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ERGO pojišťovna spolu se svými partnery podpořila seniory
ERGO pojišťovna se opět rozhodla pomáhat. Na své akci uspořádala dobročinnou tombolu,
jejíž výtěžek byl věnován poskytovateli sociálních služeb LUXOR Poděbrady. Celkem se
podařilo vybrat 25.000 Kč, které byly předány řediteli Jaromíru Novákovi. Ten vše
komentoval slovy: „Jakákoliv pomoc starším občanům je velmi cenná. Snažíme se našim
klientům zajistit důstojné stáří, a proto tento nemalý obnos použijeme především na nákup
léků pro některé sociálně slabší klienty.“ Zaměstnanci ERGO pojišťovny podpořili LUXOR
Poděbrady již před Vánocemi a chtějí v tom i nadále pokračovat. Pavel Chmelík, předseda
ERGO pojišťovny, dodal: „Domnívám se, že na charitativní projekty pro seniory se v poslední
době zapomíná. Jsem proto moc rád, že naše společnost, její zaměstnanci a partneři, mohli
alespoň z části pomoci lidem, kteří si již často sami pomoci nemohou, a kteří jsou odkázáni
na druhé. Děkujeme panu Novákovi a celému jeho kolektivu za to, že vytvářejí jejich klientům
příjemné prostředí, ve kterém se cítí dobře. Nikdo z nás totiž neví, kdy bude podobné služby
potřebovat.“
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O ERGO Austria International AG a ERGO Versicherungsgruppe AG

Pojišťovací holdingová společnost ERGO Austria International AG se sídlem ve Vídni je dceřinou společností
pojišťovací skupiny ERGO Versicherungsgruppe AG. ERGO Austria plní v rámci skupiny CEE funkci specialisty pro
spolupráci s bankami. Ke koncernu patří v Rakousku činné společnosti ERGO Versicherung AG a ERGO Direkt
Lebensversicherung AG, stejně jako dceřiné společnosti v šesti zemích centrální a východní Evropy. Další
informace na www.ergo-austria.com.
ERGO je jednou z největších pojišťovacích skupin v Německu a Evropě. Celosvětově je tato skupina zastoupena
ve více než 30 zemích a soustředí se především na regiony Evropy a Asie. ERGO nabízí široké spektrum
pojistných a spořicích produktů a dalších služeb. Ve své vlasti, Německu, patří ERGO ve všech oborech
k vedoucím poskytovatelům. Pro skupinu pracuje zhruba 48 000 lidí jako zaměstnanci nebo jako samostatní
zprostředkovatelé. V roce 2012 společnost ERGO přijala pojistné přes 18 mld. eur a svým klientům poskytla
pojistná plnění ve výši cca 17 mld. eur. ERGO patří k Munich Re, jednomu z vedoucích zajistitelů a nositelů rizika
na světě. Více na www.ergo.com.

