A SIGNAL Biztosító ajánlata
a szakszervezeti tagok
számára

Sokféleség, szolidaritás, megbízhatóság

Kedves Szakszervezeti Tag!
A SIGNAL Biztosító és a szakszervezetek kapcsolata hosszú évekre vezethetô
vissza. A szakszervezeti mozgalomban és a biztosításokban közös vonás a védelemre való szövetkezés, hiszen a közösség együtt nagyobb biztonságot élvez,
mint az egyének külön-külön.
A SIGNAL Biztosító nagy gondot fordít arra, hogy szakszervezeti partnereinket
kiemelten támogassuk, ezért számukra olyan biztosítási konstrukciókat dolgoztunk ki, melyek kedvezô, esetenként igen szerény díj ellenében magas szolgáltatást nyújtanak a bajbajutottak számára.
A csoportos baleset-biztosításon túl, teljes körû biztosítási szolgáltatásokat
kínálunk kedvezményes díjakkal az egész család számára. Kérjük, tekintse át
kínálatunkat.
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A 100 éves múltra visszatekintô SIGNAL
IDUNA Csoport - Németország TOP 10
vezetô pénzügyi konszernjének – magyar
leányvállalata.
Társaságunk minden igényt kielégítô élet-,
baleset- vagyon- és gépjármû-biztosításokat kínál magas minôségi színvonalon. Termékpalettánkat folyamatosan bôvítjük. Ügyfeleink száma már megközelíti az 500 ezer
fôt. A bizalom meghatározó eleme a jó személyes kapcsolat az ügyfél és a tanácsadó
között. Mûködésünk alapja és motorja a
kiszámítható jövô, a biztonság, ezért dolgozunk, s ezt a biztonságot kínáljuk minden
szakszervezeti dolgozónak termékeinken
keresztül.

SIGNAL - Mindig biztonságban

SIGNAL Biztosító Zrt. Ügyfélszolgálat
1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Contact Center: 06 40 405 405
(Helyi tarifával hívható)
info@signal.hu • www.signal.hu
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Gyermekkötvény –
A gondos szülôk
biztosítása

JövÔidÔ –
Gondolkodjunk együtt
a nyugdíjról…

Legyen szó akár a felsôfokú tanulmányok
költségeirôl, akár az elsô önálló otthon megteremtésérôl gyermeke számít majd az Ön
segítségére. Mindezek olyan költségek, melyek minden szülôt nyomasztanak, azonban
elôrelátással és a megfelelô takarékossági lehetôség kiválasztásával könnyen áthidalhatók. Ebben tudunk Önnek segíteni…

Napjainkban sok szó esik a megtakarítások fontosságáról, az öngondoskodásról, a
nyugdíjrendszer égetô problémáiról. Neves
gazdasági szakemberek szerint - a kialakult
demográfiai helyzet miatt - nincs más lehetôségünk, mint félre tenni a nyugdíjunkra, ha idôs korunkban is méltó körülmények
között szeretnénk élni.
Ha már Ön is szembesült ezekkel a hírekkel, de még nem találkozott egy jó megoldással, adjon magának egy lehetôséget és ismerje meg a SIGNAL megoldását…

