Myslite na to,
ako OCHRÁNIŤ
ich SVET.
UNIQAÈIK

Detské kapitálové životné poistenie

Poistenie
nia
aj bez skúma
stavu.
zdravotného

Naším najväèším úspechom a radosťou v živote sú naše
deti, ktoré sú pre nás tým najcennejším. Každý rodiè chce,
aby jeho dieťa bolo zdravé, malo krásne detstvo, kvalitné
vzdelanie a úspešný štart do dospelého života.
Myslite na budúcnosť svojho dieťaťa už teraz. Zabezpeèíte
mu nielen kvalitný štart do „dospeláckeho“ života, ale aj
kvalitnú ochranu pre rôzne neèakané životné situácie.

Poistenie si vyskladáte jednoducho ako stavebnicu pod¾a
Vašich momentálnych finanèných možností a potrieb. Poistenie môže uzavrieť nielen rodiè, ale aj krstní a starí rodièia,
prípadne iná dospelá osoba aj bez príbuzenskeho vzťahu.

1. Variabilita
a jednoduchosť

2. Myslieť na budúcnosť
sa oplatí

Vyberte si výšku sumy, ktorú chcete
mesaène platiť pre zabezpeèenie
svojho dieťaťa (balík Bronze, Silver,
Gold alebo Platinum).
K tomu si môžete vybrať kombináciu
zdravotno-úrazových pripoistení pre
dieťa balíkom Q, QQ alebo QQQ.
Poistnú ochranu môžete ešte
rozšíriť ïalšími volite¾nými
pripoisteniami.

Keï sa Vaše dieťa rozhodne
osamostatniť a opustiť rodièovské
hniezdo, môže peniaze použiť na
èoko¾vek. Èi to bude financovanie
štúdia, alebo kúpa prvého auta,
ukáže èas. Prípadne ich môže
investovať ako prvý vklad do
vlastného podnikania.

TIP

Èasť peòazí môžete pre
dieťa použiť už poèas
trvania poistenia.

3. Vždy pri dieťati
V prípade Vášho úmrtia budeme
financovať bežné náklady na život
a štúdium Vášho dieťaťa a pri
dovàšení dohodnutého veku mu
vyplatíme Vami zvolenú finanènú
èiastku. Takto Vám dáme istotu,
že dojednaný finanèný cie¾ bude
dosiahnutý za každých okolností.
Uzavrite aj pripoistenie
sirotského dôchodku.
V prípade toho najhoršieho
podporíme Vaše dieťa mesaèným
príspevkom až do 450 EUR.

TIP

Základné poistenie
Poistenie zamerané na zabezpeèenie budúcnosti dieťaťa
S oslobodením od platenia poistného v prípade úmrtia dospelej poistenej osoby

Bronze

Silver

Gold

Platinum

10 EUR

15 EUR

20 EUR

30 EUR

mesaène

TIP

mesaène

mesaène

mesaène

V balíkoch Silver, Gold, Platinum má Vaše dieťa
automaticky kryté kozmetické operácie.
V balíku Platinum môžete využiť aj lekára na telefóne
v prípade konzultácie zdravotného stavu Vášho chorého
dieťaťa. Túto službu máte ako bonus k Vášmu poisteniu.

Rozšírenie poistnej ochrany
2. Volite¾né pripoistenia

1. Balíky zdravotno-úrazového pripoistenia

Sami si zvo¾te pripoistenia,
ktorými rozšírite poistnú ochranu
dieťaťa alebo dospelého poisteného.

S oslobodením od platenia poistného
v prípade úmrtia dospelej poistenej osoby

Vyberte si balík ochrany pre dieťa, ktorý zabezpeèí
finanènú pomoc v prípade choroby a úrazu dieťaťa.

Pripoistenia

Q

BALÍK
QQ

Trvalé následky úrazu
s progresiou 600 %










Kritické choroby



Oslobodenie od platenia poistného
v prípade kritickej choroby



Denné dávky
poèas hospitalizácie
vrátane sprevádzajúcej osoby





Detské asistenèné služby

Denné odškodné od 14 dòa






Úrazová hospitalizácia

QQQ

Prívklad

Pripoistenie pre dospelého:




Èas nevyhnutného lieèenia
Chirurgické náklady

Pripoistenie pre dieťa:

Invalidita èiastoèná, úplná
Sirotský dôchodok




ZDARMA:
Zlomeniny kostí
U-Plus Servis









2 EUR
4 EUR
8 EUR
mesaène mesaène mesaène
TIP

Úrazy detí sú na dennom poriadku, najmä v èase prázdnin a víkendov.
Ak je s úrazom spojená viacdòová hospitalizácia, UNIQA vyplatí
minimálne 1 000 EUR jednorazovo.

TIP

Ak rodiè zostane invalidný, výrazne to ovplyvní
rozpoèet rodiny a ohrozí splácanie úverov.
Jednorazová injekcia od UNIQA pomôže udržať
stabilitu rodiny.

Myslite ĎALEJ...
Pripoistite si detské asistenèné služby, ktoré zabezpeèia napríklad:
 Nadštandardná izba v nemocnici

UNIQA

Assistance

200 EUR/poistná udalosť

24
servis

 Ubytovanie s dieťaťom v zdravotníckom zariadení
200 EUR/poistná udalosť

+421 2 544 11 029

 Doprava do/zo zdravotníckeho zariadenia
100 EUR/poistná udalosť

Len za

0,81 EUR mesaène!

 Návšteva lekára v domácnosti
3 x roène

Klientsky portál MyUNIQA – zaregistrujte sa teraz!
Registráciou na portáli www.myuniqa.sk máte preh¾ad vo svojich zmluvách,
zároveò môžete vykonávať rôzne zmeny a online platby z pohodlia domova.

UNIQA kontakty:
 0850 111 400
 www.uniqa.sk
 poistovna@uniqa.sk
 Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27

Pre viac informácií kontaktujte sprostredkovate¾a poistenia:

