
Keď k nám radi chodíte, radi vás i odmeníme.

Clubcard kreditná karta 
Premium PLUS
Príručka ku karte

„So mnou budú vaše 
nákupy výhodnejšie“



Vernostný program Clubcard

Vaša nová karta vám zlacnie nákupy v TESCO.

Platbou Clubcard kreditnou kartou Premium PLUS totiž 
získavate body, za ktoré následne dostávate poukážky, 
ktorými môžete platiť v TESCO. 

Body zbierate na Clubcard vernostné konto za nákupy 
v TESCO, v sieti partnerov Premium, aj za nákupy 
u všetkých ostatných predajcov a na internete. 
A to všade tam, kde prijímajú karty MasterCard.

Za každý nákup v  Tesco získavate:

  4 % z nákupu potravín
(za každé 1 € získate 4 body

  1,5 % z nákupu ostatného sortimentu
(za každé 1 € získate 1,5 bodu)

Gratulujeme vám k získaniu Clubcard kreditnej karty 
Premium PLUS. 

S touto kartou bude váš život jednoduchší. 

Vďaka vernostnému programu Clubcard budete 
nakupovať výhodnejšie nielen v Tesco, ale aj u ostatných 
obchodníkov a v sieti Premium. Peniaze na svoje nákupy 
máte vždy poruke a navyše vám v neočakávanej situácii 
pomôžu asistenčné služby.

Čo Clubcard kreditná karta Premium PLUS ponúka?

Peniaze kedykoľvek poruke

Clubcard kreditná karta Premium PLUS je kreditná 
karta, na ktorej máte k dispozícii peniaze až do výšky 
dohodnutého úverového rámca. Tieto peniaze môžete 
kedykoľvek využívať pri platení svojich nákupov 
v obchodoch i na internete v SR i zahraničí, výberoch 
z bankomatu alebo si ich môžete previesť na bežný 
bankový účet. Ak dávate prednosť pravidelným splátkam, 
môžete si vaše nákupy nad 100 € rozložiť do pevného 
splátkového kalendára. 

Úverový rámec je suma, ktorú máte na karte
k dispozícii pre všetky svoje platby. Výšku úverového 
rámca ste si zvolili pri podpise zmluvy. Pred prvou 
platbou kartou sa zostatok na čerpanie rovná 
úverovému rámcu. Používaním vašej karty sa 
zostatok znižuje a splácaním splátok sa zvyšuje (až 
do výšky dohodnutého úverového rámca).
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Nákup v sieti 
Premium 

až 10 %
späť

Nákup
potravín
v Tesco 

4 %
späť

Platné 2 roky jen s použitím Clubcard do 1. 2. 2020

Vaše Clubcard poukázka

300,-
 poukázka

Platné 2 roky jen s použitím Clubcard do 1. 2. 2020

Vaše Clubcard poukázka

300,-

Konto
Clubcard

Nákup 
na internete

v SR i v zahraničí

0,5 % 
späť

Nákup
ostatného

tovaru v Tesco

1,5 % 
späť

Nákup 
v ostatných
obchodoch

0,5 % 
späť

DÔLEžITÉ: Pre zisk bonusu v plnej výške je potrebné 
pri nákupe použiť tiež vašu vernostnú Clubcard 
kartu, ktorú máte uvedenú v zmluve k vašej 
Clubcard kreditnej karte Premium PLUS. Pokiaľ 
vernostnú kartu nepoužijete, získate z nákupu 
potravín i ostatného sortimentu v Tesco 0,5% (za 
každé 1 € získate 0,5 bodu).



Za nákup mimo TESCO získavate

  2,5 – 10 % z nákupu u partnerov siete Premium 
(za 1 € získate 2,5 – 10 bodov),

  0,5 % z nákupu u ostatných predajcov  
a na internete všade tam, kde prijímajú karty 
MasterCard (za 1 € získate 0,5 bodu).

Informácie o tom, za aký tovar môžete body získať, 
nájdete vždy na internetových stránkach  
www.itesco.sk/fs.

