
Egy nap
ajándékba!

HóBarát +1 nap 
akció

kampánytájékoztató
2021. december 1. – 2022. március  31.



Az akció
Azoknak, akik 2021. december 1. és 2022. március 31. 
között legalább 5 napra kötnek UNION HóBarát utasbiz-
tosítást Fekete csomaggal, az egyéni díjból egy napnak 
megfelelő díjat ajándékba adunk. Csoportos díjra a ked-
vezmény nem alkalmazható.

Miért jó ez?
A HóBarát utasbiztosítás népszerű a síelők és snowboar-
dosok körében. A Fekete csomag az igazán komoly káre-
seményekre is jelentős védelmet nyújt. A HóBarát Fekete 
útlemondással termékünk pedig az utazás megkezdése 
előtti időszakban nyújthat segítséget, ha baleset vagy be-
tegség esetén az ügyfél nem tud elindulni és az utazási 
jegyet, szállást, bérletet már kifizette.

Az „1 nap díja ajándékba” üzenettel arra ösztönözzük az 
ügyfeleket, hogy a magasabb kategóriájú biztosítási cso-
magot válasszák, és gondoljanak arra, hogy egy esetle-
ges baleset vagy betegség miatt lemondott utazás esetén 
vissza tudják igényelni a lefoglalt szállásra, utazási jegyre, 
síbérletre befizetett díjat. Mivel támogatjuk?

A meglévő, illetve várható utazási korlátozások miatt az ak-
ciót decemberben „halkan” indítjuk, de a kötés szempont-
jából legfontosabb felületen, a Google Ads-ben ez az üze-
net van fókuszban. A Google-t promotált Facebook-poszt 
egészíti ki. Amennyiben a helyzet javul a környező orszá-
gokban, januártól erősítjük a kampányt.

Miért a HóBarát?
• mert ha COVID19 miatt orvosi ellátásra vagy szállításra van szükség, a felmerülő költséget (záradék szerint) vállaljuk
• mert a Sport+ díjcsomag kiterjed a szakképzett vezetővel történő pályán kívüli síelésre, snowboardozásra is
• mert olyan egyedi szolgáltatásokat tartalmaz, mint a síbérlet díjának visszatérítése, poggyászbiztosítás saját vagy bérelt 

sporteszközökre, személyi sérüléssel járó balesetből adódó felelősségbiztosítás; sí-felelősségbiztosítás dologi károkra
• mert a Fekete csomag 200 millió Ft-ig téríti a külföldön felmerülő orvosi költségeket és limit nélküli kutatást és mentést 

tartalmaz, beleértve a helikopteres mentést is
• mert akár 15 900 Ft-ért szezonális bérlet is váltható, amely 180 napig érvényes, utazásonként maximum 15 napot lehet 

folyamatosan külföldön tartózkodni és a Fekete csomag szolgáltatásai nyújtanak védelmet
• mert van 50%-os gyermekkedvezmény és a biztosítási összegek nem feleződnek
• mert minden 10. gyerek után 1 felnőtt kísérő részére a csoportéval megegyező díjcsomagú síbiztosítást ingyen adjuk

Egyszerű a kalkuláció! 
A kötés során az „1 nap díja ajándékba” kedvezmény  au-
tomatikusan kalkulálódik. Ha az utazás teljes időtartama 
legalább 5 napot vesz igénybe, úgy biztosítottanként a fize-
tendő díjból egy napnak megfelelő egyéni díjat vonunk le.


