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O mně
V roce 2004 jsem vstoupil do světa financí a koncem roku 2005 se tato profese stala mojí hlavní. Individuální
přístup a pečlivost jsem si přinesl z předchozí praxe stavebního projektanta. Dnes si mí klienti navíc chválí
komplexní a dlouhotrvající službu, kterou ode mne dostávají.
Co mohu nabídnout pro občany?
Finanční plánování a správu cash-flow, zafinancování bydlení (nákup, rekonstrukce, refinancování, výstavbu,
finanční vypořádání dědictví či vypořádání majetku po rozvodu). Pojištění nemovitostí, domácností i občanské
odpovědnosti. Zajištění rodiny proti výpadku příjmu. Plán a realizaci smyslupného odkládání finančních
prostředků na zásadní životní situace (svatba, děti, důchod) ale i na běžné potřeby (auto, dovolená, koníčky).
Součástí je i reálný plán na umoření stávajících dluhů.
Co mohu nabídnout pro živnostníky a firmy?
Pojištění nemovitostí, pojištění provozu a pojištění odpovědnosti. Dle specifikace vyhledám nejoptimálnější
pojištění průmyslových rizik ale i rizik speciálních. Patří sem zaměstnanecké benefity, kolektivní pojištění
zaměstananců a pojištění klíčových osob v řízení firmy. Samozřejmostí je pomoc při vyřizování pojistných
událostí. Mohu nabídnout on-line proplacení a pojištění jednotlivých faktur. Když firma roste umím vyjednat
zafinancování např. výstavby nových objektů i zafinancování strojů. Ale také plánuji s klientem jak přečkat
období, kdy se daří méně.
Naše spolupráce Vám však vždy přinese významnou úsporu času.
Jsem přesvědčen, že nejlepších výsledků se dosahuje při dlouhodobé - celoživotní spolupráci, kde vedle
profesionální a kvalitní služby je prostor na vybudování partnerství.
Ing. Karel Polách

Moje specializace
Pro občany
Asistenční služby

Auto - HAV

Auto - POV

Cesty

Domácnost

Invalidita

Nemovitost

Odpovědnost rodiny

Odpovědnost zaměstnance

Příjem v nemoci

Stavební spoření

Úraz
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Úvěr na bydlení - hypo

Vážné nemoci

Životní pojištění

Zvíře - veterin. náklady

Pro firmy
Auto - HAV

Auto - POV

Financování (úvěr, leasing)

Nemovitosti

Obecná odpovědnost

Odpovědnost za výrobek

Pohledávky

Přerušení provozu

Profesní (speciální) odpovědnost

Stroje / elektronika

Vybavení

O INSIA
Společnost INSIA působí na trhu již od roku 1992. Během své historie získala zaslouženou důvěru klientů, ale
také respekt u finančních institucí. Díky tomu vám můžeme nabídnout výhodnější podmínky, ať už jde o
pojištění, hypotéku, úvěr či jiný produkt. Mezi naše základní hodnoty patří poskytování kvalitních služeb a
osobního servisu. Jsme členem Asociace českých pojišťovacích makléřů, se kterou aktivně spolupracujeme. Naši
stabilitu a postavení na trhu potvrzuje uzavření strategického partnerství se společností Marsh, největším
pojišťovacím makléřem na světě.
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