
  

 

HIRDETMÉNY 

 

Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. által szervezett „élet akció” 

(„Élvezd az életet – Élvezd a pihenést!”) elnevezésű ügyfélpromócióról 

 

 

2019. március 1-től 2019. április 30-ig tartó promóciós időszakban az UNION Vienna Insurance Group 
Biztosító Zrt-nél (továbbiakban: biztosító) egyéni életbiztosítást kötő minden ügyfél Welcome Plus 
Szállodautalványt kap ajándékba. 

 

A promócióban azok a promóciós időszakban az UNION Biztosítónál megkötött életbiztosítási szerződések 
vesznek részt, amelyekre a biztosítási ajánlat 2019. március 1 – 2019. április 30. között kerül aláírásra, és az 
ajánlat 2019. május 15-ig a biztosítóhoz elbírálásra beérkezik, majd a biztosító az ajánlatot elfogadja.  

 

A promócióban az UNION Biztosítónál valamennyi, ebben az időszakban értékesített egyéni – 
megtakarításos és kockázati – életbiztosítási terméke részt vesz: UNION-Nyitány életbiztosítás, UNION-
Pezsgő nyugdíjbiztosítás, UNION-Solo egyszeri díjas életbiztosítás, Erste Euro Smart egyszeri díjas életbiztosítás, 
UNION Rizikó-Extra kockázati biztosítás, UNION-Napnyugta teljes életre szóló kockázati életbiztosítás, UNION-
Mátrix élet- és baleset-biztosítás  és UNION-Idill nyugdíjbiztosítás. 

Az ajándék Welcome Plus Szállodautalvány feltétele, hogy a promócióban részt vevő életbiztosítási termékből a 
promóciós időszakban kötött biztosítási szerződés létrejön, és erről a biztosító a biztosítási fedezetet igazoló 
kötvényt állít ki. Amennyiben az ügyfél a promóciós időszakban több ajándékra jogosító biztosítási szerződést 
kötött, úgy a biztosító az ajándékutalványt minden a feltételeknek megfelelő szerződésre teljesíti. A biztosító az 
ajándék szállodautalványt a biztosítási kötvénnyel együtt postán, ajánlott küldeményként küldi meg a biztosítás 
szerződőjének. Az ügyfélnek az utalvány esetleges elvesztéséből vagy sérüléséből származó veszteségéért 
semmilyen felelősség nem terheli a biztosítót, a biztosítónak az utalványt nem áll módjában pótolnia. 

 

A biztosító fenntartja a jogot, hogy az akciót 2019. április 30. előtt bezárja és ajándék szállodautalványt 
maximum 2500 db kötvényesített szerződésre teljesíti.   

Az ajándék Wellcome Plus Szállodautalvány 1 éjszakára 2 fő részére reggelis vagy félpanziós ellátást nyújt a 
Welcome Plus rendszerben elérhető több mint 300, hazai vagy külföldi partnerszálloda egyikében. Az 
ajándékutalvány beváltásáról és a szállodákról bővebb információ a www.welcome-plus.net/hu honlapon található. 

Fontos! Az ajándékutalvány minimum 2 éjszakás foglalás esetén érvényesíthető. 

 

A biztosító honlapján részletes tájékoztatás található a promócióban kínált életbiztosításokról 
(https://www.union.hu/biztositas/nyugdij) és a jelen promócióról (https://www.union.hu/eletakcio). 

 

Budapest, 2019. február 28. 
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