
UNION-Rizikó Extra

Milyen szolgáltatásokat nyújt az UNION-Rizikó Extra?

A család életében váratlan események bármikor bekövetkezhetnek. Amennyiben a családfenntartóval történik egy tragédia, a fájdalmon kívül a hirtelen nehéz anyagi helyzettel is

szembesülni kell a hátramaradottaknak. Ebben nyújt segítséget az UNION-Rizikó Extra:

Kiegészítő kockázati védelem:
Az Ön igényétől és választásától függően az alábbi esetekben is szolgáltatást nyújt a biztosítás:

Közlekedési baleset során bekövetkezett halál

Még váratlanabb a tragédia, ha a családfenntartó halála baleset, közlekedési baleset miatt következik be. Ilyen esetben is jó, ha családunk megszokott életszínvonalának

elérésében segíteni tudunk. Az UNION Biztosító nagy összegű biztosítási szolgáltatást teljesít, ha a biztosított halála balesetből ered. Ha a biztosított közlekedési balesetből

eredően hal meg, a biztosító a halál bekövetkeztekor kifizeti a kedvezményezettnek a fenti összeg kétszeresét.

Baleseti rokkantság és balesetből eredő kórházi tartózkodás

Súlyos anyagi terheket róhat a családra, ha a családfenntartó megrokkan, vagy hosszabb időre kórházba kerül. A kiesett jövedelment túl a betegségből eredő plusz költségek,

gyógyszerek, ápolás, gyógyászati segédeszközök beszerzése komoly megterhelést jelent a családi kasszára. Ezért a biztosító a biztosított balesetből eredő rokkantsága esetén a

rokkantság százalékának megfelelő nagy összegű pénzbeli szolgáltatást nyújt. Ha a biztosított egy baleset következményeként 5 napon túli kórházi kezelésben részesül, akkor erre

is térítést nyújt a biztosító.

Daganatos betegségek esetére szóló kiegészítő biztosítás

Napjaink legrémisztőbb és leggyakoribb betegségei közé tartoznak a rosszindulatú daganatos megbetegedések, melyeket sokszor a teljesen egészséges életmódot folytató

emberek sem tudnak elkerülni. Testre szabott kiegészítő biztosításunk nagy összegű segítséget jelent azonnal a betegség diagnosztizálásakor, a kezelés ideje alatt pedig 18

hónapon át folyamatos, havi járadékszolgáltatás segít a betegség jelentette anyagi terhek mérséklésében:ellensúlyozza a kieső jövedelem hatását és fedezetet nyújtanak a

felmerülő költségekre.

Csomag Szolgáltatás a betegség diagnosztizálásánál Havi járadék

Ezüst 1 000 000 Ft 50 000 Ft

Arany 3 000 000 Ft 150 000 Ft

Nagyértékű diagnosztika

Ha a szakorvos orvosi képalkotó diagnosztikát, vagyis PET-CT, Cardio-CT, CT, vagy MR vizsgálatot ír elő, a biztosító megszervezi, és az éves limit erejéig állja a vizsgálat

költségét. Az állami egészségbiztosítási rendszerben ezekhez a vizsgálatokhoz több hónapos várakozással lehet hozzájutni, ami a  gyógyulás elnyúlását is jelentheti.

Értékkövetés:
A biztosítás értékállósága érdekében lehetőséget nyújtunk, hogy a megtakarítás értékét, vagyis a biztosítási összeget növelje azáltal, hogy az Ön által fizetett biztosítás díját az

infláció mértékével évente megnöveli.

Az UNION Biztosító a befizetett díjtól függően nagy összegű szolgáltatást nyújt a kedvezményezettnek, ha a biztosított meghal a tartam során, így segítve a hátramaradottak

anyagi biztonságát.

Hitelfedezet esetén a felvett hitel mértékéig lehet kedvezményezett a bank vagy a pénzintézet, így a biztosított halálakor a banknak vagy a pénzintézetnek fizetjük ki a

hitelösszeget.

A legváratlanabbul akkor ér minket a tragédia, ha nem betegség miatt történik, hanem baleset, közlekedési baleset okozza. Ezért az UNION-Rizikó Extra ezekben az esetekben

megemelt egyösszegű szolgáltatást biztosít: baleset esetén másfélszeres, közlekedési baleset esetén kétszeres összeget.

A családot azonban az is nehéz anyagi helyzetbe hozza, ha egy balesetből következően súlyos rokkanttá válik a családfenntartó, hiszen a korábban megszokott jövedelem

ebben az esetben is hirtelen lecsökken, így veszélyeztetve a megszokott életszínvonalat. Az UNION-Rizikó-Extra ebben az esetben is a család segítségére siet: egyösszegű

szolgáltatásával zökkenőmentessé teszi az átmenetet, a váratlan kiadások fedezése is lehetővé válik.
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