LIGA tagoknak
és családtagjaiknak

20%
kedvezmény

utasbiztosítására!

TÖLTŐDJÖN FEL ÉLMÉNYEKKEL,
A NEHEZÉT BÍZZA UTASBIZTOSÍTÁSÁRA!
KÜLFÖLDI UTAZÁSHOZ VÁLASSZAAVIENNALIFE UTASBIZTOSÍTÁSAIT!
BIZTOSÍTÁSÁVALMOSTVESPAROBOGÓTNYERHET!
Nyaralását tervezi? Ne feledkezzen meg biztonságáról sem, most minden LIGA tag és családtagjai kiemelt, 20%-os
kedvezménnyel kötheti meg a Vienna Life Biztosító kétféle utasbiztosítását.
Akár a környező országokba, akár a világ távoli pontjára utazik, utasbiztosításainkkal védelmet élvezhet többek közt
betegség és baleset esetén. De a biztosítási védelemnél most még többet is nyerhet: utasbiztosítási ügyfeleink között
minden nyári hónapban kisorsolunk egy GoPro kamerát, augusztus végén pedig a fődíjat, egy Vespa robogót! Részletek: viennalife.hu/nyari-nyeremenyjatek

Mit nyújtanak Önnek nyári utasbiztosításaink?
• Az egész világra kiterjedő, magas szintű biztosítási
védelemet.
• Sürgősségi orvosi ellátás költségeinek megtérítését
(baleset vagy betegség esetén).
• Igényelhető autó asszisztencia akár 15 éves autóra is

• Kórházba- vagy hazaszállítás szervezését és térítését.
• Széles körű asszisztencia szolgáltatásokat.
• Poggyászbiztosítást (műszaki cikkekre is!).
• A nap 24 órájában elérhető, magyar nyelvű segélyvonalat.

Hogyan kérheti a 20%-os kedvezményt?
Kösse meg online!
Használja a LIGA-s 20%-os kedvezménykódját! Kösse meg online utasbiztosítását a www.viennalife.hu oldalon
keresztül, és írja be a LIGA kódot a „Kedvezménykód” mezőbe. A kedvezménykód kizárólag Horizont és Horizont Prémium utasbiztosítás vásárlása esetén érvényes, 2017. szeptember 30-ig. Fotózza le kódját, hogy egész
nyáron használhassa, akár többször is! (A LIGA kód az FRSZ helyi tisztségviselőitől vagy a KKI-tól tudtható
meg.)
Nem tudja online megkötni?
A kedvezményes utasbiztosítással és bármilyen pénzügyekkel kapcsolatos kérdéssel keresse a LIGA pénzügyi
tanácsadóját, Szekrényi Györgyöt. I Tel. 06 20 610 6688
A kód 20%-os kedvezmény igénybevételére jogosítja fel Önt a www.viennalife.hu oldalon
történő online biztosításkötésekor, Világjáró utasbiztosítás vásárlása esetén. A kedvezmény
bérleteknél, Autó+ assistance csomag díjánál, Világ Strandjai és Városnéző Program+
terméknél nem érvényesíthető, más kedvezményekkel nem összevonható, kizárólag a felnőtt
teljes árú (pótdíjak és kedvezmények nélkül számított) biztosítási díjból kerül levonásra. Egy kód
többször is felhasználható, és a kedvezmény egy időben több fő számára is érvényesíthető.

