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[platné od 18.05.2015] 

 

Kedy sa platí poistné? 

Poistné sa platí okamžite pri uzatváraní poistnej zmluvy formou bezhotovostnej platby. 

Ako môžete u nás platiť? 

Ponúkame Vám niekoľko jednoduchých a pohodlných spôsobov elektronickej platby.  

1. Platobnou kartou cez CardPay [VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, Diners Club] 

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 našej stránke 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 karta zapojená do programu 3-D 
Secure, vyžaduje sa aj heslo a platbu potvrdíte [3-D Secure je technológia vyvinutá spoločnosťami VISA a MasterCard. Garantuje 
bezpečnosť každej transakcie. Použitie 3-D Secure technológie umožňuje overenie držiteľa platobnej karty pred odoslaním platby]. 

Celý proces zadávania informácií o platobnej karte prebieha vždy na stránke banky, trvá približne 10 sekúnd a poisťovňa nemá 
prístup k Vašim zadaným údajom z platobnej karty.  

Po vyplnení potrebných informácií banka zrealizuje platbu. Banka Vás informuje o úspešnosti transakcie v priebehu niekoľkých 
sekúnd. Následne budete v internetovom prehliadači presmerovaný späť na našu stránku. Okamžitá platba cez CardPay tak 
znamená, že spolu s dokončením zmluvy k cestovnému poisteniu máte zabezpečenú aj platbu poistného. Nemusíte nikam chodiť, nič 
posielať a poistenie môžete bez problémov využívať.  

2. Internet banking 

Internet banking [okamžitá platba cez internet, služba elektronického bankovníctva] je momentálne najpohodlnejší spôsob platby. Je 
veľmi rýchly a  nemusíte manipulovať s peniazmi. Na využívanie internet bankingu stačí mať zriadený účet v niektorej z bánk, s 
ktorými spolupracujeme a mať zriadenú službu internet banking. Pri jej zriadení ste dostali od banky prihlasovacie meno, heslo a 
prípadne ďalší bezpečnostný prvok, napríklad GRID kartu alebo čítacie zariadenie [záleží to od konkrétnej banky].  

V rámci postupnosti krokov pri vypĺňaní formulárov na našej stránke budete vyzvaný na zvolenie spôsobu platby. Ak si zvolíte platbu 
prostredníctvom internet bankingu niektorej z bánk, s ktorou spolupracujeme, budete presmerovaný priamo na jej internetovú stránku. 
Tu len jednoducho zadáte svoje prihlasovacie údaje do internet bankingu a potvrdíte platbu. Všetky potrebné údaje o platbe, ako je 
výška poistného, variabilný a konštantný symbol, ako aj číslo nášho účtu, budú vyplnené automaticky. Máte tak istotu, že z Vášho 
účtu bude zaplatené presne toľko, koľko je potrebné.  

Po vyplnení potrebných informácií banka zrealizuje platbu. Banka Vás v internetovom prehliadači informuje o úspešnosti transakcie 
do pár sekúnd. Následne budete presmerovaný späť na našu stránku. Platba cez internet banking znamená, že spolu s dokončením 
zmluvy k cestovnému poisteniu máte zabezpečenú aj platbu poistného. Nemusíte nikam chodiť, nič posielať a poistenie môžete bez 
problémov využívať. 

Banky, s ktorými spolupracujeme: 
a] Poštová banka - Platby ONLINE 
b] Tatra banka - TatraPay 
c] Slovenská sporiteľňa - SporoPay 
d] VÚB - ePlatby VUB 

Komunikácia pri realizácii platby prebieha vždy priamo v internetovom prostredí príslušnej banky. V žiadnom prípade sa 
nedostaneme k prihlasovacím údajom do internet bankingu, či k údajom o platobnej karte. Tieto informácie cez našu poisťovňu 
neprechádzajú. 


