Myslite na to, že
aj
prináša
ŽIVOT
vzrušenie z HRY .
HappyŽolík

Kapitálové životné poistenie
pre prípad dožitia s možnosËou výhry

Vneste do svojho života vzrušenie z hry a rozhodnite sa pre
HappyŽolík. Okrem zabezpeèenia Vašej budúcnosti, máte
navyše nárok na výhru v prípade vyžrebovania. Žrebovanie
prebieha až štyrikrát do roka.

V prípade vyžrebovania pri akomko¾vek žrebovaní poèas
doby poistenia, vyhrávate garantovanú poistnú sumu
s dosiahnutým podielom na zisku a Vaše poistenie zaniká.
V prípade, že sa Vám šËastie pri žrebovaní vyhne, bude Vám
pri dožití na konci poistnej doby vyplatená dohodnutá suma.

1. Zabezpeèenie
budúcnosti

2. Pravidelná
možnosË výhry

3. Poistenie
pre všetkých

Myslite na budúcnosË nielen svoju,
ale aj svojich blízkych. Zvo¾te si
poistnú sumu a poistnú dobu,
na konci ktorej Vám vyplatíme
dohodnutú sumu s prislúchajúcim
podielom na zisku.
V prípade úmrtia poisteného poèas
poistnej doby, bude oprávneným
osobám vyplatená pomerná èasË
poistnej sumy zvýšená o podiel na
zisku za príslušné obdobie.

V prípade, ak koncové trojèíslie
z vyžrebovaného šesËèíslia hry JOKER
bude zhodné s posledným trojèíslím
platným pre Vašu poistnú zmluvu,
vyplatíme Vám garantovanú poistnú sumu s dosiahnutým podielom
na zisku a Vaše poistenie k dátumu
vyžrebovania zaniká.

HappyŽolík je možné uzatvoriË
aj bez preukazovania zdravotného
stavu, vypåòania rôznych formulárov
a dokonca nemusíte podstupovaË
ani lekárske prehliadky.

Poèas celej doby platenia
poistného máte nárok na
výhru v prípade vyžrebovania.

TIP

Sledujte hru JOKER organizovanú spoloènosËou TIPOS,
národná lotériová spoloènosË, a.s..
Smerodajné žrebovanie prebieha
štyrikrát do roka v nede¾u v 10., 23.,
36. a 49. týždni.

TIP

TIP

Poistenie je vhodné aj pre
starších ¾udí.

Myslite ĎALEJ...
Myslite na to, že

Poistenie nehnute¾nosti a zariadenia domácnosti
Domov & ŠËastie
Nezabudnite na vhodné poistenie aj Vášho bývania. Poistenie
síce nedokáže zabrániË katastrofám, ktoré môžu bývanie ohroziË, ale dokáže eliminovaË škody, ktoré spôsobia. Naše poistenie
Domov & ŠËastie bolo ocenené ako „Poistenie nehnute¾nosti
roka 2015“.
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Klientsky portál MyUNIQA – zaregistrujte sa teraz!
Registráciou na portáli www.myuniqa.sk máte preh¾ad vo svojich zmluvách,
zároveò môžete vykonávaË rôzne zmeny a online platby z pohodlia domova alebo
Vašej kancelárie.

UNIQA kontakty:

Pre viac informácií kontaktujte Vášho sprostredkovate¾a:

 Call centrum 0850 111 400
 www.uniqa.sk
 poistovna@uniqa.sk
 Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27

Tento materiál slúži výluène iba pre marketingové úèely, nie je právne záväzný a nie je súèasËou zmluvnej dokumentácie k poistnej zmluve.

