Benefitný program pre firemné karty Mastercard
www.mojmastercard.sk
Tento program je automatickou súčasťou firemných debetných a firemných kreditných kariet
Mastercard vydávaných VÚB, a.s. (ďalej „karta“) a je zahrnutý v ich cene.

Program ponúka súbor výhod a služieb:
1. exkluzívne zľavy a ponuky u obchodníkov - Nakupujte výhodnejšie vďaka exkluzívnym on-line zľavám
a využite pri svojich cestách zľavy na ubytovanie v krásnych hoteloch alebo na prenájmy áut
v spoľahlivých autopožičovniach.
2. široké spektrum asistenčných služieb. Na čísle 02/20 90 11 04 je 24 hodín denne, 365 dní v roku
k dispozícii tím vyškolených asistentov, ktorí komunikujú v niekoľkých svetových jazykoch a ponúknu
pomoc či poradenstvo v oblasti :
 Osobná asistencia: napríklad pomoc s výberom najlepšej reštaurácie / hotelového apartmánu /
najbližšieho golfového ihriska / aktuálnej kultúrnej či športovej akcie a pod., vrátane vykonania
rezervácie; doručenie darčeka
 Zdravotná asistencia: napríklad konzultácie zdravotných ťažkostí v, odporúčanie nutných
očkovaní pre danú lokalitu, poučenie o zdravotných rizikách vo vašej destinácii, vysvetlenie
nálezov odborných vyšetrení
 Auto asistencia: napríklad zabezpečenie opravy vášho vozidla na mieste poruchy, prípadne
odťahu vozidla, náhradného vozidla; rady motoristom
 Domáca asistencia: napríklad pomoc pri urgentných problémoch doma, na chate či v kancelárii
– privolanie technickej pohotovostnej služby (elektrikár, plynár, kúrenár atď.), upratovacej /
sťahovacej služby, architekta, truhlára a pod.; informácie o autorizovaných servisoch, atď.
 Právna asistencia: napríklad konzultácie v problematike zmluvných vzťahov, vymáhania
pohľadávok, pracovného práva, ochrany spotrebiteľa a podobne.
3. výhody na letisku Václava Havla v Prahe:
 letiskový salónik Mastercard Lounge: držiteľ karty a deti do 3 rokov vstup zadarmo, sprievod
držiteľa – spoplatnený vstup. V cene vstupu: občerstvenie, Wi-Fi, filmotéku, spravodajstvo,
relaxačnú zónu, detský kútik, atď.
 pre návštevníkov salóniku prednostný priechod bezpečnostnou kontrolou pred odletom z
Terminálu 1
 pri on-line rezervácii parkovania zľava až 15% a ďalšie výhody.
4. výhody na medzinárodnom letisku Schwechat vo Viedni:
 letiskové salóniky JET Lounge, SKY Lounge a AIR Lounge: držiteľ karty a deti do dvoch rokov
vstup zadarmo, sprievod držiteľa – spoplatnený vstup. V cene vstupu: občerstvenie, Wi-Fi,
spravodajstvo, fajčiarska zóna.
5. výhody na letisku M. R. Štefánika v Bratislave:
 letiskový salónik Mastercard Caproni Lounge Bratislava: držiteľ karty a deti do dvoch rokov
vstup zadarmo, sprievod držiteľa - spoplatnený vstup. V cene vstupu: občerstvenie, Wi-Fi,
spravodajstvo, fajčiarska zóna.
Všetky podrobné informácie o benefitoch a výhodách, ktoré vám prináša firemná karta Mastercard nájdete na
webovej stránke www.mojmastercard/business.
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