100 nazbieraných bodov má hodnotu 1 €. Keď na 
svojom bodovom konte Clubcard nazbierate napr. 
600 bodov, získavate 6 €. Tieto peniaze vám budú 
automaticky zasielané 4x ročne poštou alebo 
e-mailom v podobe Clubcard poukážok. Minimálny 
počet bodov na zaslanie poukážok je 150.

Ako zistíte stav svojich Clubcard bodov?

Informácie o počte bodov získaných za platby Clubcard 
kreditnou kartou Premium PLUS, ktoré sú pravidelne 
prevádzané na konto Clubcard, sa dozviete:

  na www.SpravcaFinancii.sk,
  na zákazníckej linke 0850 003 322,
  vo svojom mesačnom výpise ku karte. 

Počet všetkých vašich bodov na konte Clubcard 
sa dozviete: 

  z vyúčtovania Clubcard, ktoré budete pravidelne 
dostávať, 

  na bezplatnej Clubcard linke 0800 222 333, 
  na účtenke k nákupu v TESCO,
  v mobilnej aplikácii Tesco Clubcard.

(Body získané za platby Clubcard kreditnou kartou 
Premium PLUS sú pripísané v priemere do 7 dní od 
vykonania transakcie.)

Prehľad partnerov Premium siete a body, ktoré od nich 
získavate, nájdete ďalej v tejto príručke a tiež na 
www.itesco.sk/fs.

Prehľad Premium partnerov 
a poskytovaných bonusov

Pohodlný nákup v najvyššom štandarde s neustále 
sa rozširujúcim sortimentom služieb. 
www.itesco.sk

4 %
z nákupu potravín 

1,5 %
z nákupu ostatného 

sortimentu

Významný importér a distribútor automobilových 
náhradných dielov, autopotrieb a autopríslušenstva. 
www.autokelly.sk

3 %

Široký sortiment voľnopredajných liekov a vitamínov 
za skvelé ceny. www.mojalekaren.sk 3 %

Špecialista na slnečné a dioptrické okuliare a očnú 
optiku. www.eiffeloptic.sk 10 %

Fotky, CEWE FOTOKNIHY, kalendáre či fotoobrazy? 
Našli ste tú správnu odpoveď. Clubcard body získate 
iba za nákupy v kmeňových predajniach a budú pripísané 
nasledujúci mesiac po uskutočnení nákupu. 
www.fotolab.sk

7 %
z fotoslužieb

HUSKY – špecialista na outdoor. 
www.huskysk.sk 5 %

Tradičná slovenská značka elegantnej pánskej 
a dámskej módy. www.ozeta.sk 10 %

Všetko pre váš útulný domov. Široký výber kvalitného 
tovaru, pokojný nákup v príjemnom prostredí 
a ochotný personál. www.scanquilt.sk

5 %

Predajca športového sortimentu svetových značiek 
ADIDAS, NIKE, REEBOK, ALPINE PRO. 6 predajní 
v SR a e-shop. www.hzhsport.cz

8 %

Spoznajte s nami farby leta – cestujte za slnkom, 
morom, letom a zábavou.
www.tiptravel.sk

2,5 %

Patrí k špičke medzi slovenskými CK – kvalitnou 
ponukou, profesionálnym servisom a službami.  
www.koala.sk

2,5 %

Rešpektujeme vašu veľkosť. Trendy oblečenie 
pre každého. www.maxana.sk 4 %

NAJSTARŠIA slovenská cestovná kancelária 
s DLHODOBÝMI a BOHATÝMI skúsenosťami 
s NAJPESTREJŠOU ponukou. www.tatratour.sk

2,5 %

Pobytové, pútnické, poznávacie, exotické zájazdy 
a jazykové pobyty. www.seneca.sk 2,5 %

Celostná medicína v Bratislave. Zisk na konto platí 
pre nezľavnené cenníkové ceny, nie na aktuálne zľavy 
a balíkové ceny účastníka. 
www.medante.sk

10 %

Zisk na konto sa nevzťahuje na už zlacnený tovar 
a na vína zo sekcie Raritné vína. 
www.vinodoc.cz

10 %

Aktuálny prehľad partnerov vždy nájdete na www.itesco.sk/fs.



