
MATERIAŁ MARKETINGOWY 
Ochronę ubezpieczeniową świadczy PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu, w tym o ograniczeniach  
i wyłączeniach odpowiedzialności, a także czasie trwania umowy oraz zakresie terytorialnym, znajdują się w Karcie Produktu oraz w Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia podróżnego dla klientów PKO Banku Polskiego będących posiadaczami i użytkownikami kart. PKO Mastercard Platinum 
dostępnych na www.pkoubezpieczenia.pl oraz www.pkobp.pl. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

CZY WIESZ, ŻE
jazda na nartach czy snowboardzie w polskich górach może być nie tylko przyjemna, ale też bezpieczna? PKO Mastercard Platinum  
zapewnia prestiżowy pakiet ubezpieczeń, za który nie płacisz. W razie nieszczęśliwych zdarzeń na stoku lub w czasie wolnym po nartach, 
możesz otrzymać pomoc. To rozwiązanie dla wszystkich, którzy czerpią radość z “zimowego szaleństwa” a jednocześnie pamiętają  
o ochronie. W pewnych sytuacjach np.: wypadku podczas zjazdów poza wyznaczonymi trasami na stoku, ochrona w ramach  
ubezpieczenia może być ograniczona lub wyłączona.

JEDNO UBEZPIECZENIE - TAK WIELE KORZYŚCI 
• zapewnia wszechstronną pomoc w razie wypadku (m.in.: ubezpieczenie kosztów pomocy medycznej, Assistance, NNW, OC)

• działa bez dodatkowych opłat (ubezpieczenie w cenie opłaty rocznej za obsługę karty kredytowej)

• chroni Ciebie i Twoich bliskich, którzy z Tobą podróżują (współmałżonka/partnera, dzieci do 18 r.ż. lub 24 r.ż. kontynuujące naukę)

WYBRANE ŚWIADCZENIA I WYSOKOŚĆ LIMITÓW OCHRONY

PKO MASTERCARD PLATINUM 
UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE
NARTY I SNOWBOARD W POLSCE

Jak zgłosić szkodę 
Skontaktuj się z Centrum Operacyjnym

         +48 22 563 11 18 
 
         pmu.szkody@mondial-assistance.pl

Konsultant Centrum Operacyjnego poprosi Cię o kilka ważnych informacji:

• imię i nazwisko
• pierwsze 4 i ostatnie 4 cyfry numeru Karty
• pierwszą, trzecią, piątą i ostatnich 5 cyfr numeru PESEL
• miejsca zdarzenia i numer telefonu do dalszych kontaktów
• krótkiego opisu zdarzenia i rodzaju wymaganej pomocy

ŚWIADCZENIA SUMA UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie kosztów pomocy medycznej w tym:

Jedna wizyta lekarska 500 zł

Transport medyczny
• do placówki medycznej
• pomiędzy placówkami medycznymi
• do miejsca zakwaterowania

 
 

1 tys. zł

Ubezpieczenie NNW podczas uprawiania sportów zimowych wysokiego ryzyka 
(np: hokej, kiteskiing, kite-snowboarding, narciarstwo zjazdowe po oznaczonych trasach trasach) 
W pozostałych sytuacjach

100 tys. zł 
 

40 tys. zł

Ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym
• szkody na osobie
• szkody rzeczowe

 
500 tys. zł 

50 tys. zł

Ubezpieczenie bagażu podróżnego 4 tys. zł

Ubezpieczenie sprzętu sportowego 4 tys. zł



MATERIAŁ MARKETINGOWY 
Ochronę ubezpieczeniową świadczy PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu, w tym o ograniczeniach  
i wyłączeniach odpowiedzialności, a także czasie trwania umowy oraz zakresie terytorialnym, znajdują się w Karcie Produktu oraz w Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia podróżnego dla klientów PKO Banku Polskiego będących posiadaczami i użytkownikami kart. PKO Mastercard Platinum 
dostępnych na www.pkoubezpieczenia.pl oraz www.pkobp.pl. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

