Betegség-, élet- és balesetbiztosítás szakszervezeti tagoknak
A SIGNAL IDUNA Biztosító a szakszervezeti tagoknak és családtagjaik részére (2–70 éves kor között), egyénileg köthető
betegség-, baleset- és életbiztosítást nyújt, az alábbi választási lehetőségekkel:
Biztosítási összegek (Ft)

Káresemény típusa

„A” csomag

„B” csomag

Bármely okból történő elhalálozás

600 000

1 000 000

Baleseti halál esetén

500 000

1 000 000

1 000 000

1 500 000

500 000

500 000

Csonttörés esetén

20 000

20 000

Égési sérülés esetén

20 000

20 000

2 000

2 000

Baleseti rokkantság esetén
50% feletti baleseti rokkantság esetén további kifizetés

Baleseti kórházi napidíj
28 napot meghaladó baleseti eredetű táppénz

10 000

10 000

Baleseti műtéti térítés

100 000

100 000

TB I-II. csoportba kerülés esetén (betegségek esetén is)

100 000

100 000

Kritikus betegségek esetén

100 000

100 000

Éves biztosítási díj (Ft)

6 600

9 000

Féléves biztosítási díj (Ft)

3 300

4 500

Választott csomag:

A vagy

B

Díjfizetési ütem:

éves

féléves

Szakszervezeti tag neve:
Anyja neve:
Születési idő és hely:

év

hónap

nap

Lakcím:
E-mail:

Telefon:

Szakszervezet neve:
További információ: Reményi Zsuzsánna, tel.: 06 70 561 4342
Kérjük, hogy az adataival kitöltött táblázatot a remenyi.zsuzsanna@partner.signal.hu e-mail címre küldje el.
Levélben: SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. Reményi Zsuzsánna, 1519 Budapest, Pf: 260, vagy leadhatja a szakszervezeténél is.
Az adatok megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. az adatait a díjszámítás készítése céljából felhasználja, és azt a
biztosításközvetítő révén megküldje, valamint hogy adatait az Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a szerint a díjszámítás
megküldését követő 90 napig kezelje.
A fenti e-mail címre küldött kérésére, vagy telefonon a megadott számon, postai úton (postacím: SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt., 1519 Bp. Pf. 260.,
Reményi Zsuzsánna) bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, illetve hozzájárulását bármikor, indoklás és korlátozás nélkül,
ingyenesen visszavonhatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes tájékoztatás közvetlenül a signal.hu nyitó oldal alján az Adatkezelési irányelvek
alatti Dokumentumtárban található (http://www.signal.hu/hu/adatkezelesi-iranyelveink). Felhívjuk szíves figyelmét, hogy sem a kitöltött adatlap, sem
a díjszámítás megküldése nem minősül ajánlattételnek a Felek részéről.