Asistenčné služby

S aktiváciou vašej karty máte nárok tiež na asistenčné 
služby, ktoré vám pomôžu v núdzi. 

Postaráme sa o vás aj poistené auto pri problémoch na 
cestách, odstránime haváriu v domácnosti, pomôžeme 
vám pri hospitalizácii, zaistíme poradenstvo v právnych 
oblastiach telefonicky. 

Asistenčné služby máte k dispozícii na linke Okamžitej 
pomoci +421 33 7767 240, ktorá je vám nonstop 
k dispozícii zo SR i zahraničia. Po spojení hovoru vyberiete 
v hlasovom automate voľbu „1“.

Čo v rámci jednotlivých asistenčných služieb získavate:  

Asistencia k vozidlám

V prípade poruchy poisteného vozidla sa postaráme o:

   opravu poruchy na mieste,

   odvoz auta do servisu,

   zaistenie ubytovania,

   náhradnú dopravu (vlak, autobus),

   výmenu pneumatiky,

   doplnenie paliva,

   parkovné.

Asistencia k domácnosti

V prípade technickej havárie vo vašej domácnosti zaistíme:

  inštalatéra, elektrikára, pokrývača, sklenára,

   kúrenára, plynára, služby zámočníka (pri zablokovaní 
hlavných vchodových dverí),

   pozáručnú opravu spotrebičov mladších ako 3 roky 
(TV, chladnička, práčka, umývačka, mikrovlnná rúra).



Zdravotná asistencia

Zdravotnú asistenciu poskytneme nielen vám, ale 
aj vašim deťom do 15 rokov, s ktorými žijete v jednej 
domácnosti.

   zdravotnú infolinku,

   pobyt v zdravotníckom zariadení s dieťaťom
do 15 rokov (ak to umožní zdravotnícke zariadenie),

   nadštandardné ubytovanie v zdravotníckom 
zariadení pri hospitalizácii (ak je k dispozícii),

   doplatok na lieky po hospitalizácii,

   dopravu na kontrolné vyšetrenie pri obmedzenej 
pohyblivosti (po hospitalizácii),

   dopravu zo zdravotníckeho zariadenia
po hospitalizácii,

   dovoz liekov.

Telefonické poradenstvo v právnych oblastiach  

Poskytneme vám základné informácie o právach 
a povinnostiach v oblastiach:

   kúpnej zmluvy,

   pracovného práva,

   nájomnej zmluvy,

   susedských sporov,

   ochrany spotrebiteľa (napr. reklamácia),

   zmluvy o dielo.

Celkový limit poistného plnenia na jednu poistnú 
udalosť je 370 € . Podrobnejšie informácie nájdete 
vo Všeobecných poistných podmienkach asistenčných 
služieb, ktoré sú súčasťou zmluvy o úvere z karty, 
alebo na www.itesco.sk/fs.

Ako kartu aktivovať?

Zmluva uzatvorená v stánku
TESCO fi nančné služby

Po uzatvorení vašej zmluvy vám zavoláme a spoločne 
vašu novú kartu aktivujeme.

Ak vás na uvedenom telefónnom čísle nezastihneme, 
môžete si kartu jednoducho aktivovať sami zavolaním 
na linku 0850 003 355, kde vás prevedieme krátkym 
procesom aktivácie.

Zmluva uzatvorená telefonicky

Stačí zavolať na linku 0850 003 355, kde vás prevedieme 
krátkym procesom aktivácie.

Pri aktivácii si môžete zadarmo sami zvoliť PIN kód 
(osobné identifi kačné číslo). Ak si vlastný PIN kód zvoliť 
nechcete, automaticky vám ho vytvoríme a zašleme 
doporučene do vlastných rúk.

Rýchla aktivácia
Na aktiváciu majte pripravené číslo vašej 
zmluvy a číslo karty (šestnásťmiestne 
číslo uvedené na prednej strane karty).
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Ako na kartu vracať peniaze?

