
VÍTEJTE MEZI DRŽITELI FIREMNÍ KARTY AMERICAN EXPRESS®

Firemní karta American Express, kterou lze využívat na milionech obchodních míst po celém světě, 
Vás odmění širokou paletou obchodních a cestovních výhod pokaždé, když ji použijete.

Tato příručka popisuje nejdůležitější vlastnosti Firemní karty American Express. Pročtěte si ji 
prosím, abyste mohli plně využít všech nabízených služeb, které se ke kartě vztahují.

Program firemních
karet American Express®

Výhody a služby pro držitele
Zlaté firemní karty 

Corporate Card Programme
American Express®

Benefits and services for Gold Cardmembers

WELCOME TO YOUR NEW
AMERICAN EXPRESS® CORPORATE GOLD CARD

Accepted at millions of locations worldwide, your American Express Corporate Card offers you an 
excellent range of benefits.

This pack contains all the information you need to get the most out of your new Card. Read on to find 
out how we can support you in your business spending.
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POUŽÍVÁNÍ KARTY

Karta je akceptována na milionech obchodních míst po celém světě a nabízí přístup k široké paletě 
obchodních a cestovních výhod.

Placení za téměř jakékoliv služební náklady:

aerolinky • vlaky • autopůjčovny - trajekty • hotely • restaurace • pohonné hmoty, 

přístup k více než 2 200 cestovním kancelářím American Express na světě,

cestovní pojištění,

bezplatné získání náhradní karty v případech nouze 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (v případě  
ztráty nebo odcizení karty),

výběr hotovosti z bankomatů po celém světě,

specializovaný zákaznický servis.

AKTIVACE KARTY

Z bezpečnostních důvodů není nová karta aktivní. Pro zajištění maximální bezpečnosti ihned po 
doručení kartu podepište do bílého proužku na zadní straně a následně aktivujte na telefonní lince 
Zákaznického servisu: +420 222 800 333 (pondělí až pátek 08:00-18:00). Karta je nepřenosná, 
může být aktivována pouze oprávněným držitelem.

Podpisem a používáním karty přijímáte Všeobecné smluvní podmínky držitele Firemní karty.  
Podmínky jsou součástí žádosti o kartu, kopii je možno vyžádat u zákaznického servisu.
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USING YOUR CORPORATE GOLD CARD

The Card is accepted at millions of locations worldwide and offers you access to a wide range of 
business and travel benefits:

Pay for virtually all your business expenses: Airlines • Trains • Car rental • Ferries Hotels • Restaurants • Petrol 

By using our search engine www.merchantlocator.pl, you may check where you can pay with  
the American Express Corporate Gold Card in Poland

Travel protection – peace of mind when travelling

Receiving a replacement Card free of charge 24/7 in emergency situations (losing or theft of the Card) 
whenever possible

Cash withdrawals from ATMs across the world

Dedicated customer service

ACTIVATE YOUR CARD

For security reasons, the new card is inactive when you receive it. To maximize safety, immediately 
sign the card on the white stripe on the back and then call Customer Service: +420 222 800 333 
(Monday to Friday 8:00 a.m. to 6:00 p.m.) to activate it. The card is non-transferable and can only 
be activated by an authorized holder.

By signing or using the Card you will be accepting the terms and conditions applicable to the Card. 
Please familiarise yourself with your Corporate Cardmember Framework Agreement before using 
your Card. A copy can be obtained from customer service.
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VŠEOBECNÉ INFORMACE K VYROVNÁNÍ (ÚHRADĚ) KARETNÍHO ÚČTU

Každý měsíc budete mít přístup k přehlednému výpisu Vašeho účtu.

Na výpisu jsou rozepsány všechny zprocesované transakce od posledního výpisu včetně transakcí v cizí 
měně převedených do českých orun. Porovnejte Vaše doklady o platbě s výpisem. U každé transakce je 
uvedeno datum provedení, název obchodního místa, částka v cizí měně (u zahraničních plateb), směnný 
kurz a částka v českých korunách.

