
A tájékoztatás nem teljes körű.
Kérjük, olvassa el figyelmesen 
az adott termék biztosítási 
feltételeit.
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Hozzátartozónk, szerettünk súlyos balesete vagy el -
vesztése nemcsak érzelmileg állít megterhelő idő szak

elé, hiszen a lelki nehézségeken felül je len tős anya -
gi terhet is jelenthet. Az UNION-Nap nyugta bizto -

sítás segítséget jelent család jának súlyos bale -
set esetén vagy a méltó végtisz tes ség el ren de -

zésében. Mindez azt jelenti, hogy abban a
ne héz és érzelmileg megterhelő idő szak -

ban egy teherrel ke ve sebb nyomja majd
a vállukat.

Méltó
végtisztesség

Gyűjtse SuperShop 
pontjait az Union
Biztosítóval!

SuperShop kártyájának regisztrációjával
az UNION-Napnyugta biz to  sítással is lehe tő -
 sége van SuperShop pontjait gyarapítani.

Az Ön kapcsolattartója:

Név: _____________________________

Telefon: _____________________
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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

Gyűjtsön 
SuperShop
pontokat! 

union_napnyugta_szórólap_4oldal.qxp_4oldalas  2015. 10. 22.  15:52  Page 1



Milyen szolgáltatásokat kínál 
az Union-napnyugta?

Az UNION Biztosító a biztosított halála esetén anyagi segítséget
nyújt a méltó végtisztesség megadásához.

A családot azonban az is nehéz helyzetbe hozza, ha egy 
balesetből következően súlyos rokkanttá válik valaki, ezért 
egyösszegű szolgáltatásunkkal ilyenkor is a család segítségére
sietünk.

Válassza az Union-napnyugta biztosítást, ha

szeretné megkímélni szeretteit a temetés költségeitől,
és ezáltal egy nehéz anyagi gondot levenni a vállukról,

egyedül maradt, így nem számíthat rokonaira, akik
gondoskodhatnának az illő búcsúról,

szülei méltó végtisztességéről időben kíván gondoskodni,

szeretne felkészülni a váratlan balesetek okozta maradandó
egészségkárosodásra. 

Milyen előnyöket nyújt Önnek 
az Union-napnyugta?

A biztosítás rögtön megköthető, 50 éves kortól akár 80 éves
korig, hiszen nem kell részt vennie előzetes orvosi vizsgálaton.

Már a szerződés elején meghatározott a szolgáltatás összege, 
és a havonta fix összegű díj sem változik, így pontosan tudja,
mire számíthat.

A biztosítás díját 85 éves korig kell fizetni, utána további
díjfizetés nélkül vállaljuk a szolgáltatás teljesítését halál esetén.

Három csomag közül is választhat, hogy a szolgáltatás valóban
megfeleljen az Ön elképzeléseinek, és a magasabb csomag
választása esetén díjkedvezményt adunk.

A szolgáltatás nem része a hagyatéki eljárásnak, így illeték 
és adómentes, a teljes összeget a méltó végtisztesség 
megadására fordíthatják az örökösök.

Szülők számára is meg lehet kötni. 

Gondoskodjon velünk a súlyos helyzetek megoldásáról és a méltó
vég tisztességről!

Példa a szolgáltatásra

70 éves biztosított az Arany csomagot vá lasztja (havi díj: 5690 Ft),
5 évvel később bekövetkező ha lála esetén családjának, ked vez mé -
nyezettjének csaknem félmillió forint áll rendelkezésre a temet ke zési
költsé gek re. A biztosított ha sonló összeggel gazdálkodhat, ameny-
nyiben a szer ződés kez dete után 5 évvel később balesetből eredően
megrok kan, ha pedig ez közlekedési baleset követ kez mé nye, úgy
840 ezer forint áll rendelkezésére gyógyulása illetve meg vál to zott
életkörülményei fedezésére.

Szolgáltatások
pl. 5 év múlva

Biztosított
életkora

70 év

Választott
csomag

ARANY

Havi
díj

5690 Ft

Halál 
esetén

Baleseti
rokkantság

esetén

Közlekedési
balesetből

eredő
rokkantság

esetén
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