CZY WIESZ, ŻE
ubezpieczenie podróżne do PKO Mastercard Platinum chroni Ciebie i Twoich bliskich na nartach czy snowboardzie za granicą?  
Ubezpieczenie zapewnia szeroką pomoc jeśli nieszczęśliwie się przewrócisz na stoku czy przydarzy Ci się wypadek kiedy będziesz  
spacerować po górach. W razie potrzeby otrzymasz specjalistyczną pomoc lekarską. Jeśli Twój sprzęt sportowy lub bagaż zostaną  
skradzione, zniszczone lub zagubione, możesz otrzymać odszkodowanie za poniesione straty od ubezpieczyciela. W pewnych  
sytuacjach np.: wypadków wynikających z uprawiania sportów ekstremalnych, ochrona w ramach ubezpieczenia może być ograniczona 
lub wyłączona.

JEDNO UBEZPIECZENIE - TAK WIELE KORZYŚCI 
• zapewnia wszechstronną pomoc w razie wypadku (m.in.: ubezpieczenie kosztów leczenia, Assistance, NNW, OC)

• działa na całym świecie bez dodatkowych opłat (ubezpieczenie w cenie opłaty rocznej za obsługę karty kredytowej)

• chroni Ciebie i Twoich bliskich, którzy z Tobą podróżują (współmałżonka/partnera, dzieci do 18 r.ż. lub 24 r.ż. kontynuujące naukę)

WYBRANE ŚWIADCZENIA I WYSOKOŚĆ LIMITÓW OCHRONY

PKO MASTERCARD PLATINUM 
UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE
NARTY I SNOWBOARD ZA GRANICĄ

ŚWIADCZENIA SUMA UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance 400 tys. zł

Ubezpieczenie NNW
• posiadacz/użytkownik karty w podróży
• śmierć dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku

 
300 tys. zł 

30 tys. zł

Ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym
• szkody na osobie
• szkody rzeczowe

 
1,2 mln zł 
120 tys. zł

Ubezpieczenie bagażu podróżnego 6 tys. zł

Ubezpieczenie sprzętu sportowego 4 tys. zł

Jak zgłosić szkodę 
Skontaktuj się z Centrum Operacyjnym

         +48 22 563 11 18 
 
         pmu.szkody@mondial-assistance.pl

Konsultant Centrum Operacyjnego poprosi Cię o kilka ważnych informacji:

• imię i nazwisko
• pierwsze 4 i ostatnie 4 cyfry numeru Karty
• pierwszą, trzecią, piątą i ostatnich 5 cyfr numeru PESEL
• miejsca zdarzenia i numer telefonu do dalszych kontaktów
• krótkiego opisu zdarzenia i rodzaju wymaganej pomocy



MATERIAŁ MARKETINGOWY 
Ochronę ubezpieczeniową świadczy PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu, w tym o ograniczeniach  
i wyłączeniach odpowiedzialności, a także czasie trwania umowy oraz zakresie terytorialnym, znajdują się w Karcie Produktu oraz w Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia podróżnego dla klientów PKO Banku Polskiego będących posiadaczami i użytkownikami kart. PKO Mastercard Platinum 
dostępnych na www.pkoubezpieczenia.pl oraz www.pkobp.pl. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

CZY WIESZ, ŻE
pakiet ubezpieczeń do PKO Mastercard Platinum chroni Ciebie i Twoich bliskich przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń podczas  
wypoczynku w Polsce. Jeśli w czasie pobytu w górach czy nad morzem nagle zachorujesz lub doznasz urazu, możesz otrzymać potrzebną 
pomoc medyczną. W innych kłopotliwych sytuacjach, związanych z utratą czy zniszczeniem bagażu, możesz otrzymać od ubezpieczyciela 
odszkodowanie za poniesione straty. W pewnych sytuacjach np.: wypadku podczas wyczynowego uprawiania sportów, ochrona  
w ramach ubezpieczenia może być ograniczona lub wyłączona.

