Rytmus risk

Užívejte si.
Životní rizika
nechte na nás.

S vámi od A do Z

Rytmus risk – životní pojištění
bez povinnosti investovat
Neměnná cena za pojistnou ochranu
S námi máte jistotu, že za každé sjednané riziko (smrt, nemoc,
úraz…) budete platit stejně na začátku i na konci pojištění.
Cena pojištění se Vám nebude zvyšovat podle Vašeho věku.
U většiny ostatních životních pojištění
se cena zvyšuje dle Vašeho věku.
Cena pojištění za sjednaná rizika narůstá
a zbývá méně na investování.

Investice? Je to na Vás
Rytmus risk nemá povinnou investiční složku, platíte jen
za sjednaná rizika. Obě složky jsou plně odděleny a je možné
je nastavit dle Vašich potřeb. Pojištění je tak přehledné, jasné
a plně flexibilní.
Konkurenční pojistné produkty, které
obě složky spojují, jsou většinou dražší
a těžko pochopitelné.

Žádné absurdní poplatky
Pojištění Rytmus risk je díky oddělené ochranné a investiční složce
levné a zároveň zcela transparentní. Neúčtujeme Vám žádné
nepopulární poplatky.
U konkurence v investičním životním
pojištění zaplatíte více než u běžných
podílových fondů. Absurdní poplatky
zvyšují cenu produktu.

Garance nejvyššího plnění
Garantujeme Vám, že při závažném poškození u pojištění denního
odškodného a u pojištění trvalých následků úrazu dostanete
plnění stejné, nebo dokonce vyšší než klienti pěti největších
konkurenčních pojišťoven.
Konkurence tuto jedinečnou vlastnost
nenabízí. Za stejný úraz tak v různých
pojišťovnách dostanete různé částky.

Jedna smlouva na vše pro Vás
i celou rodinu
Zajištění při výpadku příjmu
Připojištění, která společně s dávkami z veřejného systému
(důchody, nemocenská) pomáhají dorovnat příjem.
Úmrtí

Invalidita

Pracovní
neschopnost

Pokrytí nákladů na léčení
Náklady spojené s léčbou mohou dosahovat vysokých částek.
Použití peněz z těchto připojištění není nijak omezeno. Využít
je můžete na úhradu léčení, léčebné pomůcky či rehabilitace.
Trvalé
následky

Závažné
nemoci

Hospitalizace

Denní
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Nevybírejte jen podle ceny. Neobvykle nízká cena může
znamenat omezené krytí, a tedy menší, nebo dokonce žádné
peníze při pojistné události.
Spojte se s naším poradcem pro bezplatnou konzultaci
ohledně nastavení optimálního pojištění.
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