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Možnosti platby
ERGO Krátkodobé cestovné poistenie - ONLINE

Kedy je poistná zmluva uzatvorená?

Poistná zmluva je uzatvorená okamihom zaplatenia poistného. Poistné sa platí formou bezhotovostnej 
platby a musí byť zaplatené do uplynutia doby platnosti návrhu, ktorá je 10 dní odo dňa odoslania návrhu 
prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu uvedenú záujemcom.

Kedy vzniká poistenie? 

Poistenia začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia najskôr však po uzatvorení 
poistnej zmluvy, t. j. po zaplatení. Ak je v poistnej zmluve ako začiatok poistenia stanovený deň odoslania 
návrhu poistnej zmluvy, poistenie začína najskôr po uplynutí 4 hodín od uzatvorenia poistnej zmluvy.

Začiatok poistenia je od 00.00 hod. dňa, ktorý je v poistnej zmluve uvedený ako začiatok poistenia a zároveň 
nie je zhodný s dňom odoslania návrhu poistnej zmluvy.

Aké sú možnosti platby poistného?

1. Platobnou kartou cez CardPay 

CardPay je typ rýchleho, jednoduchého a bezpečného bankového prevodu. CardPay môže využiť každý klient, 
ktorý vlastní platobnú kartu VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro alebo Diners Club bez ohľadu na to, 
ktorá banka a v ktorej krajine mu kartu vydala.

V rámci postupnosti krokov pri vypĺňaní formulárov na internetovej stránke www.netfinancie.sk budete 
vyzvaný na zvolenie spôsobu platby. Ak si zvolíte platbu prostredníctvom CardPay, budete presmerovaný 
na internetovú stránku Tatra banky. Po presmerovaní uvidíte všetky údaje o platbe a výšku úhrady. Vyplníte 
potrebné údaje ako číslo platobnej karty, platnosť karty, ochranný kód a ak je Vaša karta zapojená do 
programu 3-D Secure, vyžaduje sa aj heslo a platbu potvrdíte.

Celý proces zadávania informácií o platobnej karte prebieha vždy na stránke banky, trvá približne 10 sekúnd 
a poisťovňa nemá prístup k  Vami zadaným údajom. Po vyplnení potrebných informácií banka zrealizuje 
platbu. Banka Vás informuje o úspešnosti transakcie v priebehu niekoľkých sekúnd. Následne budete v 
internetovom prehliadači späť presmerovaný na internetovú stránku www.netfinancie.sk. 

Okamžitá platba cez CardPay znamená, že spolu s dokončením procesu platby, máte uzatvorenú poistnú 
zmluvu – ERGO Krátkodobé cestovné poistenie – ONLINE. 
 
2. Bankový prevod

Pri platbe bankovým prevodom môžete využiť možnosti platby prostredníctvom internet bankingu, 
bankového prevodu realizovaného prostredníctvom banky alebo pobočky zahraničnej banky a  priamym 
vkladom na účet poistiteľa. 

Chceli by sme Vás upozorniť, že v prípade platby bankovým prevodom zodpovedáte za správne uvedenie čísla 
účtu poistiteľa a variabilného symbolu pri realizovaní platby poistného a zároveň, že za okamih zaplatenia 
poistného sa považuje pripísanie finančných prostriedkov na účet poistiteľa.


