A Puzzle balesetbiztosítás kedvező szolgáltatást
és védelmet nyújt otthon, szabadidőben
és munkában egyaránt, valamint az éves díjﬁzetés
választása esetén már évi 16 000 Ft-tól
(havi szinten csupán 1334 Ft) elérhető.
Ráadásul több biztosított bevonását
díjkedvezménnyel jutalmazzuk és kármenetesség
esetén díjvisszatérítést adunk.

TÖBBET adunk...

Biztonságban,

BÁRHOL

MultiPartner hűségprogram

Az első díj megﬁzetésére
20 nap haladékot adunk.

Pénzvisszaﬁzetési lehetőség azon ügyfeleinknek, akik csatlakoznak
a MultiPartner programunkhoz. Kössön két, különböző termékcsoportba
tartozó UNIQA biztosítást, például a meglévő balesetbiztosítása mellé
lakásbiztosítást, és élvezheti a hűségprogram előnyeit.

20

legyünk is.
tbiztosítás

Puzzle balese

HomeGuard lakásbiztosítás, mely…

%

Biztonságban
a nap
24 órájában

Fedezet sürgősségi
szállítás-mentés eseteire.

Papírmentes
szerződéskötés.

A biztosítás második évétől egy havi díjat
visszaﬁzetünk, ha nem történik baleset

honlapunkon keresztül is, egyszerűen és gyorsan megköthető
és az otthonát fenyegető reális veszélyekre nyújt fedezetet.
Egyszerű károk esetén akár három munkanapon belül megtörténhet
a kárrendezés, amennyiben a biztosítási esemény bejelentésekor minden
kárrendezéshez szükséges dokumentum a Biztosító rendelkezésére áll.
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10% kedvezmény: családi vagy
kisvállalkozás alkalmazottai
részére történő kötés esetén.

Egyszerűen
felépített termék.

hogy

együtt

könnyebb

Baleseti szolgáltatások (Ft)

Higgy abban, hogy a

biztonság

mindannyiunk
számára FONTOS.

Balesetek bárhol
történhetnek,
ehhez ki sem
kell mozdulnunk
otthonról.

Egy csonttöréstől a külföldön bekövetkezett balesetek esetén
igénybe vehető mentésen át a komplex rehabilitációig segítséget
nyújtunk, maradandó egészségkárosodás esetén pedig nagyobb,
egyösszegű kiﬁzetéssel segítjük a gyógyulást.

Tipp

A jó idő közeledtével egyre
többet tartózkodunk
a természetben és megnőhet
a kullancs csípések kockázata.
A Puzzle balesetbiztosítás
külön térítést biztosít a kullancs
okozta bénulásra, ezzel is
támogatva a felépülést.
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Gyermek
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Balesetbôl eredô 31–100% közötti
maradandó egészségkárosodás
arányos térítéssel
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Rehabilitációs tanácsadás és szolgáltatás (legalább 50%-ot elérô
maradandó egészségkárosodás esetén)
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Balesetbôl eredô 10–30% közötti
maradandó egészségkárosodás
egyösszegû térítéssel

150 000

250 000

500000

200000

Kullancs okozta bénulás
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Baleseti eredetû kórházi napi térítés
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Baleseti eredetû keresôképtelenség
egyszeri térítéssel (28 nap után)
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(28 nap kórházi tartózkodás után)
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Csonttörés/súlyos csonttörés

Baleseti eredetû mûtéti térítés

Személyi felelősségbiztosítás
Emellett környezetünkre is gondoltunk: a tanácsadóink
segítségével digitálisan megkötött szerződéseknek köszönhetően,
nem termelünk felesleges papírhulladékot.

Standard

Baleseti haláleset

Sürgősségi szállítás-mentés
Puzzle balesetbiztosításunkkal egyszerűen felkészülhet akár
az otthonában, szabadidejében történő balesetekkel járó váratlan
kiadásokra. Egy szerződéssel nem csak a saját, de egész családja
biztonságáról is gondoskodhat.

Bázis

A második évtôl kármentesség esetén
egy havi díjvisszatérítés
Gyermek csomag önállóan nem köthető.

