
  Život a zdravie – dokáže ochrániť to najdôležitejšie 
pomocou širokej škály produktov rizikového životného 
poistenia. Zabezpečíme poistenie, ktoré Vám bude 
vyhovovať a budete mu rozumieť.

  Vozidlo – nájdeme ten najvhodnejší produkt povinného 
zmluvného, havarijného alebo doplnkového poistenia 
(sklo, batožina, úraz, asistenčné služby) a poistenia 
finančnej straty z ponuky dostupnej na trhu.

  Nehnuteľnosť a domácnosť – poistenie za výbornú 
cenu so širokým krytím pre prípad živelnej pohromy, 
povodne, krádeže, vandalizmu a iných škôd.

  Cestovanie – Vaše cesty zabezpečí poistenie 
s maximálnym rozsahom krytia za výhodnú cenu. Ochráni 
Vás v prípade úrazu, choroby či dokonca terorizmu.

  Ďalšie potreby – riziká, ktoré vyplývajú z Vášho 
zamestnania, biznisu alebo inej činnosti.

Úver je záväzok na niekoľko rokov. Preto je dôležité tento krok 
dobre premyslieť. Porovnáme pre Vás ponuky dostupné na trhu 
a nájdeme pre Vás:

– výhodné úrokové sadzby
– zvýhodnené poplatky

Navyše diskrétne posúdime Vašu bonitu a pripravíme pre Vás 
individuálny návrh riešenia.

DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ 
SPORENIE

Aby ste si mohli užívať aj obdobie po ukončení aktívneho pra-
covného života, treba na to myslieť vopred. Ak si v dostatočnom 
predstihu vyberiete správny produkt doplnkového dôchodkové-
ho sporenia, svoj životný štandard nestratíte ani v starobe.

Reklamná informácia RENOMIA, s. r. o.

Sme tím profesionálov, ktorí sa vyznajú vo svete poistenia a finančných produktov. Sme súčasťou skupiny 
RENOMIA, najväčšej maklérskej siete v strednej a východnej Európe, a to nám dáva jedinečné možnosti, ako 
jednotlivcom, firmám a ich zamestnancom ponúknuť unikátne riešenia. Spoločne dokážeme nájsť produkt, ktorý 
zohľadňuje Vaše potreby a zároveň je pre Vás tým najvhodnejším.

Zakladáme si na tom, že pri našich klientoch stojíme nielen v procese výberu poistenia a podpisu zmluvy, ale aj 
v okamihu jej plnenia, napr. pri likvidácii poistnej udalosti. Vďaka tomu sa z našich nových klientov stávajú naši 
verní zákazníci. Ich finančné základy sú pevné a stabilné a oni si môžu užívať život. Presvedčte sa aj Vy.

POISTENIE HYPOTÉKY A ÚVERY

Obráťte sa na nás, ak hľadáte riešenie v niektorej z týchto oblastí:

Kontaktujte našu špecialistku a nechajte si vypracovať nezáväznú ponuku: 

Katarína Šafáriková

www.renomiabenefit.sk
+421 903 928 770

Vy sa staráte  
o zdravie svojich 
pacientov, my sa 
postaráme o Vás

katarina.safarikova@renomiabenefit.sk