Celkovou částku uvedenou na výpise uhraďte na účet American Express do data splatnosti.  
Pohledávky po splatnosti budou zatíženy smluvní pokutou z prodlení.

„PŘÍKAZ K INKASU“ - ZÁRUKA PRAVIDELNÝCH A VČASNÝCH PLATEB*

„Příkaz k inkasu“ je způsob úhrady, kdy se dlužné částky uvedené na měsíčních výkazech automaticky 
hradí z bankovního účtu zákazníka. 

Chcete-li aktivovat „příkaz k inkasu“, stačí dát svůj souhlas vyplněním inkasního formuláře.  
Vyplněný a podepsaný formulář zašlete prosím na následující e-mailovou adresu:  
cardoperationsprague@aexp.com. Obratem budete informováni o aktivaci inkasní platby.

Ujistěte se, že máte v bance povolenou inkasní platbu na vrub účtu American Express a na Vašem účtu 
jsou dostatečné finanční prostředky pro pokrytí nákladů na celý zůstatek uvedený ve výpisu, takže další 
platba výpisu může být provedena automaticky.

„MY CARD ACCOUNT“ – PROHLÉDNĚTE SI VÝPISY ONLINE

Služba „My Card Account“ umožňuje snadný on-line přístup k Vašim transakcím a měsíčním  
výkazům - kdykoliv, kdekoliv.

Jestliže si chcete prohlédnout výpis on-line, přejděte na www.americanexpress.cz/mycardaccount  
a přihlaste se pomocí svého uživatelského ID a hesla, které si zvolíte při prvním přihlášení.

Poznámka:

Rozhraní služby „My Card Account“ je možno zobrazit v anglickém, německém, francouzském,  
španělském nebo italském jazyce, výpisy jsou vygenerovány v českém jazyce.

Aplikace My Card Account je snadno ovladatelný nástroj, v případě jakýchkoliv potíží můžete nahléd-
nout do příručky v českém nebo anglickém jazyce.

Příručku k „My Card Account“ obdržíte u administrátora karetního programu ve Vaší společnosti 
nebo kontaktujte Zákaznický servis American Express na telefonní lince +420 222 800 333.

* Vztahuje se na držitele, kteří provádí individuální vyrovnání karetního účtu American Express
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GENERAL INFORMATION ON SETTLING THE CORPORATE GOLD CARD ACCOUNT

Each month, you will have access to an itemized statement of your Card account.

All transactions processed since the last statement are listed, and you should check your receipts  
and Records of Charges against your statement. On the statement you will find a description of each  
transaction, including: charge date, name of establishment, the amount of money spent in CZK, or in  
a foreign currency with the CZK conversion.

The expenditure on your Corporate Card should be settled in full by the due date. Overdue payments 
will incur a late payment fee.

METHODS OF SETTLING THE CARD ACCOUNT

Please consult your company’s Corporate Card Program Administrator for details of the settlement 
method your Company has adopted.

“DIRECT DEBIT” — THE GUARANTEE OF REGULAR AND TIMELY PAYMENTS*

“Direct Debit” is a facility that allows the Customer’s bank to make automatic payments of amounts 
due shown on monthly transaction statements.

To activate “Direct Debit”, you just have to give your consent by completing the Direct Debit Form.  
Please send the completed and signed Form to the following email address:  
cardoperationsprague@aexp.com and you will receive confirmation of “Direct Debit” activation by 
return.

Please ensure that your bank branch is provided with your approval for debiting your account.  
You should ensure that you have sufficient funds in the account to cover the full balance specified in  
the Statement so that the next payment of your outstanding balance can be made automatically.

“MY CARD ACCOUNT” – VIEW YOUR STATEMENTS ONLINE

The “My Card Account” service enables easy online access to your transactions and monthly  
statements – anytime, anywhere.

To view your transactions and statements online, please register your Card directly via  
www.americanexpress.cz. When you login for the first time you will set a user ID and password that 
you will use for this service. 

