
Dobrý den, vážení klienti, 

přinášíme vám nový měsíční NEWSLETTER společnosti ALFA Finance, ve kterém vám budeme přinášet aktuální 
nabídky produktů a také informace z dění v naší společnosti.

Věříme, že se vám nová podoba naší eletronické komunikace bude zamlouvat a vy se dozvíte zajímavé informace 
v přehlednější podobě.

vaše ALFA Finance

Pro bližší informace kontaktujte svého finančního konzultanta ALFA Finance 

nebo volejte klientskou linku ALFA Finance: 731 900 800 

(v pracovní dnech od 8:30 do 17:00 hodin)

Produkty

Dvojnásobné plnění  
u onkologických onemoc-
nění!
Životní pojištění s dvojnásob-
ných plněním v případě 
onkologických onemocnění  
do 30. 11. 2015.  Více...

K RePůjčce můžete získat 
televizi LG
K RePůjčce ve výši alespoň  
100 000 Kč uzavřené do  
30. 11. 2015 dostanete jako 
dárek televizi LG. Dopřejte si 
 i další výhody. Více...

Informace z ALFY

Pravidelný seminář ALFA 
Finance
V pátek 9. října 2015 se usku-
tečnil pravidelný celodenní 
seminář pro konzultanty ALFA 
Finance, který se zabýval situací 
v ekonomice. Více...

Poznejte blíže výherce 
losování o víkend v Paříži
Středoškolský učitel angličtiny 
Hynek Král z Klatov, navštíví 
město nad Seinou o Velikono-
cích. Co o sobě vše prozradil se 
dozvíte v rozhovoru. Více...

Navštivte také náš web nebo     



Dvojnásobné plnění v případě onkologických onemocnění!

■ Tato mimořádná akce platí pro smlouvy podepsané do 
30. 11. 2015
■ V případě pojistné události Vám Pojišťovna České spoři-
telny vyplatí dvojnásobek pojistné částky, max. 1 mil. Kč 
navíc
■ Akce se vztahuje na riziko velmi vážných onemocnění 
sjednané na částku min. 100 000 Kč pro dospělé i děti
■ Výhodu pojišťovna garantuje po celou dobu platnosti 
rizika, a to i v případě změny částky v průběhu pojištění
■ Týká se i úprav starších typů smluv FLEXI přidáním rizika 
velmi vážných onemocnění, pokud na smlouvě dosud 
nikdy nebylo sjednáno

K RePůjčce můžete získat televizi LG

Příklad:
Klientka si sjednala v období akce FLEXI životní pojištění za 950 Kč měsíčně. O několik let později jí byla diagnostikována rako-
vina. Byla celkem 205 dní v pracovní neschopnosti a z toho 57 v nemocnici. Pojišťovna jí vyplatí:

Každý klient, který v období platnosti akce podá žádost o 
RePůjčku, uzavře Smlouvu o půjčce do 20. 12. 2015 a sou-
časně od Smlouvy o půjčce neodstoupí v průběhu 14 dnů 
od jejího uzavření, obdrží:
     
■ 1. LCD monitor s TV LG 19MN43D (LCD monitor s TV 18.5“, 
LED podsvícení, TN panel, 5 ms, 200 cd/m2, 5000000:1, 
1366 x 768, D-Sub, HDMI), je-li výše čerpání alespoň 100 
000 Kč nebo 
■ 2. LED televizor LG 24MT47D (TV/monitor LED 23,6“, matný 
displej, 250 cd/m2, full HD rozlišení 1366x768, poměr stran 
16:9, HD DVB-T/C, CI slot, D-Sub, SCART, HDMI, USB, repro, 
dálkový ovladač) je-li výše čerpání alespoň 200 000 Kč

