Higgy abban, hogy az

ÉLETET behúzott fékek
nélkül érdemes ÉLNI.
Balesetbiztosítás

Puzzle

Higgy magadban.

Bármikor történhet baleset. Sportolás közben is megsérülhetünk,
de az otthonunkban is számtalan veszély leselkedik ránk.
Egy jó balesetbiztosítással anyagi biztonságban lehetünk.
Mi ebben hiszünk. És Ön miben hisz?

1. Nagy baj esetén jelentős
támogatás
A baleseteknek sajnos tartós következményük lehet. A Puzzle balesetbiztosításunkkal levesszük az anyagi
terhet a válláról. Maradandó egészségkárosodás esetén nagyobb, egyösszegű kifizetést nyújtunk, és a
rehabilitációhoz szakmai és anyagi
segítséget adunk.

2. Megoldások sokféle
helyzetre
A balesetek váratlanok és kiszámíthatatlanok. Egyvalami azonban közös
bennük: a lelki teher mellett sokszor
komoly, azonnali kiadást jelentenek
a családnak. Egy csonttöréstől a
mentésen át a komplex rehabilitációig – segítséget nyújtunk.

3. Átvállaljuk a felelősséget
Mindenki hibázhat. Egy figyelmetlenség a biciklivel a járókelők között,
és már meg is van a baj. Ha balesete
során másnak kárt okozna, 5 millió
forintig átvállaljuk a kiadásokat.

Tipp

Tudta, hogy a gyermek
18 éves koráig az általa
okozott kárért teljes körűen
a szülő, gondviselő tartozik
felelősséggel?
A Puzzle balesetbiztosítás
felelôsségbiztosítást is tartalmaz.

Higgy abban,
hogy

SZABADON és
BÁTRAN élhetsz.
Biztonságban,
mert mindenre
gondolt.

Maradandó egészségkárosodás esetén akár többmilliós kifizetés

Súlyos (50% feletti) rokkantság
esetén rehabilitációs támogatás

Térítés kullancs okozta bénulás
esetére

Napi térítés kórházi ápolás
esetén

Hosszabb keresőképtelenség
időtartamára egyösszegű
szolgáltatás

Gyermekeknek tanulási támogatás, ha hosszabb kórházi
kezelés miatt kimaradnak az
iskolából

Sürgősségi szállítás-mentés
bárhol Európában

Térítés égési sérülés esetén

Műtét esetén egyösszegű térítés

Privát felelősségbiztosítás,
ha balesete során Ön másoknak
kárt okozna

Halál esetén a hátramaradottaknak anyagi segítség

„Velem úgysem történhet semmi.”
Biztos?
A statisztika mást mutat. Ki gondolná, hogy a nem közúti balesetek
száma negyed millióra tehető évente, és a balesetek közel fele háztartási baleset.

Ha az élet mégis úgy hozza….
a balesetbiztosításra számíthat.
Ha baleset éri, előfordulhat, hogy nem marad más bevételi forrása,
csak a táppénz. A kiadásai ugyanakkor biztosan megnőnek.

Balesetek megoszlása Magyarországon
Szabadidős,
sport

19%

Munkahelyi

20%

Közlekedési

15%

Háztartási

46%
(2013)

Puzzle balesetbiztosítás szolgáltatási csomagjai
Baleseti szolgáltatások (Ft)

Bázis

Standard

Optimum

Gyermek

Baleseti haláleset

7500000

10000000

15000 000

1000000

Balesetbôl eredô 31–100% közötti
maradandó egészségkárosodás arányos térítéssel

10000000

20000000

30000 000

10 000000

Rehabilitációs tanácsadás és szolgáltatás
(legalább 50%-ot elérô maradandó egészségkárosodás esetén)

5000000

5 000000

5000000

2000000

Balesetbôl eredô 10–30% közötti maradandó
egészségkárosodás egyösszegû térítéssel

150000

250 000

500000

200000

Kullancs okozta bénulás

500000

1 000000

2000000

2000000

Égési sérülés

500000

750 000

1000000

250000

15000/30000

25000/50000

50000/100000

20 000/40000

1000000

1 500000

2000000

2000000

500000

750 000

1000000

100000

5000

7500

10000

5000

100000

150 000

250000

–

–

–

–

50000

5000000

5 000000

5000000

–*









Csonttörés/súlyos csonttörés
Sürgősségi szállítás-mentés
Baleseti eredetû mûtéti térítés
Baleseti eredetû kórházi napi térítés
Baleseti eredetû keresôképtelenség egyszeri
térítéssel (28 nap után)
Tanulási támogatás
(28 nap kórházi tartózkodás után)
Személyi felelősségbiztosítás
A második évtôl kármentesség esetén
egy havi díjvisszatérítés

* A gyermek által okozott kárért a szülő, gondviselő tartozik felelősséggel.

Higgy abban,
hogy egy BALESET
nem vágja
meg a CSALÁDI
KASSZÁT.
Biztonságban a nap 24 órájában

A Puzzle balesetbiztosítás
kiegészíti a társadalombiztosítás által nyújtott szolgáltatást. Átfogó biztonságot
nyújt szabadidőben és munkában egyaránt, naponta
24 órán keresztül, évente
365 napon át, Magyarországon, Európában vagy
bárhol a világban.

Az egész családra kiterjeszthető átfogó biztonság a kisebb sérülésektől
a komoly traumákig.

10% kedvezmény családi kötés esetén.

Vállalkozások költség- és járulékmentesen köthetik meg dolgozóik számára.

A biztosítás 2. évétől 1 havi díjat visszafizetünk, ha nem történik baleset.

TÖBBET adunk…
Fontos Önnek, hogy tudjon kihez fordulni egészségügyi kérdésekben?
Tenne azért, hogy családja anyagi helyzete egy váratlan betegség vagy műtét esetén
is biztosított legyen?

UNIQA Egészségprogram
a stresszmentes gyógyulásért.
A Med Help III. – Pénzügyi segítség betegség esetén.
A Med Help III. egészségbiztosítással megteremtheti gyógyulásának
optimális feltételeit, és áthidalhatja a jövedelem-kiesésből származó
problémákat. Komolyabb egészségi problémák esetén jelentős
összegű térítést nyújtunk Önnek.
MediQa – Gyors hozzáférés a minőségi járóbeteg-ellátáshoz.
MediQa egészségbiztosításunk várólista nélküli, minőségi
magán-egészségügyi járóbeteg-ellátást nyújt Önnek.
Együttműködő partnerünk, a Medicover, Közép-Európa vezető
magán-egészségügyi szolgáltatója.
Med TopDoc – Külföldi kórházi kezelés a legsúlyosabb esetekben.
Med TopDoc biztosításunkat választók számára teljes körűen megszervezzük és térítjük súlyos betegségek külföldi gyógykezelését. A kiváló
orvosi háttérről a BestDoctors® nemzetközi hálózata gondoskodik.
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