NOVINKA HALALI
= 100% servis pro myslivce v oblasti pojištění!
Vážení myslivci,
jak již dobře víte, vaše pojišťovna Halali
pro vás připravila unikátní akci Dvě trefy
jednou ranou. Všichni, kdo si u Halali do
30. 9. 2020 pojistí svůj dům, byt, domácnost aspoň za 1999 Kč, získají členský poplatek v hodnotě 1000 Kč ZDARMA.
Halali pro vás připravila možnost pojistit
se na www.halali.cz, můžete samozřejmě
využít i pomoci vašich jednatelů na okresních mysliveckých spolcích.
Víme, že to pro některé z vás nemusí
být snadné, že máte domy a byty již někde pojištěné, že musíte vypovědět starou
smlouvu apod. Rozhodli jsme se proto, že
vám s celým procesem ještě více pomůžeme, abychom vám pomohli naplnit náš

společný cíl, kterým jistě je komplexní
využití portfolia produktů Halali, aby vaše
pojišťovna byla silná a mohla vám i nadále
nabízet klíčovou službu pojištění myslivecké odpovědnosti.
Vybrali jsme 150 kvalitních finančních
poradců ze společnosti AIDO, kteří vás
začnou jménem Halali oslovovat a žádat
o schůzku, na které zrevidují vaši současnou smlouvu a předloží vám nabídku vaší
pojišťovny Halali, která bude v 99 % případů nejen finančně výhodnější, ale zejména
v případě škodní události máte od své pojišťovny garanci rychlého a kvalitního uhrazení škody. Navíc veškerý případný zisk
zůstává ve vaší pojišťovně a vrátí se myslivcům prostřednictvím dividendy a neodejde zahraničním vlastníkům, jako v případě
většiny konkurenčních pojišťoven.

Vážení myslivci,
velmi si vážím produktů
a novinek, které pro vás Halali připravuje. Osobně jsem
se u Halali, stejně jako někteří další členové Myslivecké
rady, již pojistil a doporučuji
to i vám.
Představenstvu Halali se
daří nadále rozvíjet nízkonákladovou pojišťovnu a místo
rozvoje a náboru vlastní obchodní sítě, což by stálo několik desítek miliónů korun,
využívají služeb externích
profesionálů.
S Halali ušetříte na pojistném, získáte členský poplatek na rok zdarma a pomůžete budovat silnou Halali
a ČMMJ.
Využijte, prosím, této nabídky a podpořte vlastní pojišťovnu.
Ing. Jiří JANOTA,
předseda ČMMJ, z.s.
Upozorňuji, že poradci ze společnosti
AIDO prošli pečlivým výběrem. AIDO je
česká, středně velká společnost s patřičnými licencemi České národní banky,
poradci mají odborné zkoušky a znalost
Halali produktů. Poradci si velmi váží spolupráce a Halali bude mít celý proces pod
kontrolou. Poradci jsou vázání etickým kodexem a v žádném případě nebudou myslivce do ničeho nutit.
Změna pojištění nemovitosti a domácnosti pro vás neznamená absolutně žádné
riziko ani závazek, pojišťovnu můžete kdykoliv změnit.
Využijte, prosím, našich služeb a v případě spokojenosti neváhejte předat doporučení.
V případě jakýchkoliv otázek se neváhejte obrátit přímo na mě.
Ing. Zdeněk SANTLER, MBA
člen představenstva
santler@halali.cz
myslivost 2/2020 21