Note:

“My Card Account” has an interface in English, German, French, Italian or Spanish. However,  
Cardmembers have access to statements in Czech.

“My Card Account” is an easy to use tool but in case of any difficulties please refer to a manual in 
Czech and in English.

For a copy of the “My Card Account Manual for Cardmembers” contact your Corporate Card  
Programme Administrator or call Customer Service on +420 222 800 333.

* Applicable to persons making individual settlements with American Express.

mailto:cardoperationsprague%40aexp?subject=
mailto:http://www.americanexpress.cz/mycardaccount?subject=
mailto:cardoperationsprague@aexp.com
http://www.americanexpress.cz
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ZÁKAZNICKÝ SERVIS K FIREMNÍ KARTĚ AMERICAN EXPRESS®

Firemní karta není pouze komplexním platebním nástrojem, je také zárukou globální podpory. Naši 
zaměstnanci jsou připraveni zodpovědět Vaše dotazy a reagovat na Vaše potřeby.

TÝM, KTERÝ VÁM POMŮŽE

Vysoce kvalifikovaný tým zákaznického servisu American Express je Vám k službám a:

pomůže Vám v případě ztráty, odcizení nebo poškození karty,

pomůže Vám s nouzovým vydáním náhradní karty,

poskytne Vám informaci o Vašem měsíčním výpisu,

pomůže Vám s platebními podmínkami,

poskytne Vám obecné informace ohledně Vaší karty a výhod, které nabízí,

pomůže Vám s aplikací My Card Account – on-line přístupem k výpisům,

poskytne Vám obecné informace k inkasnímu způsobu úhrady.

Zákaznický servis k Firemní kartě American Express® 
Telefon: +420 222 800 333 
E -mail: cardoperationsprague@aexp.com 
pondělí až pátek, 8:00–18:00

Informujte nás prosím ihned o jakékoliv změně svých kontaktních údajů, včetně změn  
telefonních čísel a Vaší adresy (obzvlášť důležité při obnově karty).

Dojde -li ke ztrátě nebo odcizení Vaší karty, volejte zákaznický servis kdykoliv, 24 hodin denně, 
7 dní v týdnu na čísle +420 222 800 333.

V případě podezření na neoprávněnou transakci nás prosím okamžitě kontaktujte na lince  
Zákaznického servisu. O dalším postupu Vás budeme informovat.

EXPRESS CASH

Jestliže je Vaše společnost účastníkem programu Express Cash, můžete využívat Firemní kartu pro 
výběr hotovosti z více než 500 000 bankomatů po celém světě.

Získat souhlas k přihlášení a aktivaci služby Express Cash můžete u kontaktní osoby ve Vaší společnosti.  
V případě zájmu zašlete prosím vyplněný a podepsaný (Vámi a signatářem) originál formuláře na adresu

American Express, spol. s r. o.,  
Na Příkopě 19,  
117 19 Praha 1. 

CHIP & PIN

Vaše karta využívá technologii Chip & PIN, která poskytuje zvýšené zabezpečení a chrání Vaši kartu 
před neoprávněným použitím.
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AMERICAN EXPRESS® CORPORATE CARD CUSTOMER SERVICES

The Corporate Card is not only a comprehensive payment tool, it is also a guarantee of global  
support ready to answer your queries and respond to your needs.

A TEAM TO HELP YOU 

A highly trained American Express Customer Service Team is at your service to help you with:

Lost, stolen or damaged Cards

Emergency Card replacement

Information about your monthly statement

Payment terms

General information about your Card account and benefits

My Card Account – access to online statements

Direct Debit service

American Express® Corporate Card Customer Services Team  
Call on +420 222 800 333 
E-mail: cardoperationsprague@aexp.com 
Monday – Friday, 8 a.m. – 6 p.m.

Please inform us immediately of any change in your contact details, including changes to your home 
or office telephone numbers and, in particular, your address. This is especially important if the Card is 
due to expire.

If your Card is lost or stolen, call the 24/7 Customer Service on +420 222 800 333.

