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Életbiztosítások

Valósítsa meg
jövőbeli céljait!

Partnerünk az UNIQA Biztosító Zrt.

Bónusz
Hitelkártyák
Életbiztosítások
T ERVEZZE MEG A KÖVETKEZŐ ÉVEK
BEFEKTETÉSEIT ÉS KIADÁSAIT, ÉS
• tegye hosszú távú céljait elérhetővé, kezdje el az első lépéseket most,
• teremtsen stabil alapokat családjának, gyermekeinek, hogy ne legyen
kérdés az anyagi fedezet, ha továbbtanulásról, lakásvásárlásról vagy éppen
egy nagyobb álom megvalósításáról van szó.

 ÁLASSZA A BÓNUSZ BEFEKTETÉSI
V
ALAPOKHOZ KÖTÖTT ÉLETBIZTOSÍTÁSOKAT, ÉS
• állítsa össze az Ön hozam elvárásának megfelelő megtakarítási formát:
• akár egy nagyobb összeget kíván elhelyezni,
• akár rendszeres befizetésekkel kíván megtakarítani. Mindkét esetben
lehetősége van rendkívüli befizetésekre is.
• válasszon az elérhető eszközalapok széles választékából, és állítsa
össze megtakarításainak portfolióját a rendelkezésre álló 23 eszközalapból.
A forint alapú befektetések mellett euró alapú eszközalapokat is választhat.
• kezelje befektetéseit rugalmasan, és:
• használja ki az eszközalap-portfolió módosításának lehetőségét a tartam
alatt saját választása szerint, vagy
• válasszon menedzselt alapjaink közül, amiket a felkészült szakemberek
kezelnek.
• használja ki a kamatadó kedvezményt, mivel az életbiztosítások esetén
tartamtól függően akár meg sem kell fizetnie.
• extra biztonságot nyújt Önnek a minden Bónusz életbiztosításba épített
baleseti halálra szóló biztosítás, ami a biztosítási esemény bekövetkeztekor
garantált 1 millió Ft-ot fizet a kedvezményezettnek.
További információért forduljon kollégáinkhoz, akik segítenek az Ön számára
legmegfelelőbb befektetési forma kiválasztásában.
Az UNIQA-nál jó helyen van a befektetése!
MoneyMoon Awards – a legjobban teljesítő unit-linked eszközalapok megmérettetése
A MoneyMoon független pénzügyi tanácsadó cég 2010 -ben hirdette meg először
a MoneyMoon Awards-ot. A megmérettetésen a legjobban teljesítő eszközalapokat
MoneyMoon
tüntetik ki különböző feltételek alapján. Ebben
az értékelésben biztosító partnerünk az UNIQA
Biztosító Zrt. folyamatosan a legtöbb díjat
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hozta el 2010 óta.
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Biztosítással kapcsolatos információ, ügyintézés, kárbejelentés:
UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.
Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 • Fax: 36 1 2386-060
E-mail: info@uniqa.hu • www.uniqa.hu
További információért látogasson el a www.raiffeisen.hu
oldalra, hívja a Raiffeisen Direktet a +36 80 488 588-as
telefonszámon, vagy érdeklődjön bankfiókjainkban.

