
MIÉRT ÉRDEMES SZIMBA BIZTOSÍTÁST VÁLASZTANI?
• A választható 5 csomag 12 féle szolgáltatást tartalmaz, mely széles körű biztosítási védelmet nyújt ügyfelünknek, aki így igényeinek  megfelelően 

tud választani.

• Kedvező díjak – biztosítási védelem akár napi 2 Ft-tól.

• Más termékünkben nem vagy nem ilyen formában található kiegészítő kockázataink is elérhetőek a Szimba biztosításunkban, így több biztosítási 
eseményre szolgáltatunk, mint pl.
– csonttörésre, csontrepedésre és maradandó fog törésére is nyújtunk szolgáltatást,
– a baleseti költségtérítés keretében megtérítjük a gyógyászati segédeszközök, gyógyszer, mentés/szállítás költségeit,
– a rágásfunkció helyreállítása érdekében a megsérült fog, műfog, korona, híd baleset miatt szükséges javításának költségét,
– a biztosított kísérőjének kórházi tartózkodásának költségeit is.

• A SZIMBA SZOLGÁLTATÁSI IGÉNY MÁR ONLINE is bejelenthető.

• Nyári „áthidaló” ingyenes biztosítást (E csomag szolgáltatásait) kapnak azok, akiknek még nincs biztosításuk, de az adott év áprilisában-jú-
niusában, a beiratkozáskor befizetik az adott év szeptember 1-től kezdődő (és a következő év augusztus 31-ig terjedő időszakra szóló) Szimba 
balesetbiztosítás díját.

• Ügyfélbarát, gyors és megbízható a kárrendezés, tapasztalt munkatársakkal és jól kidolgozott, automatizált ügyviteli folyamatokkal.

• A Szimba tradicionális, piacvezető termék.

• Jól kiegészíti az államilag finanszírozott általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítást.

SEGÍT A KERESZTÉRTÉKESÍTÉSBEN!
• Egyetlen Szimba megkötésével is lehetőség van értékes, nagy mennyiségű címanyaghoz jutni. 

• Érdemes a Szimba Kalauzon a szülő hozzájáruló nyilatkozatát is elkérni, mert így a későbbiekben a jogszabályoknak megfelelően felkereshető más 
biztosítási ajánlattal is.

• A Szimba Ügyfélkártya hátoldalán rövid tájékoztató található a Generali MyLife életbiztosítás díjátvállalás kiegészítő biztosításról, „Már most 
gondoljon gyermeke továbbtanulására” üzenettel.

ONLINE SZIMBA AJÁNLATKÉSZÍTŐ PROGRAM
• A PartnerPortálon elérhető a Szimba online ajánlatkészítő program, melynek használatával az ajánlat és a biztosítotti névsor közvetlenül bekerül 

a VIAS2-be, ezért a biztosítottak adatai bármikor visszakereshetők, gyorsabb és egyszerűbb a kárrendezés,

• minden esetben az aktuális verzióval, ellenőrzött és hibátlan ajánlat készíthető,

• gyors és egyszerű használat – „percek alatt” elkészíthető az ajánlat,

• a biztosítotti névsor ellenőrző program segítségével hibátlan névsor készíthető,

• a biztosítotti névsor egy kattintással betölthető,

• nem kell Szimba ajánlati sorszám matricát felvenni a raktárból,

• új ajánlat-, nyári áthidaló ajánlat-, módosító ajánlat (pótnévsor) egyaránt elkészíthető,

• díjszámítással egyidejűleg a díjkedvezmény nyilatkozatot is elkészíti,

• az elektronikus kommunikáció elfogadásakor a program – a bevitt adatokkal – kitölti a „Tájékoztatás  
és ügyfélnyilatkozat biztosításközvetítő közreműködésével tett online ajánlat esetén” nyomtatványt is.
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