Rendszeres díjas befektetési egységekhez
kötött életbiztosítás
Mi lesz a célokkal?
Az öngondoskodás
létjogosultsága.

Érdemes előre
gondolkodni
és gondoskodni!

Előre tervezett célok, vagy váratlan események?
Mindegyikre fel kell készülni!


Mindenkinek vannak céljai, melyek elérése jelentős kiadással járhat:
– lakásvásárlás, lakásfelújítás, autóvétel
– a gyermekek taníttatásáról gondoskodni, életkezdésüket támogatni
– egyéb, konkrétan akár még nem is körvonalazódott célok.



A szükséges összeg előteremtésének legbiztosabb és kevéssé megterhelő módja
a rendszeres megtakarítás. Ellenkező esetben a célok vagy nem teljesülnek vagy
csak drágábban – például hitelek révén – érhetők el.



A célok elérését, a család anyagi biztonságát egy váratlan tragédia alapjaiban
veszélyeztetheti.

6 ok, amiért az UNIQA rendszeres díjas befektetési egységekhez
kötött életbiztosítása kiváló megoldás a célok elérésére:


Az alacsony kamatkörnyezetben vonzó megoldást kínál, mert lehetőséget
biztosít a gazdaság növekedéséből történő közvetlen részesedésre. Lehet
választani a szakembereink által előre összeállított különböző kockázati szintű és
hozamkilátású vagy éppen adott időtávra optimalizált befektetési csomagokból,
de egyedileg is meg lehet határozni a kívánt befektetési összetételt.



A megtakarítás tartama a kitűzött célokhoz igazítható.



Az automatikus indexálás, illetve az értékkövetési lehetőség segít a
szolgáltatások értékének szinten tartásában.



Az egyedülálló bónusz rendszer a felmerült költségek nagy részét visszatéríti.



A termékkel ingyenes kényelmi szolgáltatások is elérhetők: Befektetéskezelő
alkalmazás, Graﬁkonrajzoló, hírek és információk a befektetesek.uniqa.hu
internetes oldalunkon.



A kiegészítő biztosítások anyagi segítséget nyújtanak haláleset és baleseti
rokkantság esetére.

Miért az UNIQA a megfelelő partner mindehhez?
A térséget jól ismerő, Közép-Kelet-Európa 16 országában működő,
200 éves múltra visszatekintő nemzetközi UNIQA csoport tagja vagyunk.



Kiemelt stratégiai célunk a legjobb ügyfélélményt nyújtani, melynek érdekében:
– folyamatosan kérünk visszajelzést ügyfeleinktől – közel évi 100 ezer visszacsatolást dolgozunk fel
– egyszerűen és gyorsan elérhető az ügyfélszolgálatunk – chaten, honlapon vagy telefonon
keresztül
– elkötelezettek vagyunk az innováció iránt, legyen szó akár a befektetések internetes
kezeléséről vagy – lakásbiztosítások esetében – mobiltelefonos videofelvétellel
történő azonnali kárrendezésről.

www.uniqa.hu

Kérdésed van?
Chatelj velünk!

A tájékoztatás nem teljes körű, hivatalos ajánlattételnek nem minősül.

Higgy abban, hogy minden nap

TEHETSZ

a céljaidért.

Higgy magadban.
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