Kiedy współczesnym luksusem jest wygoda, bezpieczeństwo i wolny czas, pozostaje jedynie określenie jego wymiaru. W jakim momencie mówimy o zwykłej funkcjonalności,
a kiedy rozpościera się aura wyjątkowości, która pozwala
myśleć o przynależności do wąskiego grona wybranych
szczęśliwców?
Bank BNP Paribas nakreśla granice nowoczesnego luksusu, dla swoich klientów Wealth Management, Kartą Kredytową Mastercard World Elite (RRSO 10,71%*). To ekskluzywne, międzynarodowe narzędzie pozwalające nie
tylko poczuć się wyjątkowo w wielu miejscach na świecie,
ale przede wszystkim bezpiecznie w dobie epidemiologicznych zagrożeń zdrowotnych.
Bezpieczeństwo – na najwyższym poziomie
Burzliwe czasy zrodziły większe zapotrzebowanie na zabezpieczenie własne i najbliższych. By być szczęśliwymi
i w pełni korzystać z życia chcemy czuć się bezpieczni
w pełnym tego słowa wymiarze. Karta Mastercard World
Elite to gwarantuje nie tylko samemu posiadaczowi, ale
także pozostałym współubezpieczonym, którzy w Banku
BNP Paribas są definiowani znacznie szerzej niż tylko najbliższa rodzina. 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
posiadacza karty na wypadek następstw nieszczęśliwych
wypadków ubezpieczonych i współubezpieczonych podróżujących razem, a 1,5 mln euro to ubezpieczenie z tytułu
odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Pula bogatego pakietu obejmuje także ubezpieczenie udziału własnego z tytułu uszkodzenia wynajętego pojazdu na kwotę

50 tys. euro i wariant COVID – 19 gwarantujący pokrycie
kosztów leczenia ubezpieczonych, i współubezpieczonych
(w tym partnera życiowego, dzieci i wnuków), assistance
medycznego oraz ubezpieczenia kosztów rezygnacji lub
wcześniejszego powrotu z podróży, nawet w przypadku,
gdy płatność za nią odbyła się innym sposobem niż Karta
Mastercard World Elite.
Celebracja życia
Usługa concierge sprawia, że podróżowanie po świecie
staje się czystą przyjemnością, a wszelkie aspekty organizacyjne załatwi dedykowany asystent. Poczucie wsparcia
i trzymania ręki na pulsie, kiedy trzeba pamiętać o prezentach i kwiatach dla najbliższych, czy radość z możliwości uczestnictwa w prestiżowej imprezie bez konieczności
samodzielnego zabiegania o bilety i wejściówki… To
jedynie przedsmak opieki, jaką concierge otacza użytkowników Karty Mastercard World Elite. Celebrowanie życia
staje się łatwe, kiedy w niemal niewidoczny sposób niedogodności znikają za sprawą profesjonalnych asystentów.
Zakupy ze zniżkami w ponad 2500 sklepach, 40 współpracujących Partnerów, to kolejny krok w stronę przyjemności, tym większej gdy transakcje dokonywane Kartą
Mastercard World Elite w walucie obcej przeliczane są
na PLN po kursie stosowanym przez Mastercard (od
sierpnia br.), bez prowizji za przewalutowanie.

Zdjęcie — MATERIAŁY PRASOWE

Mastercard® World Elite
otwiera drzwi do świata
prestiżowych doświadczeń

z odległych kultur i cywilizacji. Mobilność wpisana jest
w codzienność, z nią wiążą się życie zawodowe i prywatne,
bo przecież żyjemy w globalnej wiosce.
Przemieszczanie się także może być przyjemnym doświadczeniem, ponieważ 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.
Liczy się czas
Czas to luksus dla wielu, dlatego Karta 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!
Karta Debetowa Wealth Management Mastercard
dla otwartych na świat

To obietnica swobody poprzez możliwość bezprowizyjnych transakcji w prawie 160 walutach świata. To także
prostota – karta przypisana jest do jednego rachunku
złotowego, nie potrzebujemy już kont walutowych, nie
troszczymy się o ich zasilenie przed wyjazdem. I to także
nowoczesność – karta pozwala na korzystanie ze wszystkich form płatności internetowych.
Co więcej, Karta Debetowa Wealth Management Mastercard jest wydawana całkowicie bezpłatnie, nie zaskoczy też
posiadacza kosztami wypłaty z bankomatów, a transakcje
rozliczane są po kursach rozliczeniowych Mastercard,
więc płacimy tu i teraz bez dodatkowych prowizji banku.
Niezależnie od rodzaju kart – kredytowa, czy debetowa – ich zamożni posiadacze zawsze zwracają uwagę
na aspekt ochrony danych i bezpieczeństwa prywatności,
które wysoko sobie cenią. Dlatego Karta Debetowa Wealth
Management Mastercard jest wyposażona w dodatkowy
atrybut - dane posiadacza nie są widoczne przy dokonywaniu przez niego transakcji. Jak to możliwe? Otóż są
umieszczone na rewersie karty!
Zapraszamy do podróży z Kartą Debetową Wealth Management Mastercard!
*Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 10,71%, całkowita kwota kredytu
(bez kredytowanych kosztów) 55 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty 58 451,81 PLN,

VIP w podróży
Żyjąc w XXI wieku jesteśmy niejako nomadami przemierzającymi świat w poszukiwaniu nowych doświadczeń, głodni emocji i świeżej dawki inspiracji płynącej

Kiedy świat ponownie otwiera się na podróże, klienci
zamożni, którzy często i chętnie podróżują, wzbogacając
swój portfel o Kartę Mastercard World Elite, z pewnością
zechcą wyruszyć na długo wyczekiwany urlop także z Kartą
Debetową Wealth Management Mastercard.

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.

