Tisková zpráva
Praha 14. 9. 2015

ERGO pojišťovna nabízí nové životní pojištění s pojištěním právní
ochrany od D.A.S.
ERGO pojišťovna, a.s. a D.A.S. Rechtsschutz AG, nabízí nové životní pojištění
s pojištěním právní ochrany. Tento produkt byl vytvořen exkluzivně pro společnost
ERGO Pro, spol. s r.o. ERGO sází na oblast rizikového životního pojištění a přichází
v této oblasti s novým produktem s automatickým pojištěním právní ochrany a s
možností úrazového připojištění pro celou rodinu.
Nový produkt ERGO Smart kombinuje ochranu klienta pro případ úmrtí s volitelným
úrazovým připojištěním a navíc nabízí v ceně automaticky pojištění právní ochrany s limitem
1 milionu Kč! Produkt byl vyvinut ve spolupráci s D.A.S. Rechtsschutz AG a ERGO Pro,
patřící do stejné finančí skupiny jako ERGO pojišťovna, a.s. Jedná se tak o synergickou
spolupráci tří sesterských společností.
Kromě automatického pojištění právní ochrany zdarma skrývá produkt ERGO Smart také
zajímavý benefit v podobě jednorázového finančního bonusu po skončení smlouvy v podobě
20 000 Kč. Ten je klientovi garantován již při podpisu smlouvy a je podmíněn především
jejím aktivním trváním po celou sjednanou dobu.
Volitelné úrazové připojištění nabízí hned dvě různé varianty: Premium a Exclusive. Zatímco
první je kombinací čtyř pojistných krytí s přednastavenými pojistnými částkami, ve druhé si
skladbu krytí i výši částky volí klient sám. Na obě varianty se vztahuje u dětského tarifu i u
pojištění partnerů sleva 50 %. Pokud tedy jeden z partnerů uzavře novou smlouvu, druhý
bude po celou dobu trvání pojištění platit jen polovinu z celkové ceny.
Automatickou součástí produktu ERGO Smart je modifikované pojištění právní ochrany
Soukromí od D.A.S. s limitem pojistného plnění 1.000.000 Kč na každou pojistnou událost.
Právní pomoc klientovi zajišťuje „svého“ právníka na telefonu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
a 365 dní v roce, možnost volby vlastního advokáta a v případě nároků na náhradu újmy i
úhradu znaleckých posudků, soudních poplatků a všech účelně vynaložených prostředků na
spor, a to včetně nákladů protistrany.
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Krátce o společnostech skupiny ERGO
ERGO pojišťovna, a. s. byla založena v roce 1994 pod firmou VICTORIA pojišťovna, a. s. Jako držitel
univerzální pojišťovací licence nabízí svým klientům široké portfolio pojistných produktů. Společnost se
specializuje zejména na tyto druhy pojištění: životní pojištění, důchodové pojištění, úrazové pojištění, cestovní
pojištění, zdravotní pojištění cizinců, pojištění majetku a občanské odpovědnosti.
D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR byla založena v roce 1995 a od té doby řešila téměř 120 tisíc
pojistných případů s 85 procentní úspěšností, kdy ušetřila klientům téměř 600 milionů korun. Právní problémy,
které D.A.S. řeší, se mohou týkat oblastí ze soukromého i podnikatelského života. D.A.S. nabízí kompletní právní
servis - telefonickou právní poradu, advokáta i zastupování v soudním řízení. Společnost má advokáty všude,
klient si může vybrat svého a to nejen v rámci ČR, ale v rámci celé Evropské Unie. Více informací na
www.das.cz.
ERGO Pro, spol. s r.o. je odbytová organizace skupiny ERGO pro Českou republiku, založena v roce 2000.
ERGO pojišťovací skupina je jednou z největších 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 43 000 lidí jako zaměstnanci nebo jako samostatní
zprostředkovatelé. V roce 2014 společnost ERGO přijala pojistné přes 18 mld. eur a svým klientům poskytla
pojistná plnění v téměř shodné výši.