Mesačnú splátku je treba zaplatiť tak, aby bola pripísaná 
na účet najneskôr do 20. dňa nasledujúceho mesiaca od 
čerpania. Koľko máte zaplatiť aj kedy bola suma pripísaná 
na náš účet, sa dozviete vždy z aktuálneho výpisu alebo 
na www.SpravcaFinancii.sk.

Peniaze na kartu vraciate v mesačných splátkach 
jedným z týchto spôsobov:

  bankovým prevodom zo svojho bežného účtu 
v ktorejkoľvek banke v SR,

 poštovým poukazom, ktorý nájdete vo svojom výpise.

Mesačne stačí splácať len 4 % z nesplatenej dlžnej 
sumy (min. 12 €). V prípade, že budete využívať služby 
splátkových programov, bude súčasťou mesačnej splátky 
tiež jedna splátka z každého splátkového programu. 
Celková mesačná splátka tak bude tvorená ich súčtom.

Bezúročné obdobie až 51 dní

Nakupujte bez hotovosti i bez úrokov. Peniaze na 
svoju Clubcard kreditnú kartu Premium PLUS môžete 
vracať bez úrokov, a to až 51 dní od začiatku mesiaca, 
v ktorom ste nakupovali. Táto možnosť platí pre všetky 
bezhotovostné nákupy. Bezúročné obdobie sa 
nevzťahuje na služby splátkových programov, prevody 
peňazí a výbery z bankomatov, okienok bánk a zmenární.

Ako mať o všetkom čo najlepší 
prehľad?

www.SpravcaFinancii.sk

Na www.SpravcaFinancii.sk máte prehľad 
o predpísaných a zaplatených splátkach aj o všetkých 
transakciách na vašej karte. Viete, koľko máte peňazí na 
svoje ďalšie nákupy a koľko ste za svoje nákupy získali 
Clubcard bodov. Nájdete tu tiež svoj pravidelný mesačný 
výpis.

Vidíte, aké služby máte na svojej karte aktívne a aké ďalšie 
si môžete aktivovať. Jednoducho si tu zvolíte typy výpisov 
alebo prevediete peniaze na účet.

Vďaka dokonalému zabezpečeniu sa k dôverným 
informáciám dostanete len vy. Stačí sa registrovať na 
www.SpravcaFinancii.sk.

Elektronický výpis

Mesačný výpis vám budeme zadarmo zasielať na váš 
e-mail, nájdete ho tiež na www.SpravcaFinancii.sk. 
Papierový výpis je spoplatnený sumou 0,75 €.

1 výber z bankomatov zadarmo

So svojou Clubcard kreditnou kartou Premium PLUS 
máte každý mesiac 1 výber zo všetkých bankomatov v SR 
i zahraničí zadarmo. Bez obáv z poplatkov si tak môžete 
vybrať akúkoľvek sumu, kedykoľvek budete potrebovať 
hotovosť.

Na výbery z bankomatov sa nevzťahuje bezúročné 
obdobie.

Číslo účtu a variabilný symbol pre úhradu 
mesačných splátok sú uvedené vždy vo vašom 
výpise alebo na www.SpravcaFinancii.sk.



Rozloženie nákupu do splátok

Nákup nad 100 € si môžete rozložiť do pevných splátok.

  Získate tak nižšiu úrokovú sadzbu,

  sami si zvolíte dĺžku splácania a tým aj pevnú výšku 
splátok.

Za rozloženie nákupu do splátkového programu 
neúčtujeme žiadny poplatok a je treba o neho požiadať 
v mesiaci, v ktorom ste nákup uskutočnili. 
Na www.SpravcaFinancii.sk kliknite v „Prehľade transakcií 
a splátok“ na vykonanú platbu a vyberte „Previesť na 
splátky“.

Zaslanie peňazí na bankový účet

Peniaze z karty si môžete posielať aj na bankový účet.
K dispozícii máte dve možnosti prevodu peňazí:

  bez voľby splátok – zo svojej karty si môžete previesť 
na účet akúkoľvek sumu. Prevedené peniaze potom 
môžete na kartu vracať, ako vám to bude najlepšie 
vyhovovať pri splnení podmienok uvedených v tejto 
príručke v časti Ako na kartu vracať peniaze. Na prevod 
peňazí sa nevzťahuje bezúročné obdobie.

  s voľbou splátok – pri prevode nad 100 €, môžete zvoliť 
rozloženie splácania do pevných splátok. Získate tak 
nižšiu úrokovú sadzbu, než karta štandardne ponúka. 
Sami si tiež zvolíte dĺžku splácania a tým aj pevnú 
výšku splátok.

