Allianz PRO ženy

Připojištění šité
ženám na míru.

Pro specifické situace.

S vámi od A do Z

PRO ženy
Každá z Vás potřebuje mít jistotu, že když se
něco stane, bude o Vás i Vaši rodinu postaráno
bez ohledu na to, zda jste svobodná, nebo vdaná,
zda budujete kariéru, nebo se staráte o rodinu.
Připojištění PRO ženy je jedinečný produkt,
který jsme vytvořili na míru právě Vám.
Jako součást životního pojištění Rytmus risk
Vás finančně zajistí v obtížných životních
situacích, kdy potřebujete spolehlivou oporu.

Když se objeví těhotenské
komplikace
„… čekám své první děťátko. Co když se mi při porodu
něco stane? Kdo by dokázal mým nejdražším a čerstvě
narozenému miminku pomoci?“
Připojištění PRO ženy pamatuje
i na ty nejzávažnější životní
situace. Díky němu máte jistotu,
že během těchto situací bude
o Vaši rodinu postaráno.

Když onemocníte
nebo půjdete na operaci
„… starám se o svou starou maminku a malého
uličníka. Bohužel jsem si právě zlomila nohu a přitom
mi lékaři zjistili, že trpím řídnutím kostí.“
S připojištěním PRO ženy si můžete nechat donést
nákup až do domu, pohlídat dítě nebo uklidit byt.
„… diagnóza doktora byla neúprosná – rakovina
děložního čípku, i když v nejlehčí formě.“
Připojištění PRO ženy Vám pomůže
zabezpečit svou rodinu tak,
abyste se mohla plně soustředit
na boj se svou nemocí.

„… každé ráno chodím do bazénu, pohyb je pro mě
velmi důležitý. Tam si ovšem nejvíce uvědomuji,
že nejsem stejná jako ostatní. S odstraněním prsu
při operaci rakoviny jsem se ještě nevyrovnala.“
Díky připojištění PRO ženy si můžete zaplatit rekonstrukci
prsu po mastektomii a vrátit si tak sebevědomí.

Jaká další připojištění
by Vás mohla zajímat?
V rámci životního pojištění Rytmus risk kryjeme riziko
i dalších závažných nemocí, jejichž léčba je často spojena
s vysokými výdaji. Peníze z těchto připojištění můžete
využít podle vlastního uvážení, například na úhradu nákladů
na léčení, zdravotní pomůcky nebo rehabilitace.

Připojištění závažných nemocí
•	zajistí prostředky v případě diagnostikování
závažné nemoci nebo operace

Připojištění PRO boj s rakovinou

Pro něho

i pro ni

•	zajistí prostředky v případě diagnostikování
a léčby rakoviny
•	peníze obdržíte nejen na začátku, ale
i v průběhu léčení dle toho, jak se nemoc vyvíjí
Obě výše uvedená připojištění se dají sjednat jak ve variantě
pro dospělé, tak ve variantě pro děti.
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Spojte se s naším poradcem pro bezplatnou konzultaci
ohledně nastavení optimálního pojištění.
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