JEDNO UBEZPIECZENIE - TAK WIELE KORZYŚCI 
• szeroki pakiet ochrony (m.in.: ubezpieczenie pomocy medycznej, Assistance, NNW, OC)

• działa bez dodatkowych opłat (w cenie opłaty rocznej za obsługę karty kredytowej)

• chroni Ciebie i Twoich bliskich, którzy z Tobą podróżują (współmałżonka/partnera, dzieci do 18 r.ż. lub 24 r.ż. kontynuujące naukę)

WYBRANE ŚWIADCZENIA I WYSOKOŚĆ LIMITÓW OCHRONY

PKO MASTERCARD PLATINUM 
UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE
WCZASY W POLSCE

ŚWIADCZENIA SUMA UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie kosztów pomocy medycznej w tym:

Jedna wizyta lekarska 500 zł

Transport medyczny
• do placówki medycznej
• pomiędzy placówkami medycznymi
• do miejsca zakwaterowania

 
 

1 tys. zł

Ubezpieczenie NNW 40 tys. zł

Ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym
• szkody na osobie
• szkody rzeczowe

 
500 tys. zł 

50 tys. zł

Ubezpieczenie bagażu podróżnego 4 tys. zł

Ubezpieczenie sprzętu sportowego 4 tys. zł

Jak zgłosić szkodę 
Skontaktuj się z Centrum Operacyjnym

         +48 22 563 11 18 
 
         pmu.szkody@mondial-assistance.pl

Konsultant Centrum Operacyjnego poprosi Cię o kilka ważnych informacji:

• imię i nazwisko
• pierwsze 4 i ostatnie 4 cyfry numeru Karty
• pierwszą, trzecią, piątą i ostatnich 5 cyfr numeru PESEL
• miejsca zdarzenia i numer telefonu do dalszych kontaktów
• krótkiego opisu zdarzenia i rodzaju wymaganej pomocy



MATERIAŁ MARKETINGOWY 
Ochronę ubezpieczeniową świadczy PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu, w tym o ograniczeniach  
i wyłączeniach odpowiedzialności, a także czasie trwania umowy oraz zakresie terytorialnym, znajdują się w Karcie Produktu oraz w Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia podróżnego dla klientów PKO Banku Polskiego będących posiadaczami i użytkownikami kart. PKO Mastercard Platinum 
dostępnych na www.pkoubezpieczenia.pl oraz www.pkobp.pl. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

CZY WIESZ, ŻE
niezależnie od tego czy Twoją podróż za granicę organizuje biuro podróży, czy samodzielnie planujesz dalekie wakacje, posiadasz  
ubezpieczenie podróżne do karty PKO Mastercard Platinum. Ubezpieczenie to, chroni Ciebie i Twoich bliskich. Jeśli nagle zachorujesz  
lub Twoje dziecko dostanie gorączki, możesz otrzymać niezbędną pomoc w takiej sytuacji. W przypadku wystąpienia innych zdarzeń  
związanych z kradzieżą bagażu, jego zniszczeniem czy zagubieniem, otrzymasz odszkodowanie za poniesione straty. W pewnych  
sytuacjach np.: w przypadku kradzieży bagażu pozostawionego bez opieki, ochrona w ramach ubezpieczenia może być ograniczona  
lub wyłączona.

JEDNO UBEZPIECZENIE - TAK WIELE KORZYŚCI 
• zapewnia wszechstronną pomoc w razie wypadku (m.in.: ubezpieczenie kosztów leczenia, Assistance, NNW, OC)

• działa na całym świecie bez dodatkowych opłat (ubezpieczenie w cenie opłaty rocznej za obsługę karty kredytowej)

• chroni Ciebie i Twoich bliskich, którzy z Tobą podróżują (współmałżonka/partnera, dzieci do 18 r.ż. lub 24 r.ż. kontynuujące naukę)

