A jövő álmai

MA

születnek

A szülők számára a gyermekeik biztonsága és jövője a legfontosabb érték. A világ folyamatosan változik, minden nap egy új élmény,
új felfedezés a gyerekekkel. Az örömteli pillanatok feledtetik az aggodalmakat, a félelmeket: de mi lenne, ha egy váratlan esemény,
baleset vagy betegség történne… Vajon akkor is meg tudja valósítani jövőbeni céljait, gyermekük álmait?

FÓKUSZBAN A TANDÍJ!
t Gondolt már arra, vajon mennyibe is kerül majd gyermeke
taníttatása?
t Szeretné, ha majd gyermeke 10-15 év múlva főiskolára vagy
egyetemre járna?

t Esetleg külföldön szeretne nyelvet tanulni?
t Minden körülmények között meg tudja majd valósítani?
t Hány év van még addig?

Válasszon a Generali életbiztosításai közül, melynek segítségével időben fel tud készülni a család előre tervezhető kiadásaira és a
váratlan élethelyzetekre is.

MILYEN ELŐNYEI VANNAK AZ ÖN SZÁMÁRA A GENERALI RENDSZERES DÍJAS
MYLIFE ÉLETBIZTOSÍTÁSAINAK?
t A biztosítás segítségével anyagi alapokat teremthet gyermeke
számára.
t Kiegészítő biztosítások választásával balesetből vagy
betegségből eredő váratlan helyzetekre is felkészülhet.
t Díjátvállalás kiegészítő biztosítás választása esetén
egy esetleges családi tragédia (biztosított szülő halála)
bekövetkeztével, a gyermekeinek szánt megtakarításai díját
a biztosító átvállalja, és az egyedül maradt szülő vállát nem
terheli a megtakarítás havi költsége.

t Eseti befizetésekkel bármikor növelheti a kitűzött célra szánt
megtakarítást és a váratlan helyzetek anyagi kihívásaira is
felkészülhet..
t A választható eszközalapokból az igényeinek leginkább
megfelelő befektetési portfóliót állíthatja össze, és jó
döntésekkel, kedvező piaci körülmények között növelheti
megtakarítását.

SZÁMOLJUNK EGYÜTT!

Kezdje időben a megtakarítását!

Generali MyLife Prémium szerződés értékének alakulása

Szolgáltatási összeg a tartam végén
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(minimum 20 éves tartamú szerződés; első éves havi megtakarítási díjrész: 20 000 Ft; inkasszós;
megtakarítási díjrész évenkénti növelése: 3%/év; éves feltételezett hozam: 6,75%)
Megtakarítási díjrész aktuális értéke (hozammal)
Hűségjóváírás és vagyonarányos bónusz hozammal

A megtakarítási díjrész évenkénti 3%-os növelésével, 6,75%-os éves feltételezett eszközalaphozammal számolva. A szolgáltatási összegek a fenti feltételezésekkel teljesülnek, ezekre a
biztosító garanciát nem vállal.

Hűségszámla
Befizetett megtakarítási díjrész összesen

Tervezzen előre és alapozza meg már most nyugodt jövőjét!
Bővebb információért kérem hívjon a következő telefonszámon: +36 30 997 8787
Üdvözlettel:

Tancsa Zoltán
az Ön biztosításközvetítője

Tájékoztatjuk, hogy a jelen kiadványt az Ön korábbi, gazdasági reklámcélú megkeresésekhez adott önkéntes hozzájárulására tekintettel juttattuk el
Önnek. Amennyiben Ön a jövőben nem kíván gazdasági reklámcélú megkereséseket fogadni, úgy az ilyen megkereséseket bármikor, indokolás nélkül, ingyenesen az alábbi címeken, illetve a Generali Biztosító Zrt. bármelyik ügyfélszolgálatán neve, születési dátuma és kötvényszáma megadásával
megtilthatja: generali.hu@generali.com elektronikus levelezési címen, vagy postai küldeményként a Generali Biztosító Zrt., 7602 Pécs, Pf. 888. címén.
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-50306/2012.

generali.hu

