Kreditní karta
chrání vaše nákupy
Na co uplatníte její pojištění?
Při nákupu ČSOB Kreditní kartou pro podnikatele získáte automaticky pojištění nákupu – ochranu nákupu a prodlouženou záruku na
vybrané druhy zakoupeného zboží. Nepříjemné situace, které při práci vznikají neustále, tak jednoduše vyřídíte pomocí pojištění.

Kdy se vám bude hodit ochrana nákupu?
Transport zboží z prodejny nakupujícím
• pád zboží při nakládce nebo vykládce,
• poškození/zničení zboží při převozu kvůli dopravní nehodě nebo prudkému brzdění.

Instalace zboží
• pád zboží při instalaci,
• poškození nebo zničení zboží nešikovností – prasklá obrazovka televize při položení na šroubovák, hračku nebo
při montáži stojánku.

Užívání zboží
• pád zboží – např. při úklidu (fotoaparáty, notebooky, profi nářadí apod.),
• polití zboží vodou – převrhnutí nádob na klávesnici PC/notebooku atd.,
• poškození/zničení zboží nešikovností – prasklá obrazovka notebooku kvůli zavřené tužce atd.,
• krádež, loupež, poškození neznámým pachatelem při vykradení bytu/domu,
• zProdloužená
ničení živelním
nebezpečím
– požár,
povodeň,
voda z vodovodního
potrubí
(sousedů
či vlastního).
záruka
a ochrana nákupu
platí
pro zakoupené
nové a nepoužité
zboží
v minimální
hodnotě 1 500 Kč zaplacené
ČSOB Kreditní kartou pro podnikatele.

Ochrana nákupu
Všechny vaše nákupy s ČSOB Kreditní kartou jsou automaticky pojištěné na 6 měsíců proti poškození, zničení nebo odcizení.
Pojištění se vztahuje na věci movité v hodnotě alespoň 1 500 Kč, např. kávovary, televizory, fotoaparáty, telefony, nábytek
do kanceláře/provozovny.

Seznam zboží, na které se vztahuje prodloužená záruka
Elektrické přístroje
Velké spotřebiče: sporáky, vařiče, ledničky, chladničky, mrazničky a mrazáky, myčky nádobí, chladicí (mrazicí) klimatizované
skříně/boxy, odsavače par, sklokeramické varné desky, indukční varné desky, elektrické varné desky, mikrovlnné trouby včetně
kombinovaných, minitrouby, trouby parní, horkovzdušné, elektrické a jiné, plynové varné desky.

Drobné spotřebiče: mixéry včetně ručních, ohřívače talířů, pekárny, toustovače, výrobníky cukrové vaty, čokoládové fontány,
sendvičovače, vaflovače, palačinkovače, lívanečníky, vařiče vajec, kráječe, elektrické grily pro venkovní i vnitřní použití, kávovary
a presovače, ohřívače lahví, přenosné chladicí boxy, nápojové automaty, fondue sety, fritovací hrnce, odšťavňovače, roboty na
přípravu zmrzliny, výrobníky ledu, kuchyňské roboty, kuchyňské váhy, elektrické pánve, výrobníky popcornu, vařiče rýže, samovary,
rychlovarné konvice, pivní pípy, mlýnky na maso, vodní filtry, jogurtovače, drtiče odpadků, citrusovače, remosky, žehličky, šicí stroje,
fény, zastřihovače vlasů, žehličky vlasů, kulmy, kadeřnické helmy.

Zařízení pro úklid: voskovače, vysavače, parní čističe, robotické vysavače.

Audiovizuální technika
Televizní technika: dálkové ovladače, DVB-T přijímače, satelitní přijímače, televizory, LCD a plazmové monitory, televizory,
3D brýle k TV.

DVD a video: digitální přehrávače a rekordéry, přenosné DVD přehrávače, DVD rekordéry, DVD a Blu-ray přehrávače, projektory,
videotelefony, videorekordéry.
Kamery: videokamery, digitální kamery.
Zařízení pro reprodukci zvuku: kazetové přehrávače, CD přehrávače, reproduktory, domácí kina, sluchátka, gramofony,
rádia, zesilovače, hifi systémy.

Miniaudio: dokovací stanice MP3/MP4/iPod, MP3/MP4 přehrávače, iPody, přenosná digitální rádia, přenosné radiomagnetofony
s CD, přenosné reproduktory, radiobudíky, minidisky.
Fotografování: digitální zrcadlovky, digitální fotoaparáty, digitální fotorámečky, zrcadlovky, zařízení GPS, objektivy k zrcadlovkám.

Nářadí
Elektrické vrtačky a šroubováky: elektrické vrtačky, elektrická vrtací kladiva, elektrické šroubováky a šroubováky.
Pily: stolní okružní pily, ruční okružní pily, pokosové pily, kmitací (přímočaré) pily, ocasové pily, motorové pily.
Elektrické brusky: elektrické brusky, excentrické brusky, pásové brusky, úhlové brusky, leštičky, hoblíky.
Digitální měřicí přístroje: laserové vodováhy, detektory (na dřevo, kov a vodiče se střídavým proudem), voltmetry,
laserová měřidla.

Zahradní technika: elektrické sekačky, benzínové sekačky, strunové elektrické sekačky, elektrické vertikutátory
a provzdušňovače, ponorná čerpadla, elektrické nůžky na trávu, kompostéry, vysavače listí, zahradní grily, štípače dříví, křovinořezy,
sněhové frézy, zahradní traktory, filtrace do bazénů, vysokotlaké čističe, elektrické markýzy.

Další elektrické nářadí: odstraňovače tapet, stříkací pistole, řezačky dlaždic a obkladů, tavné pistole, pistole na sponky a hřebíky,
páječky, horkovzdušné pistole, vysavače pro suché či mokré vysávání, frézovací a drážkovací stroje, elektrocentrály, svářečky.
Výpočetní technika: tiskárny, faxy, kopírky, modemy, herní konzole, scannery, počítače/notebooky, tablety včetně skel,
PC komponenty (monitory, dokovací stanice).
Drobná elektronika: telefonní přístroje, mobilní telefony včetně skel, dokovací stanice pro mobilní telefony, indukční nabíječky,
navigace, taxametry, hodiny, pokladny, trezory.
Nábytek do kanceláře nebo provozovny: skříně, knihovny, police, regály, pulty, vitríny, zásuvky, stoly (včetně počítačových
a psacích), stolky, židle, sedací soupravy, věšáky, křesla, lehátka (včetně masérských, zdravotnických, zubních), zrcadla.

Jakékoli poškození nebo krádež zboží zakoupeného ČSOB Kreditní kartou pro podnikatele s vámi vyřeší
operátoři na Infolince 800 100 777.
Úplné znění podmínek pojištění je uvedeno v platných informacích o pojištění nákupu a prodloužené
záruce, které jsou k dispozici na www.csob.cz/op nebo zdarma v kterékoli pobočce ČSOB.
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