
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 

Várunk! 
„Légy részese a sikernek” 



 

 

 

Amit kínálunk: 

 

 A piacon egyedülálló kezdő támogatási és jutalék 

rendszer 

 Pénzügyi tervezésen alapuló eladástechnika 

 Magas színvonalú képzés 

 Átlátható, motiváló érdekeltségi rendszer  

 Jó csapat 

 Saját vállalkozás építése hitel és tőkebefektetés nélkül 

 Komplex termék paletta biztosítási és banki oldalon 

egyaránt 

 Kiemelt kereseti lehetőség 

 Segítünk felvenni a ritmust 

 

 

 
  



 

 

Amit elvárunk:  

 

 Rendszeres munkavégzés 

 Egyenletes, előre tervezett teljesítmény  

 Folyamatos szakmai fejlődés, önképzés 

 Ügyfélkapcsolatok építése 

 Pénzügyi elemzéshez kérdőív felvétele 

 Kérdőív kiértékelése, elemzés készítése, tanácsadás 

 Ajánlatok ismertetése, szerződéskötés 

 Kapcsolattartás 

 

 

  



 

 

Motiváló érdekeltségi rendszer 

 Belépést követően a kezdő támogatási rendszer  9 

hónapon át támogatja a pályára állást 

 Piacképes szerzési és fenntartási jutalék 

 Bónuszjutalék (2,5 SU+18%, 4 SU+32%) 

 Motiváló incentív kiírások 

 

 

 

  



 

 

Fix összegű kezdő képviselői támogatás 

Hónap 

Együttesen teljesítendő feltételek 
 

Elérendő SU a 

támogatáshoz 

Elérendő 

göngyölt 

állománydíj 

(folyamatos díjas 

életbiztosítás) 

A támogatás 

maximális 

összege 

1 2 - 100.000 Ft + áfa 

2 2,2 - 100.000 Ft + áfa 

3 2,4 150 000 Ft 100.000 Ft + áfa 

4 2,6 300 000 Ft 100.000 Ft + áfa 

5 2,8 450 000 Ft 100.000 Ft + áfa 

6 3 600 000 Ft 100.000 Ft + áfa 

7 3,2 750 000 Ft 100.000 Ft + áfa 

8 3,2 900 000 Ft 100.000 Ft + áfa 

9 3,2 1 050 000 Ft 100.000 Ft + áfa 

 

Aktivitás elvárás: napi 3 üzleti tárgyalás, ebből minimum 1 

nyitó tárgyalás. 



 

 

Pénzügyi tanácsadás 

 

 Tanácsadói technológia – SPE kérdőív, eladástechnika  

 Vizsla CRM és ajánlat illusztrátor program 

támogatás a hatékonyság növelésére  

 Termék háttér – kompozit  

 Személybiztosítások (élet-, baleset-

egészségbiztosítások) 

 Nem –életbiztosítások (vagyon-, gépjármű-, 

felelősség- és utasbiztosítások) 

 vállalati biztosítások (vállalati-, és 

felelősségbiztosítások, gépjármű biztosítások, 

csoportos élet-, baleset-, betegség- és 

utasbiztosítások)  

 ERSTE banki termékek (ELTP, jelzálog hitel, 

folyószámla) 

 

 



 

 

Jövőkép 

 

HOZZUK AZ EREDMÉNYEKET! 

Mi a szándékaink alapján ítéljük meg magunkat, mások az 

alapján, amit  megtettünk. 

 

FEJLŐDJÜNK! 

A XXI. század analfabétája nem  az írástudatlan lesz, hanem 

az, aki nem tud tanulni, felejteni és újratanulni. 

 

 

 

 

  



 

 

Miért az UNION? 