Peniaze si môžete z karty odoslať sami na  
www.SpravcaFinancii.sk v sekcii „Zaslanie peňazí na účet“. 
Tu zadajte požadovanú sumu a vyberte, 
či ju chcete splácať v pevných 
splátkach alebo podľa svojich 
možností. Za odoslanie 
peňazí  vám neúčtujeme 
žiadne poplatky.

Ako vašu kartu chrániť?

Chráňte kartu pred poškodením

Chráňte svoju kartu pred mechanickým poškodením, 
vysokými teplotami alebo magnetickým poľom.

Chráňte svoj PIN kód

PIN kód si zapíšte a uschovajte na bezpečnom mieste, 
v žiadnom prípade ho nenoste spolu s kartou.

Podpis

Kartu hneď vlastnoručne podpíšte do podpisového 
pásika na zadnej strane. Odporúčame tenkú liehovú 
fixku, ktorá je nezmazateľná. 

Bezpečnosť

Chránené bezkontaktné platby

Karta je vybavená bezkontaktnou technológiou pre 
rýchle, pohodlné a bezpečné platby. Môžete tak 
nakupovať bez potreby zadania PIN kódu alebo vkladania 
karty do čítacieho zariadenia. Nákupy do 20 € je možné 

Rýchle vybavenie po telefóne
S rozložením nákupov do splátok a prevodom peňazí 
na účet vám pomôžeme tiež na zákazníckej linke 
0850 003 322. Pred hovorom si pripravte svoju kartu,
číslo zmluvy a pri prevode peňazí číslo účtu v SR, na 
ktorý budeme peniaze posielať.
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Nahlásenie straty alebo krádeže
Stratu alebo krádež karty okamžite nahláste 
zákazníckemu centru na tel. čísle 0850 003 322, 
ktoré je vám na tento účel k dispozícii 24 hodín 
denne. Mimo pracovnú dobu voľte v hlasovom 
automate voľbu „1“.



platiť len priložením karty k platobnému terminálu 
a počas niekoľkých málo sekúnd je celá transakcia 
dokončená.

Po aktivácii karty musíte prvú platbu vykonať kontaktne 
(vložením karty do platobného terminálu a zadaním 
PIN kódu). Každú ďalšiu platbu už môžete uhradiť 
bezkontaktne. Platba je pritom rovnako bezpečná ako 
pri kontaktnej transakcii.  

3D Secure

Na väčšie zabezpečenie vašich platieb na internete 
slúži služba 3D Secure. Každú internetovú platbu 
u obchodníkov zabezpečených týmto protokolom je totiž 
treba potvrdiť jednorazovým kódom, ktorý vám pošleme 
priamo na váš mobil alebo na e-mail. Služba je zadarmo.

Pomoc pri reklamácii platby na internete

Ak sa vám pri nákupe na internete stane, že nie vlastným 
zavinením nedostanete tovar alebo služby za ktoré ste 
zaplatili, a s obchodníkom sa vám nepodarí túto situáciu 
vyriešiť, podáme vám pomocnú ruku. Na transakciu 
kartou je možné totiž podať reklamáciu, a to aj v prípade 
duplicitnej alebo chybnej výšky zaúčtovanej transakcie. 
Obráťte sa na nás, pomôžeme vám s navrátením vašich 
peňazí späť.

Limity na karte

Na karte máte nastavené tieto základné týždenné 
limity na čerpanie:

  pre výbery hotovosti 200 €,

  pre nákupy v obchodoch až do výšky 
nevyčerpanej sumy úverového rámca na karte,

  pre platby na internete až do výšky nevyčerpanej 
sumy úverového rámca na karte.

