Myslite na to, že
ŽIVOT máte
vo svojich
FlexiDividenda

Životné poistenie

RUKÁCH.

Myslite na to,
že ŽIVOT
sa

MENÍ.

V živote sa môžu stať rôzne neèakané udalosti, ktoré ovplyvnia
Váš doterajší zabehnutý život. Ťažšia choroba, neèakaný úraz
s trvalejšími následkami, invalidita èi dlhodobejšia hospitalizácia
znížia Váš mesaèný príjem a navyše si môžu vyžadovať aj vyššie

náklady na život z dôvodu následnej lieèby, nákupu
liekov a ïalších zdravotných pomôcok.
Vieme, že poistenie Vám zdravie nevráti, ale dokáže
pomôcť vykryť stratu príjmu.

FlexiDividenda
Vaša istota
Hlavné poistenie
Poistenie pre prípad úmrtia s možnosťou investovania a získania dividendy
FlexiDividenda je poistenie na celý život. Odporúèame ho každému, kto miluje svoju rodinu a tá je závislá od jeho príjmu.
Každému, kto pripustí, že v živote sa dejú aj neplánované a nechcené udalosti. Každému, kto je vystavený rizikám vyplývajúcim
z práce, cestovania, rodinnej anamnézy. Je to skladaèka, z ktorej vytvoríte poistenie pre Vašu aktuálnu potrebu. Je vhodné
na krytie úveru pri vo¾be poistných súm a dôb v súlade s úverom. Môže fungovať ako detské poistenie pre narodené dieťa,
poistenie pre jednotlivca už od 15 rokov, pre dvojicu, èi už manželov, spolupodnikate¾ov alebo iných partnerov. Je to poistenie
aj pre ve¾kú rodinu, keï dospelá osoba môže poistiť až 5 detí na jednej zmluve.

TIP

Bez oceòovania zdravotného stavu môžete viackrát za život navyšovať poistnú sumu pri životných udalostiach akými sú:
svadba, narodenie dieťaťa, adopcia, zvýšenie príjmu, dosiahnutie životného jubilea (poèas prvých 15 rokov
a do veku 50 rokov).

TIP

Vhodné na krytie úveru – zaèiatok poistenia už od nasledujúceho dòa po podpise poistnej zmluvy.

Rozšírte svoju poistnú ochranu
životné pripoistenia

úmrtie s konštantnou poistnou
sumou (PS)

úrazové pripoistenia

zdravotné pripoistenia

trvalé následky úrazu
s progresiou 600 %

úmrtie s klesajúcou PS

chirurgické náklady/náklady
za plastickú operáciu/jednodòová
chirurgia

kritické choroby – dospelý

trvalé následky úrazu 10 PLUS
s progresiou

kritické choroby – dieťa už od 6
týždòov (široký rozsah kritických chorôb)

smrť úrazom s dvojnásobným
plnením pri dopravnej nehode

denné dávky poèas hospitalizácie pre
dieťa, vrátane sprevádzajúcej osoby

invalidita nad 40 % (kombi)
alebo nad 70 % s mesaèným
dôchodkom

úrazová hospitalizácia

denné dávky pri PN

denné odškodné

asistenèné služby

èas nevyhnutného lieèenia

invalidita nad 40 % (kombi)
alebo nad 70 % s jednorazovým
plnením s klesajúcou PS

euroochrana

TIP

drobné úrazy
U plus servis + zlomeniny kostí
u detí ZDARMA (pri splnení
stanovených podmienok)

oslobodenie od platenia
poistného v prípade invalidity
nad 70 %
úrazová invalidita nad 40 %
s jednorazovým plnením
s konštantnou PS

TIP

denné dávky poèas hospitalizácie

TIP

Zabezpeète svoj úver
poistením invalidity
s jednorazovým plnením.

Priemerná dåžka hospitalizácie
následkom choroby alebo úrazu
je 7 dní. Dostávajte peniaze aj
za èas strávený v nemocnici.

Najèastejšie sa úrazy stávajú
v domácnosti a pri športe.
Najvážnejšie pri dopravných
nehodách.

Z¼AVA
až 15 % na

rizikové pripoistenia

Investujte s nami
Vyberte si z investièných fondov správcovských spoloèností:
C-QUADRAT

Fidelity

C-QUADRAT ARTS - Best Momentum
C-QUADRAT ARTS - Total Return Bond
C-QUADRAT ARTS - Total Return Flexible
C-QUADRAT ARTS - Total Return Garant

Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A-EURO
Fidelity TargetTM Fund

Alebo sa rozhodnite pre investièný program, ktorý zostavili Tatra Asset Management a UNIQA:
Stabilný investièný
program

Zmiešaný investièný
program

Dynamický investièný
program

Pre konzervatívnych investorov, ktorí
h¾adajú predovšetkým bezpeèné
riešenie, ktoré dokáže vyťažiť viac ako
bežné bankové produkty.

Pre investorov, ktorí h¾adajú
zaujímavé zhodnotenie s nízkym
rizikom, èo je zabezpeèené širokou
diverzifikáciou.

Pre investorov, ktorí sú ochotní
podstúpiť kvôli vyššiemu
zhodnoteniu primerané riziko
pri ve¾mi nízkej diverzifikácii.

InvestUNIQA PLUS
Hodnota garantovaného výnosu je
platná na vopred stanovené obdobie,
spravidla na jeden rok.

TIP

Investplán – nástroj utlmenia rizika straty,
napríklad v súvislosti s prepadom akciových trhov.

Akciový investièný
program
Pre investorov, ktorí chcú investovať
nielen do tradièných nástrojov,
ale vyh¾adávajú vysoký výnos aj
na rozvíjajúcich sa trhoch alebo
v komoditách.
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Získajte Z¼AVU na ïalšie poistenie
Odmeníme Vás za vernosť. Ak máte u nás uzatvorené životné poistenie a rozhodnete sa uzavrieť
aj poistenie bývania, automaticky získate Z¼AVU na poistnom.

UNIQA

Assistance

24
servis

+421 2 544 11 029

Asistenèná služba Vám pomôže NONSTOP. Dojednajte si ju v rozšírenej verzii len za 0,86 EUR
mesaène v nasledujúcich prípadoch:
Chcete konzultovať Váš zdravotný stav, vysvetliť lekárske pojmy alebo navrhovaný lekársky postup?
Váš lekár na telefóne Vám bude kedyko¾vek k dispozícii.
Ste hospitalizovaný/á?
Zabezpeèíme Vám nadštandardné ubytovanie do limitu 200 EUR a ubytovanie pre príbuzného
v blízkosti nemocnice tiež do limitu 200 EUR.
Ste po hospitalizácii a potrebujete pomocnú ruku?
Zabezpeèíme Vám odvoz zo zdravotníckeho zariadenia, sprievod k lekárovi, ale aj upratovanie
bytu, pranie a žehlenie, nákup bežných domácich potrieb a liekov.

Klientsky portál MyUNIQA – zaregistrujte sa teraz!
Registráciou na portáli www.myuniqa.sk máte preh¾ad vo svojich zmluvách, zároveò môžete
vykonávať rôzne zmeny a online platby z pohodlia domova.

UNIQA kontakty:
 call centrum 0850 111 400
Tu dostanete informácie, v akom stave sa nachádza Vaša poistná udalosť.
 www.uniqa.sk
Tu nájdete všetky naše kontaktné miesta.
 poistovna@uniqa.sk
Môžete nám aj napísať.
 Lazaretská 15, 820 07 Batislava 27

Pre viac informácií kontaktujte Vášho sprostredkovate¾a:

trhu