In the case of a suspected unauthorized transaction, please immediately contact our Customer 
Service. The representatives will tell you how to proceed.

EXPRESS CASH

If your company participates in the Corporate Express Cash program, you can use the Corporate 
Card to withdraw money from over 500,000 ATMs worldwide. 

If you wish to enroll in the Express Cash Service please consult your company’s Corporate Cards  
Programme Administrator for approval. Please send the completed and signed original of the form to  
the following address:

American Express, spol. s r.o.,  
Na Příkopě 19,  
117 19 Prague 1.

CHIP & PIN

Your Card uses Chip & PIN technology to provide convenience and extra security in protecting you 
against unauthorised use of the Card.
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Důležité informace o PIN kódu

Z bezpečnostních důvodů svůj PIN kód nikomu nesdělujte, neukládejte ho na stejném místě s kartou.  
V žádném případě si PIN kód nezapisujte přímo na kartu.

Dojde-li k zadání nesprávného PIN kódu třikrát po sobě, bude kód uzamčen.

Jestliže svůj PIN kód uzamknete nebo zapomenete, obraťte se prosím na tým zákaznického servisu na 
čísle +420 222 800 333.

CELOSVĚTOVÁ SÍŤ KANCELÁŘÍ CESTOVNÍCH SLUŽEB AMERICAN EXPRESS

Zaměstnanci cestovních kanceláří American Express Vám rádi pomůžou a poradí před nebo  
v průběhu Vaší cesty:

se získáním cizí měny,

s výměnou ztracené nebo odcizené Firemní karty American Express - obvykle do 24 hodin*,

s výměnou ztracených nebo odcizených cestovních šeků American Express.

BEZPEČNOST KARTY

Firemní karta je bezpečný platební prostředek. Přesto prosím dodržujte následující pokyny, abyste 
zajistili svoji kartu proti zneužití:

kartu ihned po obdržení podepište kuličkovým perem, 

uložte kartu na dobře viditelném místě v peněžence, abyste okamžitě zjistili její případnou ztrátu,

při každé transakci zkontrolujte, zda Vám byla vrácena karta s Vaším jménem,

při provádění telefonických objednávek, například rezervace hotelu, udávejte podrobné informace  
o kartě až při konečném potvrzení objednávky,

dbejte na to, aby chybné doklady o platbě byly okamžitě zničeny.

ZTRÁTA NEBO KRÁDEŽ FIREMNÍ KARTY

V případě ztráty, krádeže nebo zneužití karty, obraťte se co nejdříve na Zákaznický servis na čísle: 
+420 222 800 333 a vyžádejte zablokování Vaší karty. Společnost American Express nabízí  
bezplatnou náhradní kartu v co nejkratším termínu.

Maximální odpovědnost držitele karty za neoprávněné transakce je omezena na 50 EUR do doby 
blokace karty.

OBNOVENÍ KARTY

Vaše karta je platná do posledního dne v měsíci uvedeném na přední straně karty ‘Valid Thru’. Novou 
kartu byste měli automaticky obdržet vždy před skončením platnosti současné karty. Novou kartu 
prosím aktivujte a podepište kuličkovým perem ihned po doručení.

Pokud neobdržíte novou kartu do dvou týdnů před skončením platnosti současné karty, kontaktujte 
nás prosím co nejdříve na telefonní lince Zákaznického servisu: +420 222 800 333. Snížíte tím riziko 
zneužití karty v případě jejího odcizení.

* American Express se snaží maximálně vyhovět požadavkům svých zákazníků na okamžité vystavení náhradní karty. 
S ohledem na legislativu, politickou situaci, bezpečnost či z jiných důvodů však někdy do určitých zemí nelze karty zasílat.
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Important information about the PIN code:

You must keep your PIN strictly confidential and take all reasonable precautions to prevent others 
from learning your PIN or using the Card issued to you. The PIN should be kept entirely separate from 
the Card.

If you enter your PIN incorrectly three times, your Card will be temporarily locked (the code will remain 
unchanged even after it is locked).

