu PIN. Po
jeho překročení se bezkontaktní platba neprovede a při
jde vám SMS, že je třeba transakci provést se zadáním
PIN kódu. Limit pro bezkontaktní platby se restartuje vždy
o půlnoci nebo provedením transakce se zadáním kódu
PIN.

Tip
Limit pro bezkontaktní platby i nákupy na internetu
si můžete kdykoliv snížit nebo zvýšit v mobilní
aplikaci nebo na klientské lince 542 100 100.

Bezkontaktní platby
S Šikovnou kartou můžete platit i bezkontaktně pouhým
přiložením karty k platebnímu terminálu. Úplně první platbu po aktivaci karty je nutné provést kontaktně vložením karty do terminálu a zadáním PIN kódu. Každý další
nákup už můžete zaplatit bezkontaktně pouhým přiložením. Platba je přitom stejně bezpečná jako při kontaktní
transakci.
Nákupy do 500 Kč můžete platit pouhým přiložením
karty k terminálu bez zadání kódu PIN, u větších částek je
nutné PIN kód zadat.

Tip
Platíte nákupy mobilem?
Se službou Apple Pay jednoduše přiblížíte telefon
k platebnímu terminálu a potvrdíte platbu otiskem
prstu, přihlašovacím kódem nebo FaceID.
S aplikací Google Pay stačí u nákupu do 500 Kč
rozsvítit obrazovku telefonu a přiblížit jej k terminálu.
Odemčeným telefonem potvrdíte platby nad 500 Kč.

Bezpečné platby na internetu
Platby vaší kartou na internetu jsou zabezpečeny službou
3D Secure. U obchodníků podporujících tuto službu potvrdíte online platbu jednoduše v mobilní aplikaci Home
Credit otiskem prstu, rozpoznáním tváře nebo přihlašovacím kódem.
Pokud mobilní aplikaci nemáte, potvrdíte online nákup
u těchto obchodníků jednorázovým kódem, který pošleme v SMS zprávě na váš mobil.

Pomoc při reklamaci platby na internetu
Pokud se vám při nákupu na internetu stane, že ne vlastním zaviněním neobdržíte zboží nebo služby, za které jste
zaplatili, a s obchodníkem se vám nepodaří tuto situaci
vyřešit, podáme vám pomocnou ruku. Na transakci kartou lze totiž podat reklamaci, a to i v případě duplicitní
nebo v chybné výši zaúčtované transakce. Obraťte se na
nás, pomůžeme vám s navrácením vašich peněz zpět.

Vytvořili jsme pro vás
speciální pojištění
Pokud si budete přát, vybavíme váš úvěrový účet i kartu
speciálním pojištěním, které vám pomůže, když to budete
potřebovat. Sjednat si můžete 2 typy pojištění:

Pojištění schopnosti splácet
• N
 epřidělávejte si další vrásky starostmi o splátky, když
onemocníte nebo přijdete o práci. Pojistěte se a pojišťovna vám se splácením pomůže. Bude-li to třeba, pomůže i vícekrát za rok. Pojistěte se a žijte na MAX.
• P
 ři pracovní neschopnosti a ztrátě zaměstnání nebo hospitalizaci vám pojišťovna vyplatí až 12 splátek úvěru.
• V
 případě invalidity nebo úmrtí pojišťovna doplatí úvěr
za vás.
• Úhrada za pojištění je součástí měsíční splátky úvěru.

Pojištění osobních věcí a zneužití karty
• Z
 tráty či odcizení osobních věcí a škody způsobené zneužitím karty se nemusíte bát. Pojištění chrání
vaše osobní věci, drobnou elektroniku, hotovost i kartu.
Vstávejte denně s JISTOTOU.
• P
 ojišťovna vám proplatí pořízení nových věcí za ty ztracené nebo odcizené. Stejně tak vám zaplatí škodu způsobenou zneužitím karty.
• N
 emusíte hledat staré účtenky – pojišťovna vám proplatí nově koupené zboží, od kterého dodáte účtenku.
Pouze v případě elektroniky se bez staré účtenky neobejdete.
• Úhrada za pojištění je součástí měsíční splátky úvěru.
U pojištění schopnosti splácet můžete vybírat z balíčků
MAX a MAX+, u pojištění osobních věcí a zneužití karty pro vás máme balíčky JISTOTA a JISTOTA+. Všechny
informace včetně sazeb pojistného najdete v rámcových
smlouvách, které jsou součástí úvěrových podmínek, a na
www.sikovnakarta.cz v sekci Pojištění.

Tip
Jednotlivé balíčky pojištění si můžete
sjednat při aktivaci karty nebo kdykoliv
později na lince 542 100 100.

Jak oznámit pojistnou událost?
Pojistnou událost oznamujete bez zbytečného odkladu
pojišťovně na kontakty uvedené v příslušném formuláři
„Oznámení pojistné události“, který je dostupný na
www.maximapojistovna.cz a www.homecredit.cz.
Pojistnou událost můžete oznámit také na čísle
542 527 528 nebo e-mailem na hc@maxima-as.cz.
Na stejném e-mailu nebo na čísle 273 190 400 zjistíte
informace o nahlášené události.

Pojištění pro vás zajišťuje

Kontakty
Home Credit a.s.
Nové sady 996/25
602 00 Brno
info@homecredit.cz
www.sikovnakarta.cz
www.SpravceFinanci.cz
www.homecredit.cz

klientská linka
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542 100 100

