
 

 

Zavarovanje zlorabe plačilnih kartic 
 
 
 
 
 

a) Limiti zavarovalnega kritja 
 
 
 
 Vrsta Vrsta Višina 
 kritja limita kritja 

  limit po posamezni kartici 50 €  Zloraba kartice na računu s strani tretjih po škodnem dogodku   
 oseb v primeru izgube ali protipravnega   
   

 odvzema kartice limit za vse kartice za vse 1000 €   škodne dogodke na leto    
    

 Posebna določba:   
a) Zavarovanje krije plačila ali dvige gotovine s strani tretjih oseb, nastalih v času, ko zavarovanec nosi 

 rizik zlorabe skladno z bančnimi pogoji poslovanja, vendar največ v času 14 dni pred prijavo banki. 

  limit po posamezni kartici Skladno s  Stroški izdaje novih kartic v po škodnem dogodku  tarifo banke  primeru izgube ali protipravnega  
   

 odvzema kartice limit za vse kartice za vse 50 €   škodne dogodke na leto    
    

b) Protipravni odvzem gotovine limit za vse škodne dogodke na leto 300 € 
    

 Stroški zamenjave ključev in ključavnic v limit za vse škodne dogodke na leto 200 €  primeru protipravnega odvzema kartice    
    

c) 
Stroški zamenjave osebnih dokumentov limit za vse škodne dogodke na leto 100 € v primeru protipravnega odvzema    

    

 Stroški nakupa nove torbe ali denarnice   
 v primeru protipravnega odvzema limit za vse škodne dogodke na leto 100 € 
 kartice   
 Stroški nakupa mobilnega telefona v  100 € 
 primeru protipravnega odvzema kartice  limit za vse škodne dogodke na leto  
 in mobilnega telefona   

d) 
Stroški klicev mobilnega telefona v limit za vse škodne dogodke na leto 100 € primeru protipravnega odvzema kartice    
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b) Limiti zavarovalnega kritja za imetnike SUPER bančnega paketa* 
 
 
 
 Vrsta Vrsta Višina 
 kritja limita kritja 

   
  Zloraba kartice na računu s strani tretjih 

oseb v primeru izgube ali protipravnega 
limit po posamezni kartici po škodnem 
dogodku  50 € 

a) 

odvzema kartice 
   

   

  Stroški izdaje novih kartic v 
primeru izgube ali protipravnega 
odvzema kartice 

limit po posamezni kartici po škodnem 
dogodku  

Skladno s 
tarifo banke 

    

b) Protipravni odvzem gotovine limit za vse škodne dogodke na leto 300 € 
    
*Velja za zlate debetne kartice Mastercard v okviru Super bančnega paketa. 
 