If you forget or lock your PIN code, please call the Customer Service Department on +420 222 800 333.

WORLDWIDE NETWORK OF TRAVEL SERVICE LOCATIONS*

The employees of the American Express Service Offices are available at any time to help you with 
any information or assistance you require before or during your trip:

Information, assistance and obtaining foreign currency

Replacing a lost or stolen American Express Corporate Card, usually within 24 hours*

Cashing and replacing lost or stolen American Express Travelers Cheques.

CARD SAFETY

To safeguard the Corporate Gold Card against use by unauthorized persons, please take  
the following preventative steps:

Sign the Card immediately, using a ballpoint pen.

Keep the Card in a conspicuous place in your wallet, so you will notice if it is missing.

When using the Card in any transaction, make sure that the Card you get back has your name on it.

When making telephone bookings, such as hotel reservations, only disclose the Card details when 
making definite orders.

Make sure that incorrect imprints of the Card are destroyed immediately.

Do not store the Card and the PIN number in the same place; do not write your PIN number on the Card.

LOSS OR THEFT OF THE CORPORATE GOLD CARD

If your Card is lost, stolen or misused, it should be blocked as soon as possible. Please call  
Customer Service on: +420 222 800 333. The Card will be blocked immediately.

American Express offers free 24/7 Card replacement whenever possible.**

Please note that the liability of the Cardmember is limited to only EUR 50 until the Card is cancelled.

CARD RENEWAL

Your Card is valid until the last day of the month shown below ‘Valid Thru’. You should receive a new 
Card shortly before the expiry date of the Card you are currently using. The new Card should be 
signed and activated immediately on receipt.

* Comprises Travel and Foreign Exchange Services locations of American Express. Notavailable at all locations.

** Wherever possible American Express tries to meet customers immediate card replacement needs, however a variety of laws 
and regulations, political situations, common-sense, safety and security issues mean that occasionally American Express is  
unable to send Cards to certain countries.
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VÝHODY PRO DRŽITELE ZLATÉ FIREMNÍ KARTY 

Zlatá firemní karta je akceptována na milionech obchodních míst po celém světě a nabízí přístup  
k široké paletě obchodních a cestovních výhod.

PŘÍSTUP DO LETIŠTNÍCH VIP SALÓNKŮ1

Díky Vaší Zlaté firemní kartě máte možnost využít speciální nabídku na členství v LOUNGE CLUB™, 
které nabízí:

Vstup do více než 700 letištních VIP salonků po celém světě, a to na základě dále uvedeného vstupního 
poplatku.

Dvě bezplatné návštěvy letištních VIP salonků ročně za každý rok členství v LOUNGE CLUB™.  
Po vyčerpání této výhody bude platit obvyklý vstupní poplatek ve výši 28 EUR.

Zvát do salonku jako hosty svůj doprovod; za tuto službu bude na vrub držitelovy Zlaté firemní Karty 
účtován poplatek 28 EUR za každého hosta.

V případě zájmu o členství v LOUNGE CLUB™ prosím vyplňte následující formulář a zašlete jej do 
společnosti American Express, spol. s r. o.:

Formulář LOUNGE CLUB™

Kompletní a podepsanou žádost naskenujte a zašlete e-mailem na adresu:  
cardoperationsprague@aexp.com nebo faxem na číslo: +420 224 224 353.

1. Držitel karty musí být přihlášen. Kompletní podmínky užívání najdete na stránce www.loungeclub.com/en/terms-and-conditions.
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If you have still not received a new Card two weeks before the current Card expires, please notify us as 
soon as possible. Call the Customer Service at: +420 222 800 333. This will help protect you against 
any possible interception and use by unauthorized persons.

BENEFITS FOR CORPORATE GOLD CARDMEMBERS

The Corporate Gold Card is accepted at many locations worldwide and offers you access to a wide 
range of benefits while travelling worldwide.

