Kerékpáros csomag
Kétszeres segítség közlekedési baleset esetén:
vagyoni és személyi sérülésnél is szolgáltatást nyújt!

Kegyeleti csomag
Segítséget nyújt a sírkősérülés vagy saját hibából eredő
más sírkövében keletkezett sérülés esetén.
Temetési hozzájárulás a biztosított halálakor.

Kedvezmények

Union-otthonbiztosítás
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Gyűjtsön
SuperShop
pontokat!

A biztonság
friss színei

Biztosítása díját számos módon csökkentheti.
Amennyiben díját féléves vagy éves gyakoriság szerint
ﬁzeti, kedvezményt kínálunk.
Díjat tud megtakarítani csoportos beszedési megbízás
választása esetén is.
Amennyiben Ön már rendelkezik bármilyen más
UNION biztosítással, otthonbiztosítása díjából
5% kedvezményt kap.
Abban az esetben, ha Ön már több mint 3 éve
rendelkezik UNION-Otthonbiztosítással, a 4. évtől
kezdődően hűségét kedvezménnyel honoráljuk.
Mi tudjuk, hogy otthona nem csupán egy épu
̈let.
Az UNION-Otthonbiztosítást ezért úgy alkottuk
meg, hogy több legyen egy lakásbiztosításnál.
Keltse velu
̈nk életre otthona biztonságát!

OTTHON.15.07.17.

Az Ön kapcsolattartója:
Név: _____________________________
Telefon: _____________________
A tájékoztatás nem teljes körű.
Kérjük, olvassa el ﬁgyelmesen
az adott termék biztosítási
feltételeit.

Union Biztosító Ügyfélszolgálat
1134 Budapest, Váci út 33.
Telefon: (06-1) 486-4343; Fax: (06-1) 486-4390
ugyfelszolgalat@unionbiztosito.hu; www.unionbiztosito.hu
www.facebook.com/UNIONBiztosito

Vigyen friss színeket lakásbiztosításába
korszerű szolgáltatásaink segítségével!
Átlátható, rugalmasan alakítható csomagok.
Akár teljes egészében elektronikus ügyintézés.
Válasz a modern otthonok által támasztott
kihívásokra is.
Széles körű, személyi védelmet is
tartalmazó kiegészítő biztosítási
paletta.
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Az UNION-Otthonbiztosítás lehetőséget ad Önnek, hogy anélkül
tervezhesse meg otthona egyedi védelmét, hogy szakértő legyen a témában. 3 csomagot is kínálunk, melyek tartalmát kiegészítő biztosításokkal színesítheti!

ingatlan- és ingóságbiztosítási csomagjaink
védelmet kínálnak a leggyakrabban előforduló
káresetekre

A kiegészítő biztosítások palettája
Ingóságok biztonságának bővítése
Szolgáltatás betöréses lopás esetén.
Belföldi utazás esetén védelmet nyújt a szálláshelyre
magával vitt ingóságaira.
Biztosíthatók a barkács, hobbi, mezőgazdasági és kerti
berendezések, sőt a más tulajdonát képező ingóságok is!

Tűzkárok

Üvegkárok

Vízkárok

Felelősségi
károk

Természeti csapások
(vihar, villámcsapás, földrengés, árvíz stb.)

Akvárium csomagunk akkor nyújt segítséget, ha az akvárium
vagy terrárium eltörik: megtérítjük az összetört akvárium/
terrárium költségét, illetve a kifolyt víz által okozott kárt.*

Lakás assistance szolgáltatás**
Ezen szolgáltatás választásával segítséget kaphat a vészelhárítás esetén és később a helyreállítás megszervezésében is.

Személyi védelem az egész családra
Standard, Optimum vagy Extra csomagjaink közül választva igényeinek megfelelően bővítheti a védelem alá vett vagyontárgyainak körét.
A választott csomagtól függően a biztosító szolgáltatást nyújt például:
nyitva hagyott nyílászáró miatt bekövetkezett beázásra
különleges üvegek sérülésére
okmányok pótlásához
készpénz vagy bankkártya elrablása, elveszítése esetén
adathordozók adatainak helyreállításához
kerti dísznövényeket ért károknál
kerti veszélytelenítéshez*

Egészség csomag: szükség esetén várólista nélkül vehet
igénybe nagyértékű diagnosztikai vizsgálatokat, illetve
rendelkezésére áll egy orvosi call center, melynek
munkatársaihoz szükség esetén, a nap 24 órájában bátran
fordulhat.
Baleset-biztosítás: segítséget nyújt baleseti sérülés, illetve
halál, maradandó egészségkárosodás, kórházi tartózkodás,
műtét, égési sérülés esetén.
Tömegközlekedési baleset-biztosítás: tömegközlekedési
eszközön bekövetkezett baleset esetén szolgáltat csonttörés,
baleseti halál, maradandó egészségkárosodás esetén, illetve
a kórházban töltött napokra napidíj igényelhető.

garázsban tárolt gépjármű sérülése esetén
fűtéskimaradás esetén
napelem, napkollektor, hőszivattyú törésére

Kutyatartói felelősségbiztosítás

lakás assistance szolgáltatás
szabadidősport baleset-biztosítás
* A kert megtisztításának költségét fedezi a vihar által megrongált, letört növényektől
évi 50 ezer forint erejéig.

Kedvence másoknak okozott kárai esetén nyújt segítséget.
* A biztosító évente egy alkalommal legfeljebb 100 ezer forint erejéig kiﬁzeti
a kifolyt víz által a biztosított vagyontárgyakban okozott károkat.
** Kiegészítő biztosításként az Optimum csomag választása esetén érhető el.

