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ERGO pojišťovna nabízí cizincům zdravotní pojištění bez omezení
preventivní péče pro malé děti
Počet cizinců dlouhodobě žijících či studujících v České republice každým rokem
mírně roste a aktuální číslo se šplhá už k půlmilionové hranici.*** Cizinci, kteří pro svůj
pobyt potřebují vízum, musí mít sjednané zdravotní pojištění.
ERGO pojišťovna jako jeden ze zakladatelů a nejdůležitějších subjektů na trhu pojištění pro
cizince na českém trhu přichází od září s další novinkou. Cílem je více usnadnit cizincům
a jejich dětem život v Česku. „Komerčnímu zdravotnímu pojištění pro cizince se
v současnosti věnuje jen málo pojišťovacích společností. Zakládáme si na individuálním
přístupu a klientské flexibilitě. V této cílové skupině jsme již dlouhou dobu silným
a oblíbeným partnerem. Důkazem toho je fakt, že jsme byli zvoleni 2. nejlepší pojišťovnou
v nezávislém hodnocení pojišťoven zajišťujících pojištění pro cizince v České republice
z pohledu 156 ředitelů nemocnic. Tento nezávislý celostátní průzkum s názvem Zdravotní
pojišťovna roku 2015 prováděla organizace HealthCare Institute společně s výzkumnou
agenturou Ipsos,“ uvedl člen představenstva společnosti pan Pavel Šuranský.
Produkt Welcome Komplex, určený právě pro cizince, ročně využívá několik tisíc klientů.
Aktuální změna umožní další zlepšení preventivní zdravotní péče pro malé děti s rozsahem
shodným s veřejným zdravotním pojištěním. Od září 2015 klienti mohou využít nový tarif
s označením Welcome Dítě+, který nemá limity pro čerpání preventivní péče včetně
povinných očkování pro malé děti do pěti let. Přestože byl doposud na oblast prevence
a očkování aplikován limit 3 000 Kč, v novém tarifu už je nyní rozsah možností čerpání
shodný s veřejným zdravotním pojištěním. Produktová změna tedy vychází vstříc všem nově
narozeným dětem cizinců v České republice a stejně tak i rodičům dětí do věku pěti let, které
se zde nenarodily.
***Data: Český statistický úřad – Trvalé pobyty a pobyty delší než 90 dnů.
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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.

