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Úvod 

 Každá máma a každý táta mají o své dítě strach. Bojí se, aby 

nebylo nemocné a neutrpělo žádný úraz.  

 Jak to ale zařídit? Každé dítě je zvídavé a k životu potřebuje 
pohyb. Tedy aspoň do té doby než pozná televizi, tablet a počítač. Také 
my rodiče si přejeme, aby naše děti sportovaly. Kupujeme jim ty 
nejkvalitnější sportovní pomůcky. Helmy na kolo, na lyžování. Na in-line 
brusle kupujeme kvalitní chrániče kolen a loktů. Do auta dáváme 
nejbezpečnější dětské sedačky. Pro domácnost máme vychytávky, jako 
jsou bezpečnostní pojistky na okna na zásuvky a tak podobně.  

 



čekárny lékařů plné dětí 

 I přes tyto skutečnosti jsou čekárny lékařů plné dětí. Ačkoli jste 

super rodiče a snažíte se všem úrazům maximálně předcházet, na 
100% se jim nevyhnete. Úrazy patří k životu jako trny k růžím.  

 Všem úrazům prostě nelze zabránit. Vy můžete správnou 
prevencí, těmi chrániči a bezpečnostními prvky snížit riziko úrazů. Také 
můžete výběrem správného pojištění snížit jejich dopady. Můžete 
dětem zajistit lepší zdravotní péči a kvalitnější léky. 



Jak vybírat pojištění 

 Abyste mohli vybrat správné pojištění pro Vaše dítě, musíte 

mít správné informace. Připravil jsem pro Vás zdarma krátkou sérii e-
booků, která Vás seznámí s možnostmi JAK SPRÁVNĚ UZAVŘÍT 
POJIŠTĚNÍ PRO VAŠE DÍTĚ.  

 Vysvětlím Vám, jakými principy se při výběru pojištění řídit, aby 
splnilo Vaše očekávání a dobře krylo pojistná rizika, které mohou Vaše 
dítě potkat. Také Vám poskytnu konzultace a zdarma navrhnu simulaci, 
pokud budete mít zájem. Tu správnou pojistku a pojišťovnu si pak 
vyberete sami.  



Pro dnešek se s Vámi rozloučím 

 Přístup ke slíbené sérii 
e-booků  naleznete na mých 
webových stránkách.  

 Stačí do vyhledávače 
napsat www.antoninburdak.cz 

Stránky Vás sami navedou k 
prvnímu e-booku.   

  

 S přáním hezkého dne  
a hlavně bez úrazu  

Váš konzultant  

Antonín Burďák  
TRIO SERVICE GROUP, s.r.o., 
Manager oblasti Uh. Hradiště a Uh. 
Brod 
tel: 736 668 722,  

e-mail: antonin.burdak@triogroup.cz 
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