A Gyermekkötvény egy olyan kombinált megtakarítási forma, amely a befektetéshez kötött és a klasszikus életbiztosítások elônyeit ötvözi. Ez azt jelenti, hogy
a biztosított személy egyaránt élvezheti a klasszikus életbiztosítások által nyújtott
kiszámíthatóságot és biztonságot, valamint a unit-linked biztosítások által elérhetô
magasabb hozamok lehetôségét.
Négy dolog, amivel a Gyermekkötvény megalapozhatja gyermeke jövôjét
• A véletlennek nem adunk teret: fix,
árfolyamváltozásoktól független, garantált lejárati összeg, plusz nyereség, mely
kiszámíthatóvá teszi gyermeke jövôjét.
• Értékálló megoldást kínálunk:
a szerzôdés rugalmasan hozzáigazítható
a változó élethelyzetekhez.
• Ideális családi biztosítás lehetôsége:
A biztosítási védelem kiterjeszthetô akár
az egész családra egy szerzôdés keretén
belül.
• Növekedési számla: a számlára bármikor elhelyezheti eseti megtakarításait,
ezáltal rugalmasan növelheti megtakarításai volumenét és hatékonyságát.
Amennyiben a lejáratig ezen a számlán hagyja az eseti befizetéseket, Társaságunk a levont költségek nagyobb részét egy összegben bocsátja majd az Ön
rendelkezésére.
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A Jövôidô egy olyan kombinált megtakarítási forma, amely a befektetéshez
kötött és a klasszikus életbiztosítások elônyeit ötvözi. Ez azt jelenti, hogy a biztosított személy egyaránt élvezheti a klasszikus életbiztosítások által nyújtott
kiszámíthatóságot és biztonságot, valamint a unit-linked biztosítások által elérhetô
magasabb hozamok lehetôségét.
Négy dolog, amivel a Jövôidô hozzájárulhat az Ön kiegyensúlyozott
nyugdíjas éveihez:
• A megtakarításai értékét nem csorbítják az átmeneti vagy tartós tôzsdei
visszaesések: a szerzôdés lejáratára kitûzött célösszeg garantáltan az Ön rendelkezésére fog állni.
• A nyugdíj korhatár eléréséig is biztonságban van: a szerzôdés keretein belül
felkészülhet az elôre nem látható betegségekre,
balesetekre és azonnali anyagi segítséget kap a
nehéz idôszakok áthidalásához.
• Ha szeretné, magasabb várható hozamok mellett
is befektetheti pénzét: a Növekedési számla segítségével 3 befektetési alapkezelô, több mint 20 befektetési alapjában is elhelyezheti megtakarításai
egy részét.
• Etalon portfolió: amennyiben Növekedési számlával rendelkezik, nemcsak a befektetési alapok
közül válogathat, hanem lehetôséget nyújtunk egy
idôben (összetételét tekintve) dinamikusan változó
portfólió kiválasztására is. Az ETALON portfólióban kizárólag hosszú múltra
visszatekintô, megbízható alapok versenyeznek az Ön befektetéseiért.

SIGNAL Biztosító Zrt.
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Egyéni élet-, balesetés betegségbiztosítás –
Meglepôen alacsony díj,
meglepôen széles körû
szolgáltatások