WYBRANE ŚWIADCZENIA I WYSOKOŚĆ LIMITÓW OCHRONY

PKO MASTERCARD PLATINUM 
UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE
WAKACJE ZA GRANICĄ

ŚWIADCZENIA SUMA UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance 400 tys. zł

Ubezpieczenie NNW
• posiadacz/użytkownik karty w podróży
• śmierć dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku

 
300 tys. zł 

30 tys. zł

Ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym
• szkody na osobie
• szkody rzeczowe

 
1,2 mln zł 
120 tys. zł

Udział własny w wynajętym samochodzie 1,2 tys. euro

Ubezpieczenie sprzętu sportowego 4 tys. zł

Rezygnacja z wyjazdu oraz koszty skrócenia wyjazdu 10 tys. zł

Jak zgłosić szkodę 
Skontaktuj się z Centrum Operacyjnym

         +48 22 563 11 18 
 
         pmu.szkody@mondial-assistance.pl

Konsultant Centrum Operacyjnego poprosi Cię o kilka ważnych informacji:

• imię i nazwisko
• pierwsze 4 i ostatnie 4 cyfry numeru Karty
• pierwszą, trzecią, piątą i ostatnich 5 cyfr numeru PESEL
• miejsca zdarzenia i numer telefonu do dalszych kontaktów
• krótkiego opisu zdarzenia i rodzaju wymaganej pomocy



MATERIAŁ MARKETINGOWY 
Ochronę ubezpieczeniową świadczy PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu, w tym o ograniczeniach  
i wyłączeniach odpowiedzialności, a także czasie trwania umowy oraz zakresie terytorialnym, znajdują się w Karcie Produktu oraz w Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia podróżnego dla klientów PKO Banku Polskiego będących posiadaczami i użytkownikami kart. PKO Mastercard Platinum 
dostępnych na www.pkoubezpieczenia.pl oraz www.pkobp.pl. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

CZY WIESZ, ŻE
planując morskie wakacje z bliskimi, warto sprawdzić czy wynajęty jacht albo houseboat, posiada polisę casco? Polisa chroni przed finan-
sowymi skutkami nagłych zdarzeń, ale też ustala udział własny – czyli sumę, która może być potrącona od kwoty odszkodowania  
w razie wystąpienia szkody. Jeśli posiadasz ubezpieczenie podróżne do karty kredytowej PKO Mastercard Platinum możesz otrzymać zwrot 
kosztów, które poniosłeś w związku z pokryciem kwoty udziału własnego przy szkodzie w wynajętym jachcie. Zakres ochrony obejmuje  
wypłatę świadczenia w wysokości kwoty udziału własnego, lecz nie może przekroczyć wysokości sumy ubezpieczenia. 

JEDNO UBEZPIECZENIE - TAK WIELE KORZYŚCI 
• zapewnia wszechstronną pomoc w razie wypadku (m.in.: ubezpieczenie kosztów leczenia, Assistance, NNW, OC)

• działa na całym świecie bez dodatkowych opłat (ubezpieczenie w cenie opłaty rocznej za obsługę karty kredytowej)

• chroni Ciebie i Twoich bliskich, którzy z Tobą podróżują (współmałżonka/partnera, dzieci do 18 r.ż. lub 24 r.ż. kontynuujące naukę)

WYBRANE ŚWIADCZENIA I WYSOKOŚĆ LIMITÓW OCHRONY

PKO MASTERCARD PLATINUM 
UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE
PŁYWAM WYNAJĘTYM JACHTEM

ŚWIADCZENIA  
w Polsce

 
za granicą

Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance
• jedna wizyta lekarska
• transport medyczny

brak assistance 
do 500 zł 

do 1 000 zł

400 tys. zł 
do wysokości SU 
do wysokości SU

Ubezpieczenie NNW
• posiadacz/użytkownik karty w podróży
• śmierć dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku

 
40 tys. zł 
40 tys. zł

 
300 tys. zł 

30 tys. zł

Ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym
• szkody na osobie
• szkody rzeczowe

