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ERGO pojišťovna uvádí – odpovědnost za škody v životě, v práci i při hobby

ERGO pojišťovna uvedla v červnu na trh hned 3 nové produkty z kategorie pojištění
odpovědnosti. Reaguje tak na rostoucí zájem klientů chránit nejen svůj život, zdraví či
majetek, ale ochránit se i proti škodám způsobeným ostatním, tzv. 3. osobám.
Nově představené produkty se vymezují vůči konkurenci mnohými výhodami, konkrétně:
1.
a)
b)
c)

Pojištění občanské odpovědnosti
chrání nejen pojištěnou osobu, ale i všechny členy společné domácnosti
celosvětová územní platnost přijde vhod i na dovolených a studijních pobytech v zahraničí
jednotný limit pojistného plnění na škody na zdraví, na majetku i škody finanční
a nulová spoluúčast klienta na škodě výrazně zjednodušují jeho volbu při sjednání
a chrání ho pro všechny případy

2. Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
a) varianta Standard bez zkoumání druhu pracovní činnosti umožňuje široké škále profesí
různé rizikovosti pojistit se za stejnou sazbu, a to již od 37 Kč měsíčně
b) speciální tarif pro řidiče a řidiče z povolání s výhodami na míru těmto profesím
c) celosvětová územní platnost pokryje automaticky i služební cesty
3. Pojištění odpovědnosti pilota za škody na vypůjčeném letadle
a) stejná cena pro vlastníky všech druhů pilotních licencí i instruktory létání
b) volitelný limit pojistného plnění, možnost připojištění následných finančních škod
a nejnižší spoluúčast klienta na škodě na trhu umožňují sjednat pojištění zcela na míru
c) volitelné připojištění občanské odpovědnosti využije nejen klient, ale zdarma i všichni
členové jeho domácnosti
d) rychlé on-line sjednání s okamžitou platností umožňuje pojistit se a hned letět!

V případě dotazů prosím kontaktujte:

Běla Jašková, BEMARK
E: jaskova@bemark.cz
T: 739 568 975

O pojistné skupině ERGO
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 Evropa 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. Okolo 43 000 lidí pracuje pro skupinu jako
zaměstnanci nebo jako samostatní zprostředkovatelé. V roce 2014 přijalo ERGO pojistné ve výši
18 mld. eur a svým klientům poskytlo pojistná plnění v přibližně stejné výši. ERGO patří k Munich Re,
jednomu z vedoucích zajistitelů a nositelů rizika na světě. Více na www.ergo.com.

