Kdo je RENOMIA BENEFIT
RENOMIA BENEFIT je součástí skupiny RENOMIA, která je dnes největším pojišťovacím makléřem založeným ve střední
a východní Evropě s 25 lety bohatých zkušeností na trhu pojištění a finančních služeb.
Svým klientům nabízíme rozsáhlé služby v oblasti osobního pojištění, financí či zaměstnaneckých programů a benefitů.
Jako největší makléř na trhu máme nejen dlouholeté zkušenosti, ale především vyjednávací sílu, díky níž Vám můžeme
nabídnout ty nejlepší podmínky na trhu. Zakládáme si na dobrých vztazích, které vychází z partnerství a spolehlivosti.
Jsme rodinná firma založená na skutečných rodinných hodnotách.

Úraz není levnější než nemoc
Známe to téměř všichni. Stačí chvíle nepozornosti nebo být v nesprávnou dobu na nesprávném místě a úraz je na světě.
S léčbou naraženého palce se zpravidla vypořádáme snadno a za půl roku si na ní už ani nevzpomeneme. Ovšem vážné
úrazy jsou spojené se zdravotními komplikacemi, které mohou být i trvalé a doživotní a jejich léčení
nás může stát nemalé peníze.
Finanční následky spojené s úrazem nejsou o nic menší než ty, které způsobí nemoc. Například základní model elektrického invalidního vozíku stojí několik desítek tisíc korun. Pokud přičteme náklady na rehabilitace, bezbariérové úpravy
bytu nebo úpravu auta pro invalidy, jedná se už o stovky tisíc korun, na které mnohdy naše úspory nestačí.
Kde na to vzít peníze?
Pokud se na podobné nečekané situace připravíte a sjednáte si vhodné pojištění, pomohou Vám v nelehkých finančních
situacích peníze od pojišťovny. Množství těchto peněz se bude odvíjet od nastavení Vašeho pojištění. Výběr správného
řešení nebývá vždy snadný, a proto jsme tu pro Vás.
Stačí navštívit zaměstnanecký portál www.renomiabenefit.cz/oskovo, kde najdete naše kontakty. Naši specialisté Vás
pojištěním provedou od začátku do konce.
A že už pojištění máte?
Výborně! A víte, v jakých případech Vám pomůže zaplatit léčení úrazu? Kolik dostanete například v případě zlomeniny
stehenní kosti? Pokud ne, naši specialisté Vám rádi vysvětlí, v jakých případech by pojištění úrazu mělo zafungovat.
Mnoho lidí dnes platí za pojištění, o kterém neví, k čemu slouží. My Vám pomůžeme s jeho vhodným nastavením, aby Vás
žádný úraz ani nemoc nepřekvapila.
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