 

 biztos háttér (VIG) 

 teljes körű biztosítási és banki termékek 

 folyamatos termékfejlesztés 

 széleskörű támogatottság 

 motiváló érdekeltség, magas jövedelem 

 Kompetens tanácsadói munka lehetősége 

 

  



 

 

Termékeink: 

EGYÉNI ÉLETBIZTOSÍTÁSOK 

UNION-Elán 

 Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, teljes életre szóló életbiztosítás, amely 
kitűnő  partner a jövőről való gondoskodásban. A folyamatos megtakarítás mellett 
lehetőséget  nyújt nagyobb eseti többletbevételek befektetésére is, ezáltal biztosítja a 
dédelgetett  célok anyagi hátterének megteremtését. Segít felkészülni a váratlan események 
okozta  anyagi következményekre is. Különlegessége az automatikus díjvisszatérítés: 
 amennyiben az ügyfél hosszú távú céljait szem előtt tartva tudatosan 10, 15 és 
20 éven  keresztül folyamatosan fizeti biztosítása díját, és ettől nem tér el, mi 
automatikusan  kiegészítjük megtakarításait. A választható bónusz lehetősége szintén a hosszú 
távú  gondoskodási cél megvalósulását támogatja. Ezen felül a biztosítás széles körű 
 befektetési lehetőséget és ingyenes Árfolyam-monitor szolgáltatást is kínál. 

 

Árfolyam-monitor 

Az Árfolyam-monitor szolgáltatás befektetési eszközalapokhoz 
kapcsolódó biztosításokhoz igénybe vehető szolgáltatás, mely segít 
az ügyfélnek abban, hogy megtakarítását megvédje az 
árfolyamesésektől, ugyanis az ügyfél határozza meg azt a maximális 
árfolyamesést, amit hajlandó elviselni. Így az árfolyamok 
emelkedése esetén teljes mértékben részesül az eszközalapok 
hozamából, ugyanakkor az árfolyamok esésekor limitálni tudja veszteségét. A szolgáltatás ingyenes. 

UNION- Start 

Fontos élethelyzetekre köthető életbiztosítás, amelyben ötvöztük a megtakarítási és kockázati 
biztosítási lehetőségeket. A biztosítási szolgáltatás a tartam lejártakor nyereséggel növelten 
kifizetésre kerül, függetlenül attól, hogy a biztosított életben van-e vagy sem. A szolgáltatás felvehető 
egy összegben vagy több év alatt havi járadékként. Többszörös gondoskodás tragédia bekövetkezése 
esetén: a nagy összegű pénzbeli szolgáltatást halál esetén a kedvezményezett azonnal megkapja. 
Újabb befizetések nélkül a biztosítás tovább folytatódik, és az eredetileg meghatározott időpontban 
ismét rendelkezésre áll. 

UNION- Forrás 

Megtakarítási életbiztosítás. Pénzbeli segítséget nyújt a jövőbeli anyagi forrást igénylő célok 
megvalósításához (pl.: lakáscsere, autóvásárlás), vagy lehetőséget nyújt nyugdíjkiegészítésre. 
Megtakarítás: a felhalmozott nyereséggel növelten áll rendelkezésre a biztosítás megtakarítási része 
a biztosítási tartam végén. A szolgáltatás felvehető egy összegben, de részben vagy egészben 
járadékra is váltható. Előrehozott szolgáltatás: az ügyfél 3 év után hozzájuthat a megtakarítás egy 
részéhez. Ebben az esetben a lejáratkor felvehető összeg a korábban felvett szolgáltatás mértékével 
arányosan módosul. Életbiztosítási védelem: a felhalmozott nyereséggel növelten fizeti ki az UNION 
Biztosító a befizetett biztosítási díjakat a kedvezményezettnek, ha a biztosított a tartam során 
meghal. 

 

 



 

 

UNION- Rizikó Extra 

Kockázati életbiztosítás. Az UNION- Rizikó Extra gondoskodik a biztosított 
halála esetén a hátramaradottak anyagi helyzetéről: a biztosító nagy 
összegű szolgáltatást nyújt a kedvezményezettnek, ha a biztosított a 
biztosítás tartamán belül meghal. Baleset, közlekedési balesetből eredő 
halál esetén a szolgáltatás emelt összegű: baleset esetén másfélszeres, 
közlekedési baleset esetén kétszeres összeg. Ha pedig balesetből 
következően súlyos rokkanttá válik a családfenntartó, egyösszegű 
szolgáltatásával zökkenőmentessé teszi az átmenetet. Családfők és 
vállalkozók számára elengedhetetlen. Hitelfelvételnél a biztosítás a hitel 
fedezetéül szolgál: a felvett hitel mértékéig a bank vagy a pénzintézet a 
kedvezményezett, a biztosító neki teljesít kifizetést.    
 