Gépjármû-felelôsségbiztosítás – Bár kötelezô,
de nem mindegy, hol van…

Balesetek, katasztrófák – még jó, hogy a
hírekben mindig mások szerepelnek. Vajon
tényleg csak mással történhet ilyesmi, vagy talán nem ártana egy kis óvatosság,
egészséges elôrelátás?
Ön szerint mi fér bele napi 25 Ft-ba?
• Biztonságban érezné szeretteit, ha egy Önnel történt nem várt tragédia esetén
a család 2 millió Ft azonnali anyagi segítséget kapna?
• Elégedett lenne, ha egy baleset kapcsán szükségessé vált mûtét esetén
100 000 Ft anyagi támogatást biztosítanánk a pluszköltségek fedezetére?
• Biztonságban érezné magát, ha egy balesetbôl eredô tartós egészségkárosodás esetén akár 1 500 000 Ft + 500 000 Ft, azaz 2 millió Ft anyagi
segítséget kapna?
• Meglepôdne, ha azt mondanánk, hogy a fentiekben még a szolgáltatások felét
sem mutattuk be Önnek?
A SIGNAL Biztosító által kínált egyéni baleset-biztosítás 11 különbözô biztosítási
fedezetet kínál és ezzel teljes körûen lefedi
azokat a kockázatokat, mellyel a mindennapokban szembesülnünk kell. A biztosítási védelem egy egyszerû csonttöréstôl egy
súlyos és végleges egészségkárosodásig
vagy tragédiáig terjed. Kiemelt kockázatú
(kritikus) betegségek diagnosztizálása esetén is szolgáltatunk.
A Szakszervezeti tagok két csomag közül
választhatnak, melyek eltérô mértékû biztosítási védelmet testesítenek meg, ezzel is
igazodva a tagok eltérô élethelyzetéhez és
teherbíró képességéhez.
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A SIGNAL kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítás az
esetlegesen másoknak okozott károkat téríti meg. Ezen
biztosítással minden gépjármûvet vezetô autósnak rendelkeznie kell, de nem mindegy, hogy ezért a „kötelezô” szolgáltatásért mennyit fizetünk.
Fontos, hogy 2012. január 1-tôl bevezetésre került baleseti adó nagysága a kötelezô
gépjármû-felelôsségbiztosítás éves díjának 30%-a. Amennyiben Ön kedvezôbb díjú biztosítást köt, kevesebbet kell költenie a baleseti adóra is!
Kedvezmények a kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítás díjából:
szakszerknak
vezeti tago
• 10% kedvezmény éves díjfizetés esetén
• 10% kedvezmény csoportos beszedési megbízás, vagy elektronikus,
online bankkártyás fizetés esetén
• 20% kedvezményt biztosítunk, ha a szerzôdônek van 14 év alatti gyerny
kedvezmé
meke
• 10% kedvezményt biztosítunk a szerzôdés díjából, ha a szerzôdô rendelkezik más társaságnál érvényes lakásbiztosítással, vagy a SIGNAL Biztosító
Zrt.-nél legalább 15 000 Ft éves díjú egyéb biztosítással

15%

CASCO biztosítás – Autója is védelemre szorul…
A SIGNAL CASCO biztosítás teljes körû védelmet nyújt az utasainak és autójának is. Sokan
nem csak egy használati eszközként tekintenek autójukra, hanem értéktárgyként, ezért
autója megérdemli a biztosítást a váratlan káreseményekkel szemben. Autóját így mindig,
még a napjainkban egyre gyakoribb szélsôséges idôjárási körülmények által okozott károk
esetén is biztonságban tudhatja.
A SIGNAL CASCO gépjármû biztosítás elônyei:
szakszerknak
• teljes körû biztosítás (elemi, törés és lopás kár)
ze
ve ti tago
• online ügyintézés
• kényelmi és aktív biztonsági berendezések alapbiztosításban biztosítottak
ny
kedvezmé
• az éves és inkasszós fizetési mód kedvezményei összevonhatóak
• avulásmentes térítés, valamint a helyreállítás költségei új értéken térítjük
• zárcsere és üvegkár esetén nem romlik a bónusz fokozat
• csökkentett önrészek figyelembe vétele üvegkár és zárcsere esetén
• kedvezô bónuszrendszer
• kedvezô díjú kiegészítô baleset-, és poggyászbiztosítás
• gyors és ügyfélbarát kárrendezés

10%
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Csoportos biztosítások

Lakásbiztosítás –
Otthona védelmére….

Munkavállalói felelôsségbiztosítás – A munkavállaló
biztonságáért

Életünk egyik legnagyobb kihívása és anyagi
beruházása az önálló otthon megteremtése, mely
a családi fészket, a biztonságot nyújtja számunkra.
A legnagyobb gondosság ellenére bekövetkezhetnek olyan események, melyeket elôre nem
láthatunk, és nem akadályozhatunk meg: érhet viharkár, villámcsapás, tûz keletkezhet, de a betörés
is reális veszélyforrás. Ezek ellen véd egy jó lakásbiztosítás.

