ČESKÁ POJIŠŤOVNA NA POŠTÁCH?
Ano, už od roku 2005 si můžete sjednat, změnit nebo nechat jen zkontrolovat
pojištění od České pojišťovny na všech přepážkách České pošty. Pracovníci s certifikátem,
který je opravňuje ke spolupráci s nejstarší pojišťovnou v naší republice, za vámi
v případě zájmu dokonce přijedou i domů, aby Vám nabídli produkty životního
i majetkového pojištění a pojištění odpovědnosti.
Co všechno lze dnes pojistit?
•
S pojištěním domácnosti získáte kompletní ochranu vybavení vašeho domova proti živelným pohromám a
vykradení.
•
S pojištěním rodinných domů výhodně kombinuje ochranu před škodami vzniklými působením živlů a před škodami
způsobenými druhým.

•

Stalo se vám již někdy, že jste vytopili souseda? Nebo vaše děti poškrábaly auto zaparkované před domem? Pojištění
odpovědnosti za škodu občanů od České pojišťovny ochrání vás i vaši rodinu právě před škodami, které můžete způsobit
druhým. Nezapomínejte, že člověk je plně odpovědný i za škody, které nezpůsobil úmyslně!

•

Pojištění odpovědnosti z výkonu zaměstnání je určeno pro zaměstnance, kteří při plnění svých úkolů zaměstnavateli
způsobí škodu a ten po něm požaduje náhradu. I neúmyslná chyba pro Vás nebude mít dalekosáhlé důsledky.

•

Povinné ručení je pojištění, které je ze zákona povinen uzavřít vlastník vozidla. Pojištěného chrání před možným
nepříznivým finančním dopadem nároků poškozeného v případě škody způsobené provozem vozidla. U závažnějších nehod
přitom mohou tyto nároky dosahovat milionových částek.

•

SLUNÍČKO Plus je dětské pojištění s širokou pojistnou ochranou dítět. Zabezpečí dítě pro případ tragických událostí
rodičů a to formu jednorázové výplaty nebo pravidelné renty. Ztrátu rodičů žádné peníze dítěti nenahradí, ale mohou mu
pomoci důstojně vyrůst, získat kvalitní vzdělání, provozovat koníčky. Samozřejmostí je i pojištění úrazu a to jak pro dítě tak
pro dospělé osoby.

•

Nové KOMBInované vkladové pojištění pro děti i dospělé kombinuje pojištění se zhodnocením a je ideální pro
každého, kdo má volnou finanční hotovost. Peníze se na tuto pojistku vkládají najednou na začátku pojištění a pravidelné
pojistné se pak platí samo z výnosů tohoto vkladu. Celý vklad zvýšený o úrok a podíly na výnosech dostanete na konci
pojištění zpátky. KOMBI tak zhodnocuje vložené peníze a ještě Vás po celou dobu pojištění chrání vlastně zadarmo.

•

DIAMANT Expres lze sjednat výhradně jen na poštách, je flexibilním životním pojištěním pro případ smrti a dožití za
běžně placené pojistné s kompletním úrazovým pojištěním bez rozlišování rizikových skupin-vhodné např. pro sportovce a
klienty s více rizikovým povoláním jako je např. truhlář, pokrývač, hasič, policista,...

•

MULTIRISK je rizikové životní pojištění, které Vás chrání při nemoci, zranění, pracovní neschopnosti, ztrátě
zaměstnání nebo ztrátě živitele rodiny, do úrazového připojištění je možno sjednat až 10 lidí na jednu pojistnou smlouvu.

•

Pojištění PIETA je jednorázově placené rizikové životní pojištění, které zajistí úhradu nákladů spojených s pohřbem.

•

Dokážeme pojistit i vašeho mazlíčka, ať už v podobě psa, kočky nebo koně a jiné pro vás potřebné.

Přijďte se nezávazně informovat na poštu Přeštice nebo Dolní Lukavice. Kontaktovat nás
můžete i na emailové adrese: posta.prestice@seznam.cz, popř. na tel. 377 982 150.
S přáním hezkého dne, Lucie Pajerková Döryová