UNION-Mátrix 

Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy tragédiák csak másokkal történhetnek. 
Pedig bármelyikünk életében előfordulhat olyan váratlan esemény, aminek 
következtében családunk vagy saját életünk egy csapásra új dimenzióba 
kerül, ami azzal jár, hogy a fájdalmon túl megváltozott anyagi 
körülményekkel is szembesülnie kell szeretteinknek. 
Az UNION-Mátrix élet- és baleset-biztosítással azonnal, egyszerűen, mégis 
komplex módon készülhet fel ezekre a váratlan eseményekre, és 
gondoskodhat saját és szerettei anyagi biztonságáról: a biztosítás 
szolgáltatásával át tudja segíteni a családot a nehéz időszakon, ezzel 
csökkentve a vállukra nehezedő terheket. 

 
Nyugdíjbiztosítások 

Az UNION- Nyugdíj Program 

 
Az UNION- Nyugdíj Program olyan befektetési eszközalaphoz kötött 
életbiztosítás, melynek segítségével ügyfeleink folyamatosan gyarapíthatják 
megtakarításaikat nyugdíjba vonulásáig, majd szabadon dönthetnek arról, 
hogy egy összegben kívánják e felvenni megtakarítást, vagy határozott idejű 
járadék formájában veszik azt igénybe. 

 Nyugdíjbiztosítás 20% adóhoz kapcsolódó kedvezménnyel 

 Széleskörű befektetési lehetőségek 
 
Mit nyújt az UNION- Nyugdíj Program? 
 
Folyamatos megtakarításhoz az állam 20%-os kedvezménnyel járul hozzá, míg az UNION akár 
10%-kal gyarapíthatja azt! Amennyiben folyamatosan és rendszeresen gondoskodik valaki a 
megtakarításáról, a 10. évben a legalacsonyabb éves díjának 100%-át jóváírjuk szerződésen, 
majd a 15. és 20. évben további 50–50%-át írjuk jóvá. 
 

 



 

 

Az UNION- Nyugdíj Program védőhálót kínál, hiszen nyugdíjba vonulásáig maradandó 
egészségkárosodás vagy halál esetén is anyagi segítséget nyújt. 

Megtakarítás kiegészítése 

Az öngondoskodásra szánt folyamatosan fizetett összegek kiegészíthetők esetenként extra 
megtakarítással is, ebben az esetben ezeknél az összegeknél is jár a 20% adóhoz kapcsolódó 
kedvezmény. 

Széleskörű befektetési lehetőségek 

Eszközalapjaink széles kínálatából könnyen kiválaszthatóak azok az alapok, amelyek 
leginkább megfelelnek ügyfeleink hozamelvárásainak és kockázatvállalási hajlandóságának. 
Természetesen segítünk is az eszközalapok közötti eligazodásban és a befektetési kockázat 
megosztásában, ugyanis három olyan eszközalap-kombinációt (Stabil, Kiegyensúlyozott, 
Aktív) állítottunk össze, amelynek jövőbeli várható hozama és kockázata leginkább megfelel 
a nyugdíj célhoz, az öregségi nyugdíjkor betöltéséig számított befektetési időtáv alapján. 

Ingyenes Árfolyam-monitor szolgáltatás 
Az Árfolyammonitor szolgáltatás segítségével megvédheti megtakarítását a nagyobb 
árfolyamesésektől kedvezőtlen tőzsdei körülmények között is! A szolgáltatás keretében Ön 
határozza meg azt a maximális árfolyamesést, amit hajlandó elviselni, így az árfolyamok 
esésekor limitálni tudja veszteségét. 

KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK 

Közlekedési balesetre szóló halál, rokkantságra szóló díjátvállalás, baleseti rokkantság és balesetből 
eredő kórházi tartózkodás, bármilyen okból eredő műtéti térítés, bármilyen okból eredő kórházi 
ápolás, kritikus betegség 
 

BALESET-BIZTOSÍTÁSOK 

 

UNION-S.O.S Extra baleset-biztosítás 

Baleset esetén valós anyagi segítséget nyújt a gyógyulás magas 
költségeinek fedezésében, biztosítja a hátramaradottakról való 
gondoskodást. A termék újdonsága, hogy a legtöbb biztosítótól eltérően 
pótdíj ellenében kiterjeszthető igazolt sporttevékenység és extrém 
sportolás következtében bekövetkezett balesetekre is (a sportolóknak a 
kötelező egészségbiztosítási járulék nem fedezi az ilyen kockázatokat). 
Nagyon kedvező ár-érték arány: széles körű szolgáltatások, magas, akár 
többmilliós biztosítási összegek, kedvező díj. Térítést ad a csőtükrözéses 
technikával történő műtét, helyreállító plasztikai műtét esetén, hosszan 
tartó kómás állapot bekövetkeztekor. A biztosítás az egész világra 

kiterjed, 24 órán belüli kockázatvállalás. 
  



 

 

UNION-Útitárs és Union-Utitárs Extra 

Közlekedési baleset-biztosítás. Az UNION-Útitárs közlekedési 
baleset-biztosítás révén széles körű baleseti szolgáltatásban 
részesülnek a baleset idején az autóban ülők: nagy összegű 
kártérítést kapnak sérülés, műtét, kórházi tartózkodás, rokkantság, 
halál esetén. A biztosítást a szerződő a személygépkocsira köti. 
Mindenki, aki az autóban ül, biztosított, függetlenül attól, hogy ki 
vezet, ki okozta a balesetet, hányan és kik tartózkodnak a 

gépkocsiban a baleset idején. A biztosítás belföldön és külföldön történt balesetre egyaránt 

vonatkozik. Union-Utitárs Extra magasabb fedezetet biztosít! 
 

 

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 

PrivateMed  

Az egészségbiztosításokat teljesen új módon megközelítő, így a piacon 
úttörőnek számító PrivateMed valódi szolgáltatásalapú biztosítás, mely az 
egészségügyben tapasztalható nehézségekre választ keresve kínál 
megoldást. A szolgáltatáscsomag alapvetően a járóbeteg szakellátáshoz, 
egynapos sebészethez és nagy értékű diagnosztikai vizsgálatokhoz 
kapcsolódó szolgáltatásszervezésre és azok finanszírozására fókuszál. 
Emellett baleseti maradandó egészségkárosodás és baleseti égés esetén is 
nyújt szolgáltatást. 
A termék fontos innovatív jellege a telefonon történő ügyintézés és 
kapcsolattartás. A Call Center a háziorvosi beutaló alapján szervezi meg a 

szükséges ellátást, és ami a legfontosabb: a PrivateMed ügyfeleire a finanszírozásból eredő várólisták 
nem vonatkoznak, hiszen biztosításuk az ellátás költségeit fedezi! 
A szolgáltatási csomag további előnye az éjjel-nappal üzemelő, telefonos orvosi ügyfélszolgálat. 
 
 

LAKÁSBIZTOSÍTÁS 

 

UNION-Kandalló Extra otthonbiztosítás 

Családi házra, öröklakásra, társasházi öröklakásra és nyaralóra 
köthető biztosítás. Külön-külön is biztosítható az ingatlan és az 
ingóság. Az ingóságokra vonatkozóan választható betöréses lopás és 
rablás biztosítással, vagy anélkül. Olyan speciális szolgáltatásokat is 
tartalmaz, amelyek rendkívüli esetekben nyújtanak segítséget, így 
teljessé tehető a védelem, pl. a speciális üvegek, fűtéskimaradásból 
és fagyasztó áramkimaradásból eredő károk, bankkártya elvesztése, 
készpénz és bankkártya ellopása, zárcsere vagy dokumentumpótlás 

biztosításával vagy kutyatartói felelősségbiztosítással. Az alapbiztosításhoz az egész világra kiterjedő 
baleset-biztosítás is köthető, emellett önrész választási lehetőséget is biztosítunk, és a védelem külön 
díj felszámítása nélkül kiterjeszthető az építés, bővítés, felújítás alatt álló épületekre. A biztosításhoz 



 

 

kapcsolódó kedvezményrendszerben önrész-kedvezmény és partnerengedményt is megtalálható. Az 
UNION-Kandalló Extra otthonbiztosítás a megújuló energiát használó berendezésekre is védelmet 
nyújt, mint a napkollektor, szélenergia berendezések, geotermikus fűtés. Továbbá olyan nagy értékű 
ingóságok biztosítására is lehetőséget ad, mint a jakuzzi, szauna, gőzfürdő, sóbarlang. 

