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ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПАКЕТ АСЕТ УДОБСТВО:

е валиден в цял свят;

гарантира допълнителна сигурност при 
опит за извършване на неправомерно тегле-
не или разплащане с открадната или изгубе-
на карта;

позволява възстановяване на реално напра-
вени разходи за подмяна на лични докумен-
ти: лична карта, шофьорска книжка, 
паспорт, или ключове, откраднати или 
изгубени заедно с банковата карта;

защитава определени покупки, направени с 
банковата карта, в случай на кражба чрез 
взлом или грабеж;

осигурява спокойствие при плащане с ва-  
шата дебитна или кредитна карта.



При настъпване на застрахователно 
събитие Застрахованият е длъжен: 

- да отправи искане за блокиране на 
Застрахованата карта, като се обади на 
посочения от Банката за целта теле-
фон, или в банков клон/офис;

- да уведоми незабавно Банката и 
Застрахователя на посочените в 
Застрахователния сертификат и/или 
Общите условия телефони при настъпва-
не на застрахователно събитие;

- да уведоми незабавно компетентните 
органи, вкл. полицейско управление, за 
настъпилото събитие, а ако заедно с 
банковата карта са откраднати или 
изгубени и лични документи или ключове, 
в уведомлението следва това да е изрич-
но посочено;

- при застрахователни събития кражба и 
грабеж на Застрахована вещ да уведоми 
Застрахователя в срок от 24 часа от 
узнаването на посочените в Застрахова-
телния сертификат и/или Общи условия 
телефони.

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПАКЕТ „АСЕТ УДОБСТВО“
ЗА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА БАНКОВИ КАРТИ, 

ИЗДАДЕНИ ОТ 
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД

Като картодържател при Интернешънъл 
Асет Банк АД Вие имате възможност да 
осигурите допълнителна защита на 
своята дебитна или кредитна карта в 
случай на загуба или кражба, с новия 
картов застрахователен пакет „Асет 
Удобство“. Пакетът предоставя покри-
тие срещу рискове, свързани с Вашите 
банкови карти, документи, ключове и 
покупки в три нива: 

ПОКРИТИЕ
Застрахователна сума в лева

Вариант I Вариант II Вариант III

Злоупотреба 
с изгубена или 
открадната банкова 
карта

1 200 2 000 4 000

Изгубени или 
откраднати лични 
документи

100 100 100

Изгубени или 
откраднати ключове 300 300 300

Защита на покупки 
при кражба чрез взлом 
или грабеж

1 500 1 500 1 500


