Hogyan néz ki az Allianz Gondoskodás Program
a valóságban? Vegyük példának Péter és családja
esetét a biztosítási díj összetételének könnyebb
megértése érdekében!

Allianz Gondoskodás Programok

Péter 35 éves, felesége, Anna 30 éves, két gyermekük
van, egy 10 éves kisfiú, Attila és egy 6 éves kislány,
Zita. Péter az alábbi biztosítási fedezeteket választotta ki családja tagjainak külön-külön:
Péter

Anna

Attila

Zita

kockázati élet,
baleseti rokkantság, kritikus betegség,
műtéti térítés

kockázati élet,
baleseti rokkantság, kritikus betegség,
műtéti térítés

csonttörés,
műtéti térítés

csonttörés,
műtéti térítés

Bankfiókok:
54 fiók Magyarországon
Telefon:
+36 (1/20/30/70) 325 3200
Internet:
www.unicreditbank.hu/eletbiztositasok
ATM:
191 ATM Magyarországon

Péternek és családjának a teljes havi biztosítási díja
8 802 Ft lenne.

/c/ UniCreditBankHungaryZrt

A fent említett váratlan események bekövetkezése esetén pedig az alábbi kifizetéseket teljesítené társaságunk:
kockázati élet

3 000 000 Ft

baleseti rokkantság Péter esetében

5 000 000 Ft

baleseti rokkantság Anna esetében

4 000 000 Ft

kritikus betegség

1 000 000 Ft

műtéti térítés a 2 felnőtt számára

100 000 Ft

műtéti térítés a 2 gyermek számára

150 000 Ft

csonttörés

10 000 Ft

Fiókjainkban az Allianz Gondoskodás program
biztosítást elektronikus formában, digitális aláírás
segítségével kötheti meg, így gyorsabban, környezet
barát módon intézheti biztosítási ügyeit is.
Az UniCredit Bank az Allianz Hungária Zrt. biztosításközvetítőjeként jár el.
A tájékoztatás nem teljes körű. További információ elérhető az UniCredit Bank fiókjaiban
országszerte vagy a www.unicreditbank.hu/eletbiztositasok weboldalon.

AHB-00114/7U

Ugye, hogy megéri? Válassza már most az Allianz
Gondoskodás Programot, és kezdjen el időben gondoskodni családja jövőjéről!

Gondoskodás
a család
jövőjéről

Az alábbi biztosítási fedezetek közül lehet választani:
–	kockázati életbiztosítás,
–	baleseti halál,
–	baleseti rokkantság,
–	baleseti műtéti térítés,
–	baleseti eredetű csonttörés, csontrepedés,
–	kritikus betegségek,
–	rokkantsági ellátás,
–	műtéti térítés,
–	kórházi napi térítés,
–	orvosi ellátás,
–	rákdiagnosztika és orvosi betegvezetés.

Megtörtént már Önnel, hogy egy egyszerű
lábtörés vagy orvosi kezelés miatt nem tudott
dolgozni, ezért kevesebb pénzzel kellett
gazdálkodnia abban a hónapban?
Szeretné, ha egy váratlan esemény, tragédia bekövetkezésekor is megfelelő anyagi biztonságban tudhatná
családját, gyermeke(i)t?
Gondolt már arra, milyen jó lenne, ha egy kockázati
életbiztosítás is lehetőséget adna a megtakarítások
befektetésére, amelynél eldönthetné, hogy mikor és
milyen összeget fektet be?

Abban az esetben, ha nem csak saját magára, hanem
egy vagy több családtagjára is megköti a biztosítást,
8% engedményt adunk a számukra választott biztosítási fedezetek díjának összegéből.
Társaságunk nem csak a biztosítottak számát, de az
összeválogatott biztosítási fedezetek összegének nagyságát is jutalmazza: akár két mozijegy áráért, vagyis
2000 Ft-ot meghaladó havi, egy főre jutó biztosítási díjjal,
például műtét esetén 100 000 Ft helyett 105 000 Ft-ot fizetünk ki, ami 5%-os többletet jelent. Sőt, az egy főre kiválasztott biztosítási fedezetek havi 3000 Ft-ot meghaladó
díja esetén 10%-kal növeljük a váratlan esemény bekövetkezésekor kifizetett összeget, vagyis a korábbi példánál
maradva 100 000 Ft helyett 110 000 Ft-ot fizetünk ki.

Az Allianz Gondoskodás Program ezt nyújtja!
Az Allianz Gondoskodás Programok segítségével felkészülhet a váratlan eseményekre, legyen szó balesetről vagy egy előre nem látható tragédiáról, amelyek
bekövetkezése esetén az Ön által megjelölt család
tagok anyagi támogatásban részesülnek.
Miért válassza az Allianz Gondoskodás
Programokat?
A választható 11 féle biztosítási fedezetünk közül
szabadon eldönthető, hogy melyek azok az események, amelyek bekövetkezése esetén szeretné anyagi
biztonságban tudni családját. A főbiztosított számára
a kockázati életbiztosítási fedezet kötelezően választandó.

Az Allianz Gondoskodás Programok életbiztosítás akár
10 főre is megköthető.

Eseti befizetéseit 16 eszközalapba és 11 portfólióba
fektetheti be, amelyek kiválasztásában munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére, hogy valóban
a céljainak és elképzeléseinek megfelelő megoldás
mellett dönthessen.
Természetesen befektetései elhelyezését is bármikor
szabadon módosíthatja (pl.: eszközalapok vagy
portfóliók között válthat át), valamint visszaigényelheti
a befektetést, amelynek a teljes kezelési költsége
ingyenes.
Az Allianz Gondoskodás Program életbiztosítás havi
minimális díja 6000 Ft, amelybe beletartozik az
összes biztosításba bevont családtag díja is.
Lehet ezt még fokozni? Igen! Az Allianz
Gondoskodás Program Plusz kármentességi
bónuszt ígér, amelyet a teljes futamidő alatt havi
plusz 2000 Ft-ért vehet igénybe!
Az Allianz Gondoskodás Program Plusz választása
esetén, amennyiben Önnel és a biztosításba bevont
családtagjaival sem történik semmilyen váratlan esemény, és ezért a biztosító kifizetést sem teljesít, úgy társaságunk az első 5 évet követően, majd további
5 évente kármentességi bónuszt ír jóvá egységszámláján, vagyis a szerződési feltételekben rögzített előre
meghatározott összeggel növeli meg a befektetések
összegét.

Az Allianz Gondoskodás Programok életbiztosítás
és befektetés is egyben? IGEN!

Az Allianz Gondoskodás Program Plusz életbiztosítás
minimális havi díja 8000 Ft, amely szintén tartalmazza a biztosítás összes tagjának díját.

Az Allianz Gondoskodás Programok életbiztosítás kedvező befektetési lehetőséget is kínál, amelynek lényege,
hogy a rendszeres biztosítási díjon felül alkalomszerűen, egyéb befizetést is teljesíthet (eseti befizetés*) biztosítási egységszámlájára, így akár hónapok, évek is eltelhetnek két eseti befizetés között, miközben társaságunk
szakképzett munkatársai folyamatosan kezelik befektetéseit**.

Az Allianz Gondoskodás
Programok segítségével
nem kell többet aggódnia
gyermeke jövőjének
biztosításáért!

* Az eszközalapokra évi 1,19%-os vagyonarányos költség érvényes.
** A befektetési kockázatokat az ügyfél viseli.