Pre vašu bezpečnosť máte na karte nastavený tiež denný 
limit 100 € na bezkontaktné transakcie do 20 € (bez 
zadania PIN kódu), ktorý si môžete nastaviť až na 400 €. 

Limit sa reštartuje vždy o polnoci alebo vykonaním 
transakcie so zadaním PIN kódu. Po prekročení denného 

limitu dôjde k zamietnutiu platby na termináli a bude vám 
zaslaná informačná SMS, že je treba transakciu vykonať 
so zadaním PIN kódu.

Výšku denného limitu pre bezkontaktné platby i nákupy 
na internete si môžete kedykoľvek znížiť alebo zvýšiť na 
zákazníckej linke 0850 003 322.

Poistenie

Ak si budete priať, vybavíme vašu kartu špeciálnym 
poistením. Pomôže tak vždy, keď je treba, a najlepším 
možným spôsobom. Dohodnúť si môžete 2 typy 
poistenia:

Poistenie výdavkov

  Pri dlhodobej pracovnej neschopnosti vám poisťovňa 
vyplatí až 12 splátok úveru.

  Pri strate zamestnania alebo pri ukončení podnikania 
vám poisťovňa vyplatí až 12 splátok úveru.

  Ak dôjde vplyvom živelnej udalosti k prerušeniu 
prevádzky vášho podnikania, vyplatí vám poisťovňa 
1 splátku úveru.

  V prípade invalidity alebo smrti poisťovňa doplatí 
zostatok dlhu.

Poistenie osobných vecí a karty

  Poisťovňa preplatí nákup nových vecí až do výšky 
dohodnutého limitu.

  V prípade odcudzenia alebo straty a zneužitia vášho 
mobilného telefónu vám poisťovňa nahradí vzniknutú 
škodu.

  Pri odcudzení alebo strate karty vám poisťovňa zaplatí 
vzniknuté škody (platby bez vášho vedomia a ďalšie).

  Preplatí aj odcudzenú hotovosť.

Jednotlivé balíčky oboch druhov poistenia 
nájdete na ďalších stránkach.

TiP



Rozdiel oproti bežnému poisteniu

Pri dlhodobej pracovnej neschopnosti, strate 
zamestnania či ukončení podnikania vám poisťovňa 
vyplatí poistné plnenie spätne od prvého dňa poistnej 
udalosti.

Stratené alebo odcudzené osobné veci vám poisťovňa 
preplatí a nezáleží na tom, či ste kartu spolu s nimi 
stratili alebo vám bola odcudzená. Nemusíte zdĺhavo 
preukazovať pôvod hotovosti odcudzenej z peňaženky.

Ako postupovať pri poistnej udalosti?

  volajte: 0850 850 150 (Po  –  Pia, 8:00  –  18:00)

  napíšte e-mail: info@zdravi.cz

  pošlite poštou: Česká pojišťovna ZDRAVÍ a. s.,  
Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany

   informujte sa na: www.zdravi.cz

Pravidlá pre výplatu poistného plnenia sa riadia poistnou 
zmluvou č. 19100826/2009 a zvláštnymi poistnými 
podmienkami, ktorých znenie je k dispozícii na stránkach 
www.itesco.sk/fs alebo v sídle Home Credit Slovakia.

Na nahlásenie poistnej udalosti použite formulár 
„Oznámenie poistnej udalosti“.  Nájdete ho na  
www.itesco.sk/fs alebo oň môžete zažiadať e-mailom, 
telefonicky i písomne poštou. Vyplnený formulár 
jednoducho odošlite poisťovni poštou alebo e-mailom.