 
500 tys. zł 

50 tys. zł

 
1,2 mln zł 
120 tys. zł

Ubezpieczenie zniesienia udziału własnego za szkody w wynajętym Jachcie/Houseboat 4 tys. zł 4 tys. zł

Ubezpieczenie sprzętu sportowego 4 tys. zł 4 tys. zł

SUMA UBEZPIECZENIA

Jak zgłosić szkodę 
Skontaktuj się z Centrum Operacyjnym

         +48 22 563 11 18 
 
         pmu.szkody@mondial-assistance.pl

Konsultant Centrum Operacyjnego poprosi Cię o kilka ważnych informacji:

• imię i nazwisko
• pierwsze 4 i ostatnie 4 cyfry numeru Karty
• pierwszą, trzecią, piątą i ostatnich 5 cyfr numeru PESEL
• miejsca zdarzenia i numer telefonu do dalszych kontaktów
• krótkiego opisu zdarzenia i rodzaju wymaganej pomocy



MATERIAŁ MARKETINGOWY 
Ochronę ubezpieczeniową świadczy PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu, w tym o ograniczeniach  
i wyłączeniach odpowiedzialności, a także czasie trwania umowy oraz zakresie terytorialnym, znajdują się w Karcie Produktu oraz w Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia podróżnego dla klientów PKO Banku Polskiego będących posiadaczami i użytkownikami kart. PKO Mastercard Platinum 
dostępnych na www.pkoubezpieczenia.pl oraz www.pkobp.pl. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

CZY WIESZ, ŻE
jazda na rowerze to jedna z ulubionych aktywności w naszym kraju. Jest przyjemna zarówno w górach, jak i nad jeziorem. Zdarza się jed-
nak, że kończy się upadkiem czy przebitą dętką. Ubezpieczenie assistance do karty kredytowej PKO Mastercard Platinum może być kołem 
ratunkowym w takich sytuacjach. Polisa chroni rowerzystę i jego bliskich przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych.  
Pomoc obejmuje też naprawę roweru i transport po wypadku. W pewnych sytuacjach np.: w przypadku uszkodzenia roweru użytkowanego 
bez wymaganego oświetlenia po zmroku, ochrona w ramach ubezpieczenia może być ograniczona lub wyłączona.

JEDNO UBEZPIECZENIE - TAK WIELE KORZYŚCI
• działa bez opłat (w cenie opłaty rocznej za obsługę karty kredytowej)

• chroni Ciebie i Twoich bliskich, którzy z Tobą podróżują (współmałżonka/partnera, dzieci do 18 r.ż. lub 24 r.ż. kontynuujące naukę)

WYBRANE ŚWIADCZENIA I WYSOKOŚĆ LIMITÓW OCHRONY

PKO MASTERCARD PLATINUM 
UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE
ROWEREM PRZEZ POLSKĘ

ŚWIADCZENIA SUMA UBEZPIECZENIA

Zwrot kosztów
• naprawy roweru
• transportu ubezpieczonego w razie uszkodzenia opony do miejsca zamieszkania
• zakupu nowej opony w razie jej uszkodzenia
• transportu roweru w przypadku hospitalizacji ubezpieczonego
• transportu w razie wypadku rowerowego
• transportu roweru po wypadku

 
5 tys. zł 

400 zł 
200 zł 
600 zł 
600 zł 
600 zł

Ubezpieczenie NNW
• posiadacz/użytkownik karty w podróży

 
40 tys. zł

Ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym
• szkody na osobie
• szkody rzeczowe

 
500 tys. zł 

50 tys. zł

Jak zgłosić szkodę 
Skontaktuj się z Centrum Operacyjnym

         +48 22 563 11 18 
 
         pmu.szkody@mondial-assistance.pl

Konsultant Centrum Operacyjnego poprosi Cię o kilka ważnych informacji:

