tbiztosítás

Puzzle balese

Higgy abban, hogy a

váratlanra

is felkészülhetsz.

Higgy magadban.

Higgy abban, hogy

egy BALESET nem vágja
meg a családi kasszát.
Puzzle balesetbiztosításunkkal egyszerűen felkészülhet
a balesetekkel járó váratlan kiadásokra, és egy szerződéssel nem
csak a saját, de egész családja biztonságáról is gondoskodhat.
Egy csonttöréstől a mentésen át a komplex rehabilitációig
segítséget nyújtunk, maradandó egészségkárosodás
esetén pedig nagyobb, egyösszegű kiﬁzetést adunk.
Emellett környezetünkre is gondoltunk, hiszen a digitális
szerződéskötési folyamatnak köszönhetően, nem termelünk
felesleges papírhulladékot.

Tipp

Tudta, hogy az égési sérülések
esetén nagyobb költségek
jelentkezhetnek a gyógyulás
alatt? A Puzzle balesetbiztosítás
éppen ezért külön térítést biztosít erre.

Balesetek bárhol
történhetnek,
ehhez ki sem kell
mozdulnunk otthonról.
Sőt, otthon még
légzsákok sincsenek,
amik megvédhetnének
bennünket.

Baleseti szolgáltatások (Ft)

Bázis

Standard

Optimum

Gyermek

Baleseti haláleset

7 500 000

10000 000

15000000

1000 000

Balesetbôl eredô 31–100% közötti
maradandó egészségkárosodás
arányos térítéssel

10000 000

20000 000

30000000

10000000

Rehabilitációs tanácsadás és szolgáltatás (legalább 50%-ot elérô
maradandó egészségkárosodás esetén)

5 000 000

5 000 000

5000 000

2000 000

Balesetbôl eredô 10–30% közötti
maradandó egészségkárosodás
egyösszegû térítéssel

150 000

250 000

500000

200000

Kullancs okozta bénulás

500 000

1 000 000

2000 000

2000 000

Égési sérülés

500 000

750 000

1000 000

250000

15 000/30000

25 000/50000

50 000/100 000

20000/40000

1 000 000

1 500 000

2000 000

2000 000

500 000

750 000

1000 000

100000

Baleseti eredetû kórházi napi térítés

5 000

7500

10 000

5000

Baleseti eredetû keresôképtelenség
egyszeri térítéssel (28 nap után)

100 000

150 000

250000

—

Tanulási támogatás
(28 nap kórházi tartózkodás után)

—

—

—

50000

5 000 000

5 000 000

5000 000

—









Csonttörés/súlyos csonttörés
Sürgősségi szállítás-mentés
Baleseti eredetû mûtéti térítés

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

Az egész világra kiterjedő védelem
A Puzzle balesetbiztosítás kiegészíti
a társadalombiztosítás által nyújtott szolgáltatást
és átfogó biztonságot nyújt szabadidőben
és munkában egyaránt, napi 24 órában,
évi 365 napon át, Magyarországon, Európában
vagy bárhol a világban.

Az egész családra kiterjeszthető
átfogó biztonság a kisebb
sérülésektől a komoly traumákig

10% kedvezmény
családi kötés esetén

%

Súlyosabb fokú maradandó
egészségkárosodás esetén rehabilitációs
tanácsadás költségeire 5 000 000 Ft

Biztonságban
a nap 24 órájában

Gyermek
csomag
Külön térítés kullancs
okozta bénulás esetén

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

Fedezet sürgősségi
szállítás-mentés eseteire

TÖBBET adunk...
Teljeskörű védelem
együttkötési kedvezménnyel
Kössön Simple Life kockázati életbiztosítást Puzzle
balesetbiztosítása mellé 10% kedvezménnyel,
és gondoskodjon egyszerűen családja anyagi biztonságáról.
Kockázati életbiztosításunkkal meg nem termelt jövedelmét
pótolhatja részben vagy egészben, így biztosíthatja
a megszokott életszínvonal megtartását szerettei számára.
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