AIRPORT VIP LOUNGE ACCESS1

All Corporate Gold Cardmembers can take advantage of the specially prepared offer of membership 
in LOUNGE CLUB™, which enables:

Free LOUNGE CLUB™ membership which allows you to use over 700 airport VIP lounges worldwide.

Two complimentary visits per LOUNGE CLUB™ membership year. Thereafter the usual entry fee of 
EUR 28 will apply.

Invite accompanying guests to the lounge, for which a fee of EUR 28 per guest will be charged to  
Cardmember’s Corporate Gold Card.

In order to sign up for LOUNGE CLUB™ membership and receive the LOUNGE CLUB™ card, please 
fill in the following form and send it to American Express, spol. s r.o.

Form LOUNGE CLUB™

Complete the application form, scan the completed and signed document and submit via email to 
cardoperationsprague@aexp.com. You can also fax the form at +420 224 224 353.

1. Cardmember enrolment required. To see complete conditions of use, please visit www.loungeclub.com/en/terms-and-conditions.

http://euwelcomekit.com/cs-CZ/WelcomeKit/Czech/Products/CzechGold/card-benefits.aspx
mailto:cardoperationsprague%40aexp.com?subject=
http://euwelcomekit.com/cs-CZ/WelcomeKit/Czech/Products/CzechGold/card-benefits.aspx
mailto:cardoperationsprague@aexp.com
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POJIŠTĚNÍ NA SLUŽEBNÍ CESTY

Při platbě za letenky/jízdenky Firemní kartou American Express získáváte automaticky následující 
typy pojistného plnění: 

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ PRO SLUŽEBNÍ CESTY

Úrazové pojištění na služební cesty s doručením až do domu poskytuje během služebních cest krytí 
až do výše 5 000 000 Kč – a to bez dalších nákladů. Pojistná smlouva kryje úmrtí nebo invaliditu 
způsobenou úrazem během služební cesty. Pojištění platí 24 hodin denně od okamžiku, kdy  
opustíte svůj domov nebo svoji kancelář, až do okamžiku návratu.

Navíc tato pojistka zahrnuje krytí až do výše 2 500 000 Kč pro soukromé cesty dopravním 
prostředkem veřejné dopravy. 

POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH

V případě úrazu či náhlého onemocnění, které nastaly při pracovní nebo soukromé cestě 
pojištěného, se pojištění vztahuje na náklady na lékařskou péči, hospitalizaci a ambulantní léčbu  
v nemocnici nebo v lékařské ordinaci v zahraničí do výše dané následujícími pojistnými částkami:

až 120 000 EUR v případě Vaší hospitalizace,

až 16 000 EUR za ambulantní ošetření se spoluúčastí 80 EUR,

až 200 EUR na úhrady za zubní pohotovostní vyšetření.

POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD KOMPLIKACÍ NA CESTÁCH

Jestliže použijete Zlatou firemní kartu k zaplacení letenky (jestliže cestujete pravidelnou linkou), 
získáte pojistné plnění pro případ ztráty, krádeže nebo poškození zavazadla.

Pojištění Vám také umožňuje koupit si jídlo, občerstvení a ubytování v případě závažného 
zpoždění pravidelného letu nebo v případě, že zmeškáte navazující spoj.

Veškeré položky musí být uhrazeny prostřednictvím vaší Zlaté firemní karty, vyjma situací, kdy platba 
kartou není u místních obchodníků možná.

Získáte následující krytí:

zpožděný odlet, zrušení letu nebo odepření nástupu do letadla – až 20 600 Kč,

zmeškání navazujícího spoje – až 11 600 Kč,

zpoždění zavazadel o 6 a více hodin – až 11 600 Kč,

delší zpoždění zavazadel až do dodatečné částky 40 000 Kč.
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TRAVEL INSURANCE

When you pay for a trip on your American Express Corporate Card, you receive travel insurance cover for 
no additional charge. This means you can enjoy your journey, and leave the worrying to us.

