
Csoportos élet-, baleset- 
és egészségbiztosítás  

3D

Higgy magadban.

20% kedvezmény a 2018. október 15. 

és december 31. közötti időszakban



A sikeres vállalkozás kulcsa és egyben legsebezhetőbb 
tényezője az ember. 

Mi segíthetünk abban, hogy támogatást nyújthasson 
munkavállalóinak a legnehezebb pillanatokban.

Előnyös 
a munkáltatóknak

 A munkavállalói elégedettség 
és elkötelezettség kulcsa

 2018-ban még 1 évre adómentesen
köthető

Előnyös 
a munkavállalóknak

 Anyagi segítség váratlan betegség
és baleset esetén

 Gondoskodás a hátramaradottakról
 24 órás, állandó biztosítási 

védelem
 Területi hatály az egész világ

Évek óta nő a munkahelyi
balesetek száma, 2016-ban
több mint 23 ezer ilyen ese-
tet regisztráltak. (Forrás: KSH)

Tudta?



3D biztosításunk sokféle,
egészséggel összefüggő
kockázat esetére védelmet
nyújt. 

 kórházi ápolás időszakára, 
 műtéti beavatkozások esetén, 
 maradandó egészségkárosodás

(rokkantság) enyhébb és súlyosabb
eseteire, 

 különösen súlyos (kritikus) beteg-
ségekre, 

 égési sérülés, csonttörés, vala-
mint halál esetére is.

Súlyosabb baleseti rokkant-
ság esetén rehabilitációs
támogatás is igénybe 
vehető az anyagi támogatá-
son felül. 

3D minden
élethelyzetben!

Sőt!



Tipp

Igényeire szabva! 

Differenciáltan gondoskodhat munkatársairól, 
az eltérő munkakörben dolgozók különböző 
biztosítási szolgáltatásban részesülhetnek. 
A szolgáltatási csomagok megválasztása mellett
többszörözésükre is lehetőség van. 

Igény esetén vállalatra szabott konstrukció 
kidolgozását is kérheti.

Elismerés
a legjobbaknak!

3D biztosításainkkal munkatársai tudását és 
szakértelmét a hagyományostól eltérő módon,
munkakörre szabottan is elismerheti. Beosztás-
tól függően többszörözött értékű, komplex 
csomagokkal is motiválhatja munkavállalóit. 

Fizikai munkát végzőknek 
például érdemes a balesetbiztosítási
csomagot többszörözni.



Többdimenziós védelem

Fedezetek 1D = Baleset 2D = Élet + Baleset
3D = Élet + Baleset

+ Betegség

Kockázati életbiztosítás — 2 500 000 Ft 2 500 000 Ft

Baleseti halál 2 500 000 Ft 2 500 000 Ft 2 500 000 Ft

Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás 
arányos térítéssel (1–100%)

5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft

Rehabilitációs tanácsadás (50–100% közötti baleseti
rokkantság esetén a rokkantság fokával arányosan)

5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft

Bármely okú 70%-ot elérő maradandó 
egészségkárosodás

— — 500 000 Ft

Csonttörés, csontrepedés 10 000 Ft 10 000 Ft 10 000 Ft

Égés 500 000 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft

Bármely okú kórházi napi térítés (0 nap önrész) — — 2 500 Ft

Baleseti kórházi napi térítés (0 nap önrész) 2 500 Ft 2 500 Ft —

Bármely okú műtéti térítés — — 500 000 Ft

Baleseti műtéti térítés 250 000 Ft 250 000 Ft —

Havi díj/fő 500 Ft 1 000 Ft 1 500 Ft

Kétszeres fedezet havi díja/fő 950 Ft 1 900 Ft 2 800 Ft

Háromszoros fedezet havi díja/fő 1 400 Ft 2 800 Ft 4 100 Ft

Négyszeres fedezet havi díja/fő 1 800 Ft 3 700 Ft 5 400 Ft
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Med TopDoc Csoportos Egészségbiztosítás   

A Med TopDoc Csoportos Egészségbiztosításunk lehetővé teszi,
hogy szükség esetén dolgozói a világ legjobb orvosait vehessék
igénybe, a diagnózis megerősítése és az orvosi kezelés során. 

UNIQA Mobil Egészségközpont

Az egészség a megelőzéssel és a korszerű diagnosztikával
kezdődik, Mobil Egészségközpontunkkal ezt elérhetővé teheti 
munkatársai számára.

Az igény szerinti vizsgálatokra az Ön által választott helyszínen 
kerül sor. 

Higgy abban, hogy 

a VIVILÁGSZÍNVONALÚLVILÁGSZÍNVONALÚÁVILÁGSZÍNVONALÚGVILÁGSZÍNVONALÚSVILÁGSZÍNVONALÚZVILÁGSZÍNVONALÚÍVILÁGSZÍNVONALÚNVILÁGSZÍNVONALÚVVILÁGSZÍNVONALÚOVILÁGSZÍNVONALÚNVILÁGSZÍNVONALÚAVILÁGSZÍNVONALÚLVILÁGSZÍNVONALÚÚVILÁGSZÍNVONALÚ
gyógyítást elérhet

ed.

Csoportos

egészségbiztosítás
Med TopDoc

Higgy magadban.