■ Platnost akce je do 30. 11. 2015 včetně
■ Bonus může jeden klient obdržet pouze jednou
■ Platí pro nové i stávající klienty
■ K tomu získáte ještě další výhody:
    ■ zlevnění staré půjčky a zbavení se všech poplatků
    ■ výši splátek si nastavíte dle vašich aktuálních potřeb
    ■ výhodné pojištění i pro případ nepříznivých situací
    ■ garantujeme snížení sazby a zrušení poplatků
    ■ snižujeme splátky až o 25 % při stejné době



Pravidelný seminář ALFA Finance
V pátek 9. října 2015 se uskutečnil jeden z pravidelných se-
minářů konzultantů ALFA Finance. Po zahájení školení jedna-
telem společnosti ALFA Finance Alešem Menšíkem se slova 
ujal Karel Kořený ze společnosti KFP. Ten přítomné seznámil 
s aktuálním stavem a možným vývojem ekonomiky a s trendy 
v našem oboru. Se svými zkušenostmi a radami následně vy-
stoupilo několik konzultantů a manažerů ALFA Finance.

Poznejte blíže výherce losování o víkend v Paříži

V červenci a srpnu jsme požádali v rámci oslav našich tři-
náctých narozenin stávající klienty direct mailem, aby nám 
napsali formou krátké recenze hodnocení, postřehy, připo-
mínky k naší práci nebo aby nám dali svůj palec nahoru na 
naší firemní facebookové stránce. Odměnou za to byla účast  
v losování o pět cen, kde tou první byl víkendový letecký zájezd 
do Paříže pro dvě osoby v celkové hodnotě 20 000 korun.

3. září náš maskot ALFÍK vylosoval pět oceněných kli-
entů. Hlavní cenu, víkendový letecký zájezd do Paříže, zís-
kal klient Mirky Grmanové, středoškolský učitel angličtiny  
Hynek Král z Klatov. Při přebírání poukazu na zájezd, který 
mu v centrále předal jednatel společnosti Aleš Menšík (na fo-
tografii), jsme mu položili několik otázek.

Pane Králi, co se Vám honilo hlavou, když jste se dozvěděl o vý-
hře?
Dokud mi nepřišel e-mail s fotografií, na které maskot drží 
vylosovaný papír s mým jménem, myslel jsem si, že se jedná  
o vtip kamarádů.
Soutěžíte často a už jste někdy něco vyhrál?
Má reakce na výhru byla taková, že nyní již nemohu říkat, že 
jsem v životě nikdy nic nevyhrál.
Už jste byl v Paříži?
V Paříži jsem ještě nebyl a jsem rád, že pojedeme právě tam.  
Zvolil jste termín zájezdu na Velikonoce, takže zažijete jarní Paříž. 
Na co se nejvíc těšíte?
Termín jsem vybíral s ohledem na zaměstnání. Nejvíce se tě-
šíme na gurmánské zážitky, takže počasí nehraje až tak vel-

kou roli, ale je pravda, že na jaře si určitě užijeme procházky 
městem, při kterých nám vytráví, více než v zimě:-).
Koho vezmete s sebou?
Přítelkyni Evičku.
Jak dlouho jste klientem ALFA Finance?
Klientem ALFA Finance jsem více než 10 let, během kterých 
mi společnost zprostředkovala několik smluv.
Jste se službami ALFA Finance spokojen?
K ALFA Finance mě přivedla vaše zaměstnankyně a moje spo-
lužačka z gymnázia JUDr., Ing. Miroslava Grmanová a nikdy 
jsem neměl nejmenší důvod obrátit se na někoho jiného.    
Co byste rád vzkázal dalšího?
Přeji ALFA Finance, aby všichni klienti mohli být tak spokojeni 
jako já.

 

Příští číslo Newsletteru ALFA Finance vyjde v prosinci 2015.

Pro bližší informace kontaktujte svého finančního konzultanta ALFA Finance 

nebo volejte klientskou linku ALFA Finance: 731 900 800 

(v pracovní dnech od 8:30 do 17:00 hodin)

Navštivte také náš web nebo     


