Higgy abban, hogy a

biztonság otthont

varázsol a lakásból.

Higgy magadban.

UNIQA HomeGuard
lakásbiztosítás

Könnyen átlátható,
felesleges fedezetektől mentes
LAKÁSBIZTOSÍTÁST keres?
Az UNIQA HomeGuard lakásbiztosítás az otthonát fenyegető reális veszélyekre
nyújt fedezetet. A kockázatok meghatározásánál kárstatisztikáinkat vettük
alapul, így lakásbiztosításunknál csak a valós károk elleni védelemért kell ﬁzetnie.

A modern kor igényeinek megfelelő
lakásbiztosítás


Azonnali kötvényesítés.
Online kárbejelentés.
 Gyors kárrendezés garanciával, akár szemle nélkül.


Tipp

Egyszerű és gyors
kalkuláció:
a díjkalkulációhoz és
csomagválasztáshoz
elegendő csupán
öt adatot megadni.

Alap, Médium és Prémium csomagok
Három csomagajánlatunk közül mindenki
megtalálhatja a számára leginkább megfelelőt.
Az egyes csomagokban az egymásra épülő
fedezetek gondoskodnak otthona biztonságáról.
Alap csomaggal a legelemibb veszélyek ellen
A károk háromnegyedét öt kárfajta teszi ki: vezetékes
vízkár, viharkár, üvegkár, beázás és villámcsapás.
Ezek ellen már Alap csomagunk is védelmet nyújt.

Médium és Prémium csomagok
magasabb fedezetekkel
Ha az alapbiztosításon túl magasabb fedezeti
értékekkel, vagy még szélesebb körű szolgáltatásokkal szeretné otthonát biztosítani, akkor Önnek
Médium vagy Prémium csomagjainkat ajánljuk.

Online kárbejelentési
lehetőség

Online nyomon
követhető kárstátusz

Egyszerű kárbejelentés,
gyors kárrendezés
Önkiszolgáló kárrendezés,
videós kárszemle
Még gyorsabb kárkiﬁzetés
a háromnapos szolgáltatási
garanciának köszönhetően

Jelentse be kárát
az Önnek legmegfelelőbb módon!

Háromnapos
szolgáltatási garancia

Kár esetén számos felületen fordulhat hozzánk:
online, telefonon, személyesen, levélben vagy
e-mailben. A leggyorsabb megoldás az online kárbejelentés, melyet akár okostelefonjáról is elindíthat.

Egyszerűbb károk esetén, önkiszolgáló kárrendezési
mód választásánál, ha online jelenti be kárát
és minden szükséges információt 48 órán belül
hiánytalanul megad megad, garantáljuk, hogy
maximum három munkanapon belül rendezzük
a kárt. Abban az esetben, ha ez ha ez nem valósul
meg, kötbért ﬁzetünk Önnek.

Kiknek ajánljuk?

Mindazoknak, akik felesleges fedezetek nélküli,
a valós kockázatokra védelmet nyújtó lakásbiztosítást szeretnének.
Akik modern otthonbiztosításban gondolkodnak,
amely a szerződéskötéstől a kárbejelentésig
lehetőséget biztosít az online ügyintézésre.

Különösen ajánljuk azonak, akiknek fontos
a gyors és egyszerű kárrendezés.
Mindenkinek, aki a szolgáltatási garanciának
köszönhetően még nagyobb biztonságban
szeretné tudni otthonát.

TÖBBET adunk...
Gondoskodás II.
élet-, baleset- és betegségbiztosítás

ás II.
Gondoskod és
élet-, balesettosítás
betegségbiz

Gondoskodás
Önnek és
családjának

A Gondoskodás II. biztosítás a megfelelő választás Önnek
és családjának, ha:
 szeretne könnyebben megbirkózni az életében
bekövetkező nehéz helyzetekkel,
 gondoskodni szeretne családja anyagi biztonságáról
egy váratlan tragédia esetén,
 baleset, munkaképesség csökkenés vagy keresőképtelenség
esetén szeretne anyagi segítséget kapni.
UNIQA
Partnerünk az

Biztosító Zrt.

https://www.raiffeisen.hu/-/gondoskodas-ii-biztositas
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