 

UTASBIZTOSÍTÁS 

Retúr utasbiztosítások 

Egyéni utasbiztosítás. Komplex, baleset, betegség, poggyász, jogvédelem 
és utazási segítségnyújtásra szóló, összetett védelmet nyújtó 
utasbiztosítást kínál az UNION. A szolgáltatáscsomag minden lényeges, a 
külföldi út során felmerülő kockázatra védelmet nyújt, magas 
szolgáltatási összegeket, magyar nyelvű assistance szolgáltatást és 
egyedülálló elemeket is tartalmaz. Az eltérő igényeknek megfelelően 3 

csomag közül választható ki az ügyfél számára legmegfelelőbb összetételű és díjú biztosítás, mely 
akár 1 napra is megköthető online vagy személyesen. 
 

CSOPORTOS ÉLET-, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 

 

UNION- Kompakt csoportos élet-, baleset-, és egészségbiztosítás 
 
Az UNION- Kompakt csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítási 
csomag olyan komplex védelem, amely a munkáltatók és 
munkavállalók részére egyaránt segítséget nyújt, a munkavállalókat 
ért vészhelyzetek anyagi következményeinek mérséklésében. 
 
Kedvező a munkáltatóknak, mivel erősíti a cég iránti elkötelezettséget, 
ezáltal növeli a munkateljesítményt, miközben a biztosítás díja 
költségként elszámolható, és nem képez járulékfizetési alapot. 
A munkavállalók számára egzisztenciális biztonságot jelent, és a 
biztosító szolgáltatása adómentes jövedelem a munkavállaló részére. 
 

Milyen szolgáltatásokat nyújt az UNION Kompakt biztosítás? 
 
Számtalan olyan váratlan esemény: baleset, betegség bekövetkezhet, ami súlyos terheket róhat a 
munkavállalókra. Az UNION- Kompakt védelmében azonban az Ön munkavállalója azt érezheti, a 
vállalat nem hagyta magára, hiszen anyagi segítséget nyújt számára: 

 balesetekre 

 betegségekre, kórházi ápolásra, műtétekre, 

https://www.unionbiztosito.hu/vallalkozasoknak/csoportos_elet_baleset_es_egeszsegbiztositas/union_kompakt_csoportos_elet_baleset_es_egeszsegbiztositas


 

 

 maradandó egészségkárosodásra, 

 rehabilitálható egészségkárosodás esetén átképzése, 

 keresőképtelenségre, 

 gyermekszülésre (100 főnél több biztosított esetén), 

 halálesetre, 

 a biztosított házastársának halálesetére. 

 

 

CSOPORTOS UTASBIZTOSÍTÁS 

UNION-UtasPillér 

Utazási biztosítás, amely kiterjed Európára és Európán kívüli országokra is. Elsősorban gazdálkodó 
szervezeteknek ajánljuk, amelyeknek munkatársai hivatalos kiküldetésben külföldre utaznak.  A 
biztosítás alapján Assistance kártyát bocsátunk a szerződő rendelkezésére, amelyet a külföldre utazó 
visz magával. A kártya feljogosítja a bajba jutott dolgozót a segítségnyújtás, és a biztosítás 
szolgáltatásainak igénybevételére. 
Az UNION-UtasPillér szállítmányozók részére biztosítás a fuvarozók speciális igényeinek megfelelően 
kialakított módozat. 