BUSINESS TRAVEL ACCIDENT INSURANCE

Door-to-door Business Travel Accident Insurance gives you up to 5 000 000 CZK of cover during 
your business trips – at no additional cost. The policy covers death or disability caused by an  
accident during a trip when travelling on a common carrier. The insurance is valid 24 hours a day 
from the time of leaving the house or office until the return from the trip.

This insurance also provides cover of up to 2 500 000 CZK for personal trips when travelling on a 
common carrier. 

MEDICAL ASSISTANCE AND EXPENSES 

In the case of an injury or sudden illness occurring in the course of a business trip or personal trip of 
the insured person, the insurer shall pay, on behalf of the insured person, the costs of medical aid, 
hospital and outpatient treatment in a hospital or a doctor’s office abroad up to the following  
insurance amounts:

Up to EUR 120,000 if you are hospitalised

Up to EUR 16,000 for outpatient treatment with an excess of EUR 80

Up to EUR 200 for emergency dental costs.

TRAVEL INCONVENIENCE INSURANCE 

When you use your Corporate Card to pay for a flight (when travelling on a scheduled flight), you 
will receive an insurance benefit in the event your personal baggage is lost, stolen or damaged.  
The insurance also allows you to purchase meals, refreshments and hotel accommodation if  
a scheduled flight is seriously delayed or you miss your connecting flight.

All the above mentioned costs must be charged to your Corporate Card to be eligible for  
reimbursement, unless payment with your Card is not possible due to local merchant acceptance.

The insurance covers:

Delayed Flight Departure and Flight Cancellation – up to 20 600 CZK

Involuntary Denial of Boarding – up to 10 300 CZK; and up to an additional amount of 10 300 CZK

Missed Connection – up to 11 600 CZK

Luggage Delay – up to 11 600 CZK; and

Luggage loss – up to an additional amount of 40 000 CZK.
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Osobní majetek 
Vztahuje se na ztrátu, krádež nebo poškození věcí: 

až do 5 000 EUR,

až 750 EUR na jednu položku, pár nebo sadu položek.

Poznámka: Pojištění se nevztahuje např. na peníze, dokumenty, elektronická zařízení.

GLOBÁLNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBY

Jste -li daleko od domova a v mimořádné situaci, obraťte se na náš tým Globálních asistenčních 
služeb – kdykoliv a odkudkoliv. Asistenční služby jsou k dispozici 24 hodin denně z kterékoliv části 
světa. Pracovníci asistenční služby Vám ochotně poskytnou informace o požadavcích na pasy, víza 
a očkování, o celních předpisech, směnných kurzech, klimatu, jízdních řádech, o místních lékařích  
a překladatelských službách.

V případě zdravotních nebo právních problémů tým pošle urgentní zprávu Vašim blízkým, přátelům 
nebo obchodním společníkům.

Přečtěte si prosím úplné znění podmínek pojištění pro služební cesty.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS K POJIŠTĚNÍ NA SLUŽEBNÍ CESTY

Vznesení nároku, pojistné informace a globální asistenční služba:

AXA ASSISTANCE CZ, s. r. o. 
Volejte +420 272 101 043 (24/7)
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PERSONAL BELONGINGS 

Cover Gold Cardmember’s personal belongings which are lost, stolen or damaged:

Up to EUR 5,000 in total per trip

Up to EUR 750 for a single item, pair or set of items.

Note: The Cardmember will not be cover for e.g. money, documents and electronic items.

GLOBAL ASSISTANCE 

When you’re far from home and have an emergency, call the exclusive Global Assistance team  
anytime from anywhere. Accessible 24 hours a day from anywhere in the world. They will provide 
information on passport, visa and inoculation requirements, customs regulations, currency  
exchange rates, climate, travel schedules, local doctors and translation services. They will also send 
urgent messages or medical information to your friends, relatives or business associates during  
a medical or legal emergency.

Please read the full set of Business Travel Insurance Terms and Conditions.

BUSINESS TRAVEL INSURANCE CUSTOMER SERVICE

Making Claims, Insurance Information and Global Assistance Service:

AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o. 
Call +420 272 101 043 (24/7)
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