Poistenie výdavkov

Balíček poistení  BASIC
POISTNá UDALOSť  

               
                            LImIT PLNENIA

Hospitalizácia následkom úrazu až 12 splátok

Invalidita následkom úrazu/vydanie 
preukazu ŤZP následkom úrazu 
(plná invalidita – pokles pracovnej 
schopnosti o viac ako 70 %) 

zostatok dlhu

Smrť následkom úrazu  zostatok dlhu

Balíček poistení  CLASSIC
POISTNá UDALOSť  

               
                            LImIT PLNENIA

Pracovná neschopnosť následkom choroby 
či úrazu až 12 splátok

Hospitalizácia následkom úrazu až 12 splátok

Invalidita následkom choroby či úrazu/
vydanie preukazu ŤZP 
(plná invalidita – pokles pracovnej 
schopnosti o viac ako 70 %)

zostatok dlhu

Smrť následkom choroby či úrazu zostatok dlhu

Balíček poistení  EXTRA
POISTNá UDALOSť  

               
                            LImIT PLNENIA

Strata zamestnania/ukončenie podnikania až 12 splátok

Prerušenie prevádzky z dôvodu živelnej 
udalosti 1 splátka

Pracovná neschopnosť následkom choroby 
či úrazu až 12 splátok

Invalidita následkom choroby či úrazu/
vydanie preukazu ŤZP 
(plná invalidita – pokles pracovnej 
schopnosti o viac ako 70 %)

zostatok dlhu

Smrť následkom choroby či úrazu zostatok dlhu

cena: 2,9 %
z mes. splátky úveru

cena: 5,9 %
z mes. splátky úveru

cena: 8,9 %
z mes. splátky úveru



Poistenie osobných vecí a karty

Balíček poistení  OPTImAL

POISTNá UDALOSť ODCU-
DZENIE STRATA LImIT 

PLNENIA

Odcudzenie hotovosti/
stravných lístkov áno nie 50 €

Osobné veci Súhrnný limit  
370 €/rok 

Osobné doklady  
(OP, cestovný pas, vodičský 
preukaz, povolenie na pobyt, 
malý technický preukaz)

áno áno

50 €
na každú 
kategóriu 
osobných 

vecí

Kľúče od nehnuteľnosti 
(kde poistený býva alebo ktorú 
vlastní alebo ktorá je určená 
na rekreáciu a jej majiteľom 
je poistený alebo osoba blízka)

áno áno

Kľúče od auta/motorky áno áno

Peňaženka áno áno

Kabelka/taška
(V prípade straty je pre úhradu 
celkovej výšky plnenia treba 
doložiť potvrdenie Policajného 
zboru SR o strate. 
Bez potvrdenia je limit plnenia 
vo výške 12,5 €.)

áno áno

Dioptrické okuliare áno áno

Elektronika Súhrnný limit  
370 €/rok 

Mobilný telefón a jeho zneužitie áno áno
100 €

na každú 
kategóriu 

elektroniky

Čítačka áno nie

MP3/MP4 prehrávač áno nie

Tablet/notebook áno nie

Náklady súvisiace so zneužitím odcudzenej/ 
stratenej karty

Zneužitie karty áno áno
150 €Internetové transakcie vašou kartou po jej 

odcudzení alebo strate

Súhrnné limity poistného plnenia sú platné pre jeden kalendárny 
rok; ostatné limity poistného plnenia na poistnú udalosť.

Balíček poistení  COmFORT

POISTNá UDALOSť ODCU-
DZENIE STRATA LImIT 

PLNENIA

Odcudzenie hotovosti/
stravných lístkov áno nie 100 €

Osobné veci Súhrnný limit  
1 100 €/rok 

Osobné doklady  
(OP, cestovný pas, vodičský 
preukaz, povolenie na pobyt, 
malý technický preukaz)

áno áno

70 €
na každú 
kategóriu 

osobných vecí

Kľúče od nehnuteľnosti 
(kde poistený býva alebo ktorú 
vlastní alebo ktorá je určená 
na rekreáciu a jej majiteľom 
je poistený alebo osoba blízka)

áno áno

Kľúče od auta/motorky áno áno

Peňaženka áno áno

Kabelka/taška
(V prípade straty je pre úhradu 
celkovej výšky plnenia treba 
doložiť potvrdenie Policajného 
zboru SR o strate. 
Bez potvrdenia je limit plnenia 
vo výške 17,5 €.)

