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életszakaszában
jelen vagyunk!

Felelősségbiztosítás
Kötelező szakmai felelősségbiztosítás önállóan dolgozó gondozók számára
Az UNIQA „szakmai felelősségbiztosítási csomagjával”
mostantól a lehető legnagyobb biztosítási védelmet
élvezheti bármely káreseménykor. Önt minden olyan
anyagi kárral járó tevékenységnél felelősségre lehet
vonni, melyekre az üzleti tevékenységéből fakadóan fel
van jogosítva. Pl. háztartás közeli szolgáltatások esetén,
vagy az ügyfél támogatásánál mindennapi életében. Ezek
bizonyos körülmények között magas költséget jelenthetnek az Ön számára - gyakran akár több ezer eurót is.
Ahhoz, hogy tagként a lehető legjobb biztosítást
nyújthassuk Önnek, 2021. május 1-től egy szakmai
felelősségbiztosítás formájában a legjobb biztosításhoz
juthat, ha az Alsó-Ausztria Kereskedelmi Kamara személyi
tanácsadás és személyi ellátás szekciójához csatlakozik.
Ez a következő előnyökkel jár az Ön számára:
n A gondozott személynél történt biztosított vagyoni
vagy személyi kár költségeinek megfizetése
n A személyi vagy vagyoni károk esetében fellépő
megalapozatlan kártérítési kötelezettségektől való 		
védelem költségeinek megfizetése

Biztosítási összeg

4.000.000,00 euró

Önrész anyagi kár esetén

100,00 euró

A biztosítási díj mostantól az éves alapdíj fix alkotóeleme - 90 euró évente. A biztosítás az Alsó-Ausztria
csoporthoz való csatlakozással kezdődik, vagyis abban
az időpontban, amikor Ön Alsó-Ausztriában telephelyet
hoz létre. A biztosítás a tagság első napján 00:00 órakor kezdődik, és akkor szűnik meg, ha már nem áll fenn
tagság Alsó-Ausztriában (a kijelentkezés napján 24:00-tól).
Ez az Ön számára konkrétan ezt jelenti: Amennyiben
aktív iparűzési engedélyének alapdíját Alsó-Ausztriában
fizette be, csak akkor érvényes a biztosítása, ha pár hónapon keresztül egy másik tartományban tevékenykedik.
De a fordított eset is lehetséges: Amennyiben egy másik
tartományban van a telephelye, de aztán áthelyezi tevékenységét Alsó-Ausztriába, kárigény esetén ugyanúgy él a
biztosítása Alsó-Ausztriában is az alapdíj megfizetésével.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy kárigényét a káresemény
után 6 héten belül be jeleznie kell biztosítója felé.

Biztosítással kapcsolatos kérdések esetén kérjük,
forduljon hozzánk emailben:
E-mail: christian.ziegelbecker@uniqa.at

Kárigény esetén forduljon hozzánk a
következő email címen a 2130/002612-3
hivatkozási számmal:
E-mail: schaden@uniqa.at
www.uniqa.at
Ez egy kötetlen információforrás és nem veszi figyelembe az Ön egyedi igényeit.
Ez nem jelent ajánlatot, tanácsadást, felkéréts és nem egyedi vásárlási ajánlat.
A tévedések, nyomtatási hibák és a változtatás jogát fenntartjuk. Állapot: 2021 április

Részletes termékinformációt a következő elérhetőségen talál: www.uniqa.at.
A kiválasztott termék teljes körű információit, a biztosítás iránti kérelemben, a
biztosítási kötvényben, illetve a biztosítási feltételekben találja.
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