• imię i nazwisko
• pierwsze 4 i ostatnie 4 cyfry numeru Karty
• pierwszą, trzecią, piątą i ostatnich 5 cyfr numeru PESEL
• miejsca zdarzenia i numer telefonu do dalszych kontaktów
• krótkiego opisu zdarzenia i rodzaju wymaganej pomocy



MATERIAŁ MARKETINGOWY 
Ochronę ubezpieczeniową świadczy PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu, w tym o ograniczeniach  
i wyłączeniach odpowiedzialności, a także czasie trwania umowy oraz zakresie terytorialnym, znajdują się w Karcie Produktu oraz w Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia podróżnego dla klientów PKO Banku Polskiego będących posiadaczami i użytkownikami kart. PKO Mastercard Platinum 
dostępnych na www.pkoubezpieczenia.pl oraz www.pkobp.pl. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

CZY WIESZ, ŻE
bywają sytuacje, które mogą pokrzyżować Twoje plany na udany wieczór z operą lub meczem ulubionej drużyny. Co zrobić, gdy  
nie będziesz mógł skorzystać z biletu zakupionego kartą kredytową Mastercard Platinum na długo oczekiwane wydarzenie?  
W wielu przypadkach, dzięki ubezpieczeniu do karty PKO Mastercard Platinum zwrócimy Ci koszty związane z rezygnacją z biletu.

W JAKICH PRZYPADKACH ZWRACAMY KOSZTY
Ubezpieczenie gwarantuje zwrot kosztów biletu do 2 tys. zł, gdy w okresie ochrony doszło do:

• nagłego zachorowania ubezpieczonego

• nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego

• zgonu ubezpieczonego lub jego członka rodziny

• nagłego zachorowania członka rodziny ubezpieczonego, w związku z którym jego obecność jest konieczna w celu sprawowania opieki 
nad tą osobą w okresie planowanego wydarzenia

• nieszczęśliwego wypadku członka rodziny ubezpieczonego, w związku z którym jego obecność jest konieczna w celu sprawowania opieki 
nad tą osobą w okresie planowanego wydarzenia

• szkody rzeczowej (w mieniu) poniesiona przez ubezpieczonego spowodowana klęską żywiołową

• komplikacji w przebiegu ciąży ubezpieczonej lub członka rodziny

• przedwczesnego porodu ubezpieczonej lub członka rodziny

• wypadku drogowego z udziałem pojazdu należącego do ubezpieczonego, którym planowo miał odbyć się transport na wydarzenie,  
na skutek którego pojazd jest niesprawny, a czas naprawy jest dłuższy niż pozostały do planowanego wydarzenia

• opóźnienia o więcej niż 4 h lub odwołania odjazdu publicznego środka transportu, na który ubezpieczony ma ważny bilet i którym miał 
udać się na wydarzenie. 

W pewnych sytuacjach np.: w wyniku zgubienia biletu, odwołania wydarzenia, zmiany terminu wydarzenia, ochrona w ramach  
ubezpieczenia może być ograniczona lub wyłączona.

Warto pamiętać, że ochrona obejmuje maksymalnie jedno zdarzenie ubezpieczeniowe, które wystąpiło w ciągu 12 kolejnych miesięcy  
okresu ubezpieczenia, które stanowią odrębne okresy ochrony.

PKO MASTERCARD PLATINUM 
UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE
KONCETRY I WYDARZENIA KULTURALNE

Jak zgłosić szkodę 
Skontaktuj się z Centrum Operacyjnym

         +48 22 563 11 18 
 
         pmu.szkody@mondial-assistance.pl

Konsultant Centrum Operacyjnego poprosi Cię o kilka ważnych informacji:

• imię i nazwisko
• pierwsze 4 i ostatnie 4 cyfry numeru Karty
• pierwszą, trzecią, piątą i ostatnich 5 cyfr numeru PESEL
• miejsca zdarzenia i numer telefonu do dalszych kontaktów
• krótkiego opisu zdarzenia i rodzaju wymaganej pomocy


