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Mastercard® World Elite otwiera drzwi do świata
prestiżowych doświadczeń
Kiedy współczesnym luksusem jest wygoda, bezpieczeństwo i czas wolny, pozostaje jedynie określenie jego
wymiaru. BNP Paribas Wealth Management nakreśla granice nowoczesnego luksusu, proponując kartę kredytową
Mastercard World Elite (RRSO 10,71%*).
By w pełni korzystać z życia chcemy czuć się bezpieczni w pełnym tego słowa wymiarze. Karta Mastercard World Elite gwarantuje bogaty pakiet ubezpieczeń, obejmuje nie tylko samego posiadacza karty,
ale i pozostałych współubezpieczonych, także tych
spoza grona najbliższej rodziny. Poziom ubezpieczenia na pokrycie kosztów opieki medycznej i możliwości powrotu do kraju opiewa na sumę do 7,5 mln
euro. Aż 5 mln euro zabezpiecza na wypadek NNW
ubezpieczonych i współubezpieczonych podróżujących razem, a 1,5 mln euro to ubezpieczenie z tytułu
odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Pakiet obejmuje także ubezpieczenie udziału własnego
z tytułu uszkodzenia wynajętego pojazdu na kwotę 50
tys. euro i wariant COVID – 19 gwarantujący pokrycie
kosztów leczenia ubezpieczonych, w tym wnuków,
assistance medycznego oraz ubezpieczenia kosztów
rezygnacji lub wcześniejszego powrotu z podróży.
Nawet, gdy płatność za nią odbyła się innym sposobem niż karta Mastercard World Elite. W sferze
wygody usługa concierge sprawia, że podróżowanie
po świecie staje się czystą przyjemnością, a wszelkie aspekty organizacyjne załatwia dedykowany
asystent. Do tego zakupy ze zniżkami w ponad 2500
sklepach – tym bardziej atrakcyjne, gdy transakcje

dokonywane w walucie obcej przeliczane są na PLN
po kursie stosowanym przez Mastercard (od sierpnia br.), bez prowizji za przewalutowanie. Żyjąc w XXI
wieku przemierzamy świat w poszukiwaniu nowych
doświadczeń. Głodni emocji i świeżej dawki inspiracji płynącej z odległych kultur i cywilizacji. Mobilność
wpisana jest w codzienność, z nią wiążą się życie zawodowe i prywatne. Przemieszczanie się może być
przyjemnym doświadczeniem. Posiadacz karty Mastercard World Elite, wraz z osobami towarzyszącymi, może swobodnie wypocząć w jednej z 1100 stref
VIP Lounge na świecie. Nieograniczony dostęp do
Internetu poprzez aplikację mobilną Hotspoty Boingo Wi-Finder sprawi, że nigdy nie będzie odcięty od
cyfrowego świata wbrew jego woli, bez względu na
to czy jest w samolocie, na lotnisku czy ogląda ekscytujący mecz ulubionej drużyny. Czas to luksus dla
wielu, dlatego Mastercard World Elite szanuje każdą
minutę swoich użytkowników. Fast Track umożliwia
szybkie przejście przez kontrolę bezpieczeństwa na
lotnisku Chopina, by trafić ponownie do strefy komfortu zarezerwowanej dla VIP.
Zapraszamy do elitarnego grona posiadaczy karty
kredytowej Mastercard World Elite!

* Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 10,71%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 55 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty 58 451,81 PLN, oprocentowanie zmienne 7,2%,
całkowity koszt kredytu 3 451,81 PLN (w tym: odsetki 2 451,81 zł, roczna opłata za kartę 1 000 PLN), 11 miesięcznych rat równych w wysokości po 4 871,86 PLN, 12 rata w wysokości 4 861,35 PLN.
Kalkulacja została sporządzona na dzień 8.04.2021 r. Dostępność produktu uzależniona jest od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji.
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