 

 
CSOPORTOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 

PrivateMed Group 

2012. január 1-jétől a kockázati (halál esetére szóló) életbiztosítás és a visszavásárlási értékkel nem 
rendelkező balesetbiztosítás díja mellett már az egészségbiztosítás díja is elszámolható adó- és 
járulékmentes költségként a vállalkozások számára, így a PrivateMed Group egészségbiztosítás 
adómentes juttatásként adható a munkavállalóknak. 
A PrivateMed Group egészségbiztosítás finanszírozza a beteg számára az egészségügyi szolgáltatást, 
és meg is szervezi azt. A szolgáltatás szintjei alapján különböző csomagok közül lehet választani, 
ezáltal lehetősége nyílik arra, hogy differenciálni lehessen az egyes munkavállalói szintek között. 
A biztosítás lehetőséget biztosít a munkavállalók számára történő szűrővizsgálatok megszervezésére 
is.  
A biztosítás előnyös a munkavállaló számára, mivel a beteg munkavállalót sorban állás, várakozás 
nélkül előre bejelentett időpontban fogadják az egészségügyi szolgáltatónál, így időt és energiát 
takaríthat meg.  
Mivel a biztosító közvetlenül az ellátó egészségügyi intézménynek fizet, ezért a munkavállalónak nem 
kell a költségekkel vagy a hálapénzzel törődnie.  
A biztosításhoz országosan több száz szerződéses egészségügyi partner kapcsolódik (állami- és 
magánklinikák egyaránt).  
 

VÁLLALATI  VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK 

Ipari vagyon és felelősségbiztosítás 

Ipari vagyon- és felelősségbiztosításainkat nagyobb vállalatok, intézmények, ipari tevékenységet 
folytató üzemek számára ajánljuk. 



 

 

Vagyonbiztosítások: Az UNION Biztosító a gazdálkodó szervezetek részére vagyontárgyai 
biztonságának megőrzésére, az üzletmenet folyamatosságának fenntartására a szerződő ügyfél 
egyedi igényeit is kielégítő, széles körű biztosítási termékeket kínál. 

Felelősségbiztosítás: vállalkozások és intézmények gazdálkodási és működési körükben 
bekövetkezett nem várt események miatt kártérítési felelősséggel tartoznak. Az UNION Biztosító 
felelősségbiztosítása alapján a biztosító - a szerződésben rögzített kártérítési limit erejéig - átvállalja a 
biztosított által okozott károk következtében a biztosítottat terhelő kártérítési kötelezettségének a 
biztosítási szerződésben meghatározott körét. 

Építés- és szerelésbiztosítások: Az építés- és szerelésbiztosítás fedezetet nyújt az építési és szerelési 
munkák során a biztosítás tárgyát képező építményben bekövetkezett minden olyan dologi és 
felelősségi káresemények összességére, amelyeket a biztosítási szerződésben a felek kizárásként nem 
rögzítettek.  

Gépbiztosítások: Az UNION Biztosító a vállalkozások, gazdálkodó szervezetek részére a megóvási 
érdekkörükbe tartozó elektronikus berendezések, számítógépek, gépi vagyontárgyak széles körű 
biztosítási védelmére az elektronikus gépek és számítógépek, valamint a géptörés biztosítás 
termékeket kínálja. 

Szállítmánybiztosítások: Az UNION Biztosító szállítmánybiztosítási csomagja az árutulajdonosok, a 
fuvarozók, illetve a szállítmányozók számára egyedi igényeket is kielégítő, korszerű vagyon-és 
felelősségbiztosítási fedezetet nyújt. 

 

 

UNION-Business Class  

Vállalkozói vagyon- és felelősségbiztosítás, amely a vállalkozások 
legszélesebb skálájára nyújt védelmet, legyen az kereskedelmi, szolgáltatói, 
vagy gyártói tevékenység. Maximális biztosítási összeg: 500 millió forint, 
ezen értékhatár feletti biztosítási igény esetén egyedi vállalkozói vagyon- és 
felelősség biztosítás köthető, ezért a termék elsősorban a kis- és 
középvállalati szektor részére szól. A termék több, egymással jól 
kombinálható építőelemből áll: Épületbiztosítás, Ingóság biztosítás, 
Üzemszünet-biztosítás, Géptörés-biztosítás, Elektromos berendezések 

biztosítása, Vállalkozások felelősségbiztosítása. Ezek alapján az ügyfél vállalkozásának igényeire 
szabottan építheti fel a biztosítási védelmet. Ráadásul háromféle csomag – Alap csomag, Teljes 
csomag, Extra csomag – közül választhatja ki a vállalkozása számára legmegfelelőbbet.  