áno áno

Dioptrické okuliare áno áno

Elektronika Súhrnný limit 
1 100 €/rok 

Mobilný telefón a jeho zneužitie áno áno
140 €

na každú 
kategóriu 

elektroniky

Čítačka áno nie

MP3/MP4 prehrávač áno nie

Tablet/notebook áno nie

Náklady súvisiace so zneužitím odcudzenej/ 
stratenej karty

Zneužitie karty áno áno
150 €Internetové transakcie vašou kartou po jej 

odcudzení alebo strate

Súhrnné limity poistného plnenia sú platné pre jeden kalendárny 
rok; ostatné limity poistného plnenia na poistnú udalosť.

cena: 1,99 €
súčasťou mesačnej splátky

cena: 1,39 €
súčasťou mesačnej splátky



Koľko vás karta stojí?

ZáKLADNÉ

Poplatok za vydanie karty: 0 €

Ročný poplatok: 0 €

Asistenčné služby: v cene

Mesačný poplatok za vedenie účtu: 2,19 €

Mesačný poplatok za elektronický výpis: 0 €

Mesačný poplatok za papierový výpis  
(za predpokladu, že vám informácie z výpisu 
poskytneme aj iným spôsobom):

0,75 €

SPLáCANIE A ÚROKOVÉ SADZBY

Bezúročné obdobie: až 51 dní

Úroková sadzba pri využití bezúročného 
obdobia na bezhotovostné transakcie 
nezaradené do splátkových programov:

0,00 % p. a.

Úroková sadzba pri nevyužití 
bezúročného obdobia na bezhotovostné 
transakcie nezaradené do splátkových 
programov a na hotovostné transakcie:

26,28 % p.a. 
(2,19 % p. m.)

Úroková sadzba pre transakcie zaradené 
do splátkových programov:

od 0,00 % do 
25,08 % p. a.

Úroková sadzba na bezhotovostné 
prevody finančných prostriedkov na 
bežný účet:

26,28 % p. a.

Mesačná splátka:

4 % z dlhu, min. 
12 € (navýšená 

o prípadné splátky 
z jednotlivých splát-
kových programov)

hOTOVOSť

Poplatok za prvý výber z bankomatu v 
SR alebo v zahraničí, pri okienkach bánk 
a zmenární (cash advance) za mesiac:

0 €

Poplatok za ďalší výber z bankomatu v SR 
i zahraničí, pri okienkach bánk a zmenární 
(cash advance):

1 % z vybranej 
sumy, min. 3 €

Poplatok za informáciu o zostatku 
v bankomate (v prípade zobrazení, ktoré 
prevyšujú počet výberov z bankomatu 
uskutočnených v danom mesiaci):

0,75 € za každé 
zobrazenie

POISTENIE

Poistenie výdavkov – balíček Basic
2,9 % 

z mesačnej  
splátky úveru

Poistenie výdavkov – balíček Classic
5,9 % 

z mesačnej 
splátky úveru

Poistenie výdavkov – balíček Extra
8,9 % 

z mesačnej
splátky úveru 

Poistenie osobných vecí a karty – 
balíček Comfort:

1,99 €
mesačne

Poistenie osobných vecí a karty – 
balíček Optimal:

1,39 €
mesačne

DOPLNKOVÉ SLUžBY

Poplatok za blokáciu karty: 0 €

Vydanie náhradnej karty:
6,64 € – 1. karta; 
15,93 € - 2. karta 

a ďalšie karty

Zaslanie kódu PIN poštou: 3,32 €

Vrátenie preplatku: 2,82 €

Neoprávnená reklamácia v SR 
a v zahraničí: 1,99 €

Čo navyše máte zadarmo?

  Blokáciu karty

  Vydanie náhradnej karty



Priestor pre vaše poznámky Priestor pre vaše poznámky
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Zákaznícka linka
Clubcard kreditnej karty Premium PLUS
0850 003 322 (Po – Pi 8.00 – 18.00 hod.)

www.itesco.sk/fs

financnesluzby@itesco.sk
www.SpravcaFinancii.sk

So všetkou písomnou komunikáciou nás, prosím, kontaktujte
na adrese spoločnosti Home Credit Slovakia, a. s.

Home Credit Slovakia, a. s., Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, 
IČO: 36234176, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 

súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10130/T