Ez a biztosítás a munkavállalókat mentesítheti a
gondatlan károkozási események bekövetkezésébôl
származó, az ôket ilyen esetben terhelô részkártérítési kötelezettség megfizetése alól. A kártérítés kifizetéséhez a munkavállalói részkártérítési
kötelezettséget megállapító jogerôs munkáltatói határozat megléte szükséges.

Szakszervezeti HÁZ-TARTÁS Biztosítás
Azoknak ajánljuk, akik átlagos méretû és kivitelezésû lakásokban, családi házban élnek.
Számos elônye közül néhány:
• Gyorsan és egyszerûen megköthetô.
• Már az alapbiztosítási csomag is – ingatlanra és ingóságokra – szinte minden
szokásos kockázatra védelmet nyújt.
• A kiegészítô modulokkal saját igényei szerint bôvítheti a kockázati kört. (Pl.
egész Európára kiterjeszthetô privát felelôsségbiztosítással, extra üvegbiztosítással,
személyi biztosítással (baleset- és kockázati életbiztosítás, akár hét személyre), széles
körû fedezettel háztáji gazdaságok számára.)
• A szerzôdés aláírása után a biztosítási kötvényt azonnal kézhez kapja, amely –
hitelügyintézések esetén rendkívül elônyös módon – azonnal hatályba lép.

Szakszervezeti BÁSTYA Biztosítás
Legújabb és legmodernebb biztosításunkat azoknak ajánljuk, akik személyre szabott,
egyedi igényeknek megfelelô szerzôdést szeretnének kötni, vagy a lakást, nyaralót és a
vállalkozást egyszerre, vagy akár külön-külön szeretnék biztosítani.
A Bástya Max kiemelt elônyei:
• Modulrendszer, egyszerûsített formában. Családja egyedi igényeinek és vállalkozása
sajátosságainak megfelelôen állítható össze.
• Már all risks vagyonbiztosítási fedezettel is! A biztosítási piacon elérszakszerhetô szinte összes kockázatra fedezetet nyújt.
knak
vezeti tago

10%

Ha Ön társasházban, lakásszövetkezeti
lakásban lakik…
Társasházak, lakószövetkezetek tömbház-biztosítása esetén – a kettôsfedezet elkerülése érdekében – rendkívül kedvezô díjú kiegészítô fedezetként köthetôek lakásbiztosítási termékeink.

edAKCIÓS k
vezmény

A szakszervezet így gondoskodhat a munkavállalók biztonságáról!
• A kártérítési limit: a munkavállaló gondatlan károkozása miatti jogerôs munkáltatói
határozatban szereplô kártérítési összeg, de maximum 500 000 Ft/kár, 5 millió Ft/év
alapesetben. Eltérô igény esetén más limit összegek is választhatók.
A biztosítás díját a szakszervezet a munkavállaló által fizetett szakszervezeti tagdíjból fedezi,
így mentesítve a tagokat az ôket terhelô fizetési kötelezettség alól.

Csoportos baleset-biztosítás – Teljes védelem
akár a családtagokra is…
A SIGNAL Biztosító mint a szakszervezetek biztosítója lehetôséget biztosít a tagoknak,
hogy egy versenyképes szolgáltatásokat tartalmazó, alacsony biztosítási díjú csoportos
baleset-biztosítási szerzôdés tagjai legyenek.
ka-

Mun
Miért elônyös a csoportos baleset-biztosítás?
tre
lyi balese
he
• Már havi 30 Ft-tól elérhetô
ltatások
járó szolgá
• 3-féle választható csomagot kínál, eltérô mértékû biztosítási véládmár a csa
delemmel
tagokra is
• Széles körû védelmet nyújt egy egyszerû csonttöréstôl egy nem
kiterjeszt
várt tragédiáig bezárólag
hetôk!
• A családtagokra is kiterjeszthetô, így akár családi baleset-biztosítási
szerepet is betölthet.