  



 

 

GÉPJÁRMŰ-BIZTOSÍTÁSOK 
 

UNION-Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 

Az UNION Biztosító kockázatarányos díjszabásán alapuló egyedülálló 
kedvezményrendszere segít a költségmegtakarításban: a piaci átlagnál kedvezőbb a 
bónuszrendszer, mely már B1 fokozatban is 15% kedvezményt jelent, de az ügyfél 
érvényesíthet családi flottakedvezményt, mozgássérült kedvezményt, casco 
együttkötési kedvezményt. Kedvezményes díjszabásban részesülnek a T-Home 
szerződéssel rendelkező ügyfelek, valamint a közszolgálati dolgozók, illetve a Magyar 
Autóklub standard és komfort fokozatú tagjai.  

 

UNION-Casco 

Az UNION-Casco biztosítással akár új, akár használt autóról kedvező feltételek 
mellett lehet gondoskodni: a különböző szolgáltatási csomagok választásával, 
illetve az alap- és kiegészítő biztosítások kombinálásával a legszélesebb körtől 
a korlátozott mértékű biztosítási védelemig egyaránt lehetőség nyílik. 
A Prémium csomag új vagy alig használt autók biztosításához nyújt megfelelő 
védelmet. A Fix és Fix Extra csomagok széles körű casco szolgáltatást nyújtanak 
legalább 3 éves gépkocsikra. Teljes lopás esetén gépjárműve káridőponti teljes 
piaci értékét megtérítjük, javítás esetén az új alkatrész árának 65 illetve 75%-át 

garantáljuk, a javítási munkadíjnál pedig 3500 illetve 5000 Ft-os szerviz óradíjat biztosítunk, amivel az 
autó biztonsággal és jó minőségben javíttatható. Az ügyfél nemcsak a casco, hanem a kötelező bonus 
fokozata alapján is részesülhet kedvezményben. 
 

 

 

  



 

 

Egyéb együttműködés segítségével értékesíthető termékek: 

 

Erste Lakás-takarékpénztár 

A lakás-takarékpénztári konstrukció egy olyan megtakarítási- és hitel termék 
kombináció, mely a rendszeres, havi részletekben történő befizetéseket követően 
kedvező kamatozású, lakáscélú kölcsönlehetőséget biztosít. Sőt, a megtakarítási 
időszakban befizetett összegre az állam 30 százalék, legfeljebb évi 72 000 forint állami 
támogatást is nyújt. A maximális állami támogatás havi 20 000 forint rendszeres 
befizetés esetén érhető el. 

 

Akár díjmentes számlanyitással! 

Kinek ajánljuk az Erste Lakástakarék terméket? 

 Akik lakás vagy ház vásárlását tervezik. 

 Akik lakás vagy ház felújításában, korszerűsítésben gondolkodnak. 

 Akik lakáscélú kölcsönük, gyűjtőszámla hitelük, pénzügyi lízing tartozásuk kiváltását tervezik. 

 Akik gyermeküket szeretnék ily módon támogatni az Önálló élet elkezdésében. 

Az Erste Lakástakaréknál Ön 4, 5, 6, 8, illetve 10 éves megtakarítási időszakok közül választhat. A 
szerződéses összeget az összegyűlt megtakarítás, az állami támogatás és ezek kamatai, valamint az 
igénybe vehető hitel összege adja ki. 

Erste jelzáloghitel 

Jelenleg lakossági lakáscélú jelzáloghitelezésben tudunk együttműködni az ERSTE Bankkal. 

Melynek jutaléka igen versenyképes!  

A kihelyezett hitelösszeg  2,2% -a 

Csak a megfelelő jogosultságok megszerzése után értékesíthető a termék. 

Erste Bankszámlák 

Az ügyfeleink teljes körű kiszolgálása érdekében lehetőségünk van a piacinál kedvezőbb bankszámla 

konstrukciók értékesítésére. Ezek a kedvező feltételekkel működő számlacsomagok csak az Union 

hálózatán keresztül elérhetőek! 

http://www.erstebank.hu/hu/bankunkrol/erste-bank-csoport/erste-lakastakarek-akcio



