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Csak semmi
vész!
Ha biztosítás van,
jó szaki is van

Vannak sürgős esetek
te sem úszod meg
Az emberek több, mint kétharmadának volt már valamilyen lakáskára. Kisebb vagy nagyobb gond előbb-utóbb mindenhol adódik, épp ezért hasznos a lakásbiztosítás.

a leggyakoribb lakáskárok
üvegkár

beázás

csőtörés

lopás

tűzkár

azonnal segítünk!
Ugyanakkor a lakáskároknál nagyon sok esetben azonnali segítség kell, egy percet sem várhatunk.
Ezért jó az UNION háztartási assistance-szolgáltatása. Ha sürgősen segítségre van szükség, vállaljuk, hogy 24 órán
belül szakembert küldünk, és térítjük a költséget 30.000 forintig. Ráadásul „nem használod el” a segítséget: a szolgáltatás a szerződés időtartama alatt korlátlan alkalommal igénybe vehető!
Jó hírünk van: az assistance-szolgáltatást a március 1. és május 31. között megkötött szerződések esetében külön díj
nélkül a kockázatvállalás kezdetétől egy éven át ajándékba adjuk!

az akcióban részt vevő termékek
UNION Otthonbiztosítás (Optimum csomag esetén) | UNION24 Otthonbiztosítás (Optimum csomag választása esetén)
| UNION Kandalló Extra | UNION Értem Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás | ERSTE Kandalló Extra
Otthonbiztosítás

mit tartalmaz a szolgátatás?
•
•
•
•
•
•
•

vízvezeték-szerelés
gázvezeték-szerelés
tetőfedés
üvegezés
villanyvezeték szerelés
duguláselhárítás
zárszerelés

Biztosra mehetsz!
hol találsz jó szerelőt?
Nálunk!
A szolgáltatást nyújtó partnerünk, a párizsi székhelyű Europ Assistance Csoport 1997 óta van jelen a magyar piacon,
világszerte pedig több, mint 115 millió ügyféllel büszkélkedhet.
Mondanunk sem kell, hogy a szolgáltatás a hét minden napján 0-24 óráig elérhető. 748 szerződtetett kiváló minősített
szakiparos segít – az egész országban, garanciával, nem feketén dolgozva.

és ha nincs vészhelyzet?
Akkor sincs semmi vész!
Ez esetben is hívhatsz bennünket és nem kell aggódnod, hogy nem találsz szakembert. Igaz, ilyenkor a teljes költség
téged terhel, de biztos lehetsz a munka szakszerű elvégzésében.

fontos tudni
• Azon ingatlanoknál, amelyekre az akció kezdetekor az UNION-nál élő lakásbiztosítási szerződés van, az akció ideje
alatt újonnan kötött szerződésre nem adható ingyenesen a kiegészítő fedezet.
• A szolgáltatás abban az esetben ingyenes, ha a káresemény vészelhárítást igényel. Annak minősül az épületben,
épületgépészetben keletkező váratlan meghibásodás, károsodás, vagy egy váratlan külső mechanikai behatás,
amely sürgős beavatkozást igényel (az esetleges további károk, balesetveszély megelőzése érdekében), ha a kialakult vészhelyzet elhárítása általunk megoldható.
• Az UNION munkadíjat, anyagköltséget és kiszállási díjat térít.
• Ha 1 év után is szeretnéd a szolgáltatást, külön díjért természetesen kérheted.
• A biztosítási események meghatározását, a kizárásokat, valamint a biztosító mentesülésének szabályait az egyes
termékekre vonatkozó biztosítási feltételek tartalmazzák.
Részletek: www.union.hu

Neked az a fontos, hogy ha kell, egyszerűen, kényelmesen és gyorsan intézhesd biztosítási
ügyeid. Tudjuk. Mi azonban arra is törekszünk, hogy értsd, amit mondunk és érezd, hogy
valóban érted vagyunk. Stabil és megbízható hátterünkkel azért dolgozunk, hogy minden
élethelyzetben a leginkább megfelelő megoldást kínáljuk Neked.
Tulajdonosunk a közel 200 éves tapasztalattal rendelkező, A+ minősítésű osztrák VIENNA INSURANCE
GROUP (VIG), Közép- és Kelet-Európa egyik legnagyobb biztosítási vállalatcsoportja.

autó

otthon

élet

utazás

nyugdíj

baleset

befektetés

egészség

vállalkozás

neked • segít
union.hu/blog
neked • érdekes
facebook.com/union.hu

Hívd bizalommal!

union.hu | 06 1 486 4343
A jelen dokumentumban megjelenő információk, adatok, feltételek nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek, kizárólag tájékoztatásul, a
figyelem felhívására szolgálnak, továbbá nem tartalmazzák teljes körűen az adott termékre vonatkozó tudnivalókat. Az egyes szolgáltatásokra
vonatkozó aktuális feltételrendszerről telefonos ügyfélszolgálatunkon és honlapunkon adunk részletes tájékoztatást.
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mit tehetünk még érted?

