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ERGO pojišťovna se stává vlastníkem společnosti ERGO Pro
V rámci mezinárodního projektu celé skupiny ERGO směřujícího k harmonizaci
a standardizaci procesů a aktivit v rámci koncernu ERGO a posílení vnitřních
synergických procesů došlo ke změně vlastníka společnosti ERGO Pro, spol. s r. o.
Akciová společnost ERGO pojišťovna se od 01. 01. 2016 stala novým vlastníkem
společnosti ERGO Pro. Tímto krokem obě společnosti – ERGO pojišťovna a ERGO Pro
– posílily svou pozici na domácím trhu a připravily si podmínky pro svůj další
společný rozvoj.
Pan Harald Londer, předseda představenstva ERGO pojišťovny, k tomu dodává: „Jsme
přesvědčeni, že toto propojení našich společností nám umožní posunout naše služby na
novou úroveň a posílí naši pozici na českém pojistném trhu. Takto získanou vyšší efektivitu
využijeme ke zvýšení užitku pro zákazníka.“
ERGO Pro, spol. s r. o., byla založena v roce 2000 a až do roku 2012 vystupovala pod
názvem HMI Česká republika. Již od svého založení je strategickým partnerem ERGO
pojišťovny. Dosavadním vlastníkem byla společnost ERGO Lebensversicherung AG, největší
poskytovatel životního pojištění v rámci skupiny ERGO. Kromě České republiky působí
ERGO Pro i v Německu, Rakousku, Belgii, Nizozemsku, Lucembursku, Polsku a Itálii.
ERGO Pro poskytuje služby v celém rozsahu pojišťovacích a finančních služeb s akcentem
na dva exkluzivní pojistné produkty.
ERGO Renta, což je unikátní investiční důchodové pojištění s možností investovat do
německých fondů MEAG, které v oboru financí získaly celou řadu prestižních ocenění.
MEAG je správcem finančních aktiv společností ERGO a Munich Re a v současné době
spravuje investice v hodnotě okolo 255 miliard EUR, především pak důchody, nemovitosti
a akcie. MEAG je jedním z největších správců majetku v evropském finančním sektoru.
ERGO Smart – životní pojištění kombinované s pojištěním právní ochrany od D.A.S. nabízí
ochranu klienta pro případ úmrtí s volitelným úrazovým připojištěním. V ceně tohoto pojištění
je automaticky zahrnuto pojištění právní ochrany s limitem až do 1 000 000 Kč. V neposlední
řadě produkt nabízí zajímavý benefit v podobě jednorázového finančního bonusu pro klienta
po skončení smlouvy ve výši 20 000 Kč.

O ERGO
Česká společnost ERGO spravuje portfolio zhruba 120 000 klientů se zaměřením na privátní klienty.
V nabídce má především produkty životního, úrazového, majetkového a cestovního pojištění.
Společnost se také prostřednictvím produktu „Welcome“ specializuje na soukromé zdravotní pojištění
cizinců. Produkty jsou nabízeny samostatnými pojišťovacími agenty, Zdravotní pojišťovnou
ministerstva vnitra České republiky, společností ERGO Pro a prostřednictvím dalších obchodních
partnerů. Více informací na www.ergo.cz

O ERGO Pro, spol. s r. o.

ERGO Pro, spol. s r. o., je odbytovou organizací skupiny ERGO v České republice a byla založena
v roce 2000.

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, v 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.
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