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„Velem ez úgysem történhet meg!”
Hányszor hallottuk már ezt!
Kockázatok. Felkészülni a váratlanra? Lehetséges!
A nem tervezhető, de időnként mégis bekövetkező események súlyos anyagi terheket róhatnak a családra.
A családfenntartók szerepe anyagi szempontból is megkérdőjelezhetetlen, hiszen ők a családban a
„pénzcsinálók” – jövedelmük biztosítja az anyagi egyensúlyt, ezért egészségük felbecsülhetetlen érték.
A statisztikák szerint a férfiak több mint ötöde 40–59 éves kora között hal meg, amikor még javában
családfenntartó.
A kérdés:

Rendelkezünk-e pénzügyi stratégiával egy komoly baleset/betegség esetére?
Hazánkban percenként megsérül valaki.
Ez azt jelenti, hogy évente 690 ezer baleset történik.
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2015-ben 2403 ember halt meg közúti és
háztartási balesetben

Minden második ember szív- és érrendszeri,
minden negyedik daganatos betegségben hal meg

Az egészségügyi magánkiadások az elmúlt évtizedben reálértéken meghatszorozódtak.
Egy magyar állampolgár a fizetése arányában többet költ egészségügyi kiadásokra, mint egy amerikai.
A magyar lakosság évente 958 milliárd forinttal járul hozzá az egészségügyi kiadásokhoz saját zsebből!

„Az ember feláldozza az
egészségét, hogy pénzt keressen,
aztán feláldozza a pénzét, hogy
visszaszerezze az egészségét.”
A dalai láma
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Naponta átlagosan 74 új szívbeteget regisztrálnak Magyarországon, évente 25.000 ember kerül kórházba
szívinfarktus gyanújával, és ugyanennyien életüket is vesztik.
Magyarországon 60-70 ezer új rákbeteget diagnosztizálnak évente, ami szintén kiugróan magas arány a
többi uniós országéhoz képest.
Az OECD 34 tagállama közül MAGYARORSZÁGON a legmagasabb a rákbetegek halálozási aránya. (43%-kal
haladja meg az átlagot.)
A betegeknek mintegy fele meghal, a legtöbben az „ellátórendszer kapujában esnek el”, ugyanis hónapok
telnek el a panaszok megjelenése és a diagnosztizálás között, vagyis mire a beteg a rendszerbe kerül, sok
esetben már nem lehet rajta segíteni. A várólisták továbbra is nagyon hosszúak:

33.000 ember vár műtéti ellátásra.
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Ne feledkezzünk meg a kieső jövedelemről sem!
Súlyos anyagi következményekkel járhat, hogy csökkenő jövedelemmel kell a növekvő kiadásokat fedeznünk.
(A magyar családok 63%-a rendelkezik valamilyen hitellel.)
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Mi a megoldás?
1.

Kockázati és baleseti életbiztosítások, melyekkel enyhíteni tudja a kieső jövedelem okozta
nehézségeket. Ajánlott biztosítási összeg: minimum kétéves nettó jövedelem, plusz
– amennyiben vannak – a család hiteltartozásai.

2.

Privát vagy munkáltató által fizetett összeg vagy szolgáltatás finanszírozású betegségbiztosítások,
amelyek jelentősen, akár 50-100%-ban is növelhetik a gyógyulás és az életben maradás esélyeit.

. . . és még valami:
mi a helyzet az eddig megteremtett vagyonunk, a megszerzett értékeink védelmével?

Már van biztosítása

Még nincs biztosítása

Tapasztalataink szerint a biztosítások 90%-a
optimalizálható ár vagy szolgáltatások tekintetében.

Éppen ideje, hogy
változtassunk ezen!

Miért a QUANTIS-t válassza?
–
–
–
–
–

Mert garantáltan előnyöket kínálunk
18 év tapasztalatunk van a magyar piacon
Exkluzív prémium termékkínálattal rendelkezünk
8x Superbrands és 11x Business Superbrands díjasak vagyunk
Minősítésünk: Opten A1

Ez az általános ismertetőanyag nem minősül konkrét termékfeltételekre
vonatkozó hivatalos leírásnak vagy hirdetménynek. A kiadványban foglaltak célja
kizárólag az általános tájékoztatás, és nem tekinthetők sem befektetési vagy
pénzügyi ajánlásnak, sem számviteli, könyvelési és adózási tanácsnak.
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