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a legjobb mentőöv, mellyel

szeretteidet
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Nem tudjuk
megjósolni… Nem
tudjuk elkerülni…
De felkészülhetünk rá!

Gondolta volna?
Egy gyerek nevelése évente körülbelül
1 millió forintba kerül!

Life Protect 2.0: élethelyzethez igazítható
biztosítási védelem
Kiszámolta már, hány évig kell Önnek biztosítani
mindezeket gyermeke számára?

A Life Protect 2.0 akkor nyújtja a legnagyobb
védelmet, amikor a legnagyobb szükség van rá!
 Fiatalon kedvező díjjal, kiemelkedően magas

biztosítási összeggel indítható életbiztosítási megoldás.
 Minél hosszabb ideig kell gyermekeit támogatnia, annál

magasabb biztosítási védelemre van szüksége!

Egészség

Étkezés

Tanulás

Ruházkodás,
játékok

Háztartási
kiadások, rezsi

Szabadidő,
sport

Számoljunk együtt!
Gyerek életkora

6 év

Gondoskodás időtartama

15 év

Éves költség átlagosan

1 millió Ft

Gyermekekkel kapcsolatos kiadások
a gondoskodás időtartama alatt

15 millió Ft

Hiteltartozás

5 millió Ft

Javasolt biztosítási összeg

20 millió Ft

A gyermekenkénti éves költséget 1 millió forintnak vettük.

TÖBBET adunk…

Évente megújítható kockázati
életbiztosítás, kritikus betegségekre szóló
kiegészítő egészségbiztosítással.
 Kedvező díjjal indítható.

A Life Protect 2.0 életbiztosítás kedvező díjjal indítható,
így ﬁatal családok számára is elérhető díjért nyújt megfelelő biztonságot.
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 Élethelyzethez igazítható.

A Life Protect 2.0 életbiztosítást rugalmasan alakíthatja:
évente választhat, hogy a biztosítási összeget vagy a díjat
szeretné változatlanul tartani.

megfizethetetlen.

Puzzle
tosítás
balesetbiz

 Második orvosi vélemény külföldi szakértőktől.

Egy betegség esetén gyakran elgondolkodunk, hogy
vajon megfelelő-e a kezelés. Ön kiváló nemzetközi
klinikák közül választva kaphat második orvosi szakvéleményt meglévô betegségeire is.

A Puzzle balesetbiztosítás kiegészíti
a társadalombiztosítás által nyújtott
szolgáltatást.
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BIZTONSÁG érzése
BIZTONSÁG
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nek

Higgy magadban.

Átfogó biztonságot nyújt szabadidőben és munkában egyaránt,
naponta 24 órán keresztül, évente
365 napon át, Magyarországon,
Európában vagy bárhol a világban.

Life Protect 2.0 kockázati életbiztosítás
választható egészségbiztosítással

Készüljön fel Ön is a váratlan
helyzetekre!

 Előrehozott szolgáltatás.

Súlyos, végstádiumú betegség diagnózisa esetén
azonnal megkaphatja a biztosítási összeg felét, amit
szabadon felhasználhat.
 Kritikus betegségek.

Készpénzkiﬁzetést nyújtó kiegészítő egészségbiztosítást
köthet daganatos, szív- és érrendszeri valamint 27 további
betegségre, illetve sérülésre.
 Adó- és illetékmentes, gyors.

A kedvezményezettek örökösödési eljárás nélkül, rögtön
hozzájuthatnak az anyagi segítséghez.
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Jelen tájékoztatás nem teljes körű, a prospektusban közöltek
elsősorban figyelemfelkeltésre szolgálnak, hivatalos ajánlattételnek
nem minősülnek. Kérjük, szerződéskötés előtt
mindig tanulmányozza át a biztosítás szerződési feltételeit.
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Higgy magadban.