A Szakszervezeti tagok két csomag közül választhatnak, melyek eltérô mértékû biztosítási
védelmet testesítenek meg.
A Biztosító és a Szakszervezet közötti partnerség jegyében a biztosítási díj akár 25%-a is
visszatérítésre kerül a Szakszervezet számára abban az esetben, ha az adott csoportos
baleset-biztosításra kifizetett károk és az egyéb, megállapodásban szereplô feltételek ezt
lehetôvé teszik.

Lakásbiztosításaink díjából – a kockázatoktól függôen – 20-45% engedményt adunk!
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Szakszervezeti kapcsolattartók a megyékben
Megye

Név

Iroda cím

Telefon

Bács-Kiskun

Pánczél Ferenc

6000 Kecskemét, Trombita u. 2.

06 30/207-1557

Baranya

Salamon Gábor

7623 Pécs, Szabadság út 21.

06 30/946-5898

Békés

Poljak Zita

5600 Békéscsaba, Haán L. u. 1.

06 30/597-4141

Borsod-AbaújZemplén

Lipták József

3530 Miskolc, Szemere Bertalan u. 4.

06 20/920-4060

Csongrád

Márkus Ottó

6724 Szeged, Rigó u. 12.

06 30/643-2488

Fejér

Dakos Zoltánné

8000 Székesfehérvár, Károly János u. 35.

06 30/953-7638

Gyôr-MosonSopron

Máté Ildikó

9021 Gyôr, Bajcsy-Zsilinszky u. 18.

06 30/546-1543

Hajdú-Bihar

Dr. Antal Ferenc

4025 Debrecen, Miklós u. 18.

06 20/931-0646

SIGNAL
Ügyfélportál
Online ügyintézés
gyorsan,
egyszerûen.
Regisztráljon Ön is személyre szabott Ügyfélportálunkra!

Heves

Tóbiásné Gáti Aranka

3300 Eger, Telekessy István u. 1.

06 30/541-4192

Jász-NagykunSzolnok

Balog Judit

3200 Gyöngyös, Belváros tér 4.

06 30/369-9272

KomáromEsztergom

Dakos Zoltánné

8000 Székesfehérvár, Károly János u. 35.

06 30/953-7638

Nógrád

Balog Judit

3200 Gyöngyös, Belváros tér 4.

06 30/369-9272

Szerzôdésadatok lekérdezése

BudapestPest megye

Móricz Zsolt

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

06 70/282-8936

Online kötvényregisztráció és törlés

Somogy

Salamon Gábor

7623 Pécs, Szabadság út 21.

06 30/946-5898

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Dokumentumletöltési lehetôség

Igaz Szabolcs

4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 10.

06 30/953-6860

Tolna

Márkus Ottó

6724 Szeged, Rigó u. 12.

06 30/643-2488

Vas

Janzsóné Molnár Katalin

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 31/a.

06 20/940-6306

Veszprém

Seer Zoltánné Németh Eszter

8200 Veszprém, Budapesti út 47.

06 30/957-5880

Zala

Janzsóné Molnár Katalin

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 31/a.

06 20/940-6306

SIGNAL Biztosító Zrt. országos koordinátor: Reményi Zsuzsánna

06 30/445-6171

Online felhasználó regisztráció
Személyes (felhasználó) adatok megjelenítése és módosítása

Szerzôdéshez kapcsolódó dokumentumok megtekintése és letöltése
Ügyintézési lehetôség
- Szerzôdôadatok módosítása
- Ügyféldokumentumok feltöltése
- Zöldkártya igénylés

www.signal.hu

Prospektusunk az adott biztosítási termékekkel kapcsolatos tájékoztatóul szolgál.
Konkrét biztosítási szerzôdés megkötése esetén a szerzôdéskötéskor érvényes, átadott feltételek a mérvadóak.
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SIGNAL Biztosító Zrt.
1123 Budapest, Alkotás u. 50.

SIG 2558

Contact Center: 06 40 405 405
info@signal.hu • www.signal.hu

