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360stupňové cestovní pojištění
Trápí vás představa, co bude s vaším domovem, zatímco jste v zahraničí na pracovní
cestě nebo zasloužené dovolené? S cestovním pojištěním od ERGO pojišťovny, které
bylo exkluzivně vyvinuto pro Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra ČR, již nemusí.
Nově totiž obsahuje automaticky, a tudíž zdarma, i pojištění vaší domácnosti v České
republice až po dobu 21 dnů, kdy jste v zahraničí.
Opuštěná domácnost během dovolené je typickým lákadlem pro zloděje a bytové lupiče.
Snadno se dá vypozorovat, že je byt či dům již několik dnů neobývaný a pro samotné
vloupání stačí několik minut.
ERGO pojišťovna, a.s., využila svých zkušeností z pojistných událostí pro další inovaci na
trhu již tak oblíbeného cestovního pojištění ZP MV ČR a nově jej obohatila o pojištění
domácnosti v ČR pro případ vyloupení. Jedná se tak o další užitečné krytí, které bylo navíc
přidáno zcela zdarma do základní pojistné ochrany každého klienta na cestách.
Pojištění domácnosti v ČR v rámci cestovního pojištění ZP MV ČR se sjednává automaticky
s limitem 75 000 Kč v případě základní pojistné ochrany (ta zahrnuje pouze pojištění
léčebných výloh v zahraničí a aktivní asistenci) či 150 000 Kč v případě komplexní pojistné
ochrany (ta zahrnuje navíc i připojištění zavazadel, úrazu a odpovědnosti). ERGO uhradí
škodu v nových cenách, přičemž není vyžadován žádný nadstandardní způsob zabezpečení
domácnosti.
Nová inovace navazuje na řadu krytí, která byla do produktu úspěšně přidána již v loňském
roce:
•
připojištění občanské odpovědnosti s limitem 10 000 000 Kč na škodu
•
storno zájezdu i pro dílčí služby jako skipasy, výlety, vízové poplatky
•
zásah horské služby při úrazu i pátrací akce v terénu
•
připojištění domácích zvířat – veterinární péče a odpovědnost
Cestovní pojištění ZP MV ČR lze sjednat osobně na pobočkách ERGO pojišťovny, Zdravotní
pojišťovny ministerstva vnitra ČR i online z pohodlí domova přes www.zpmvcr.cz.
V případě dotazů prosím kontaktujte:
Běla Jašková, BEMARK
E: jaskova@bemark.cz (T: 739 568 975)
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. V rámci
skupiny spravují tři subjekty domácí a mezinárodní obchodní činnost, stejně tak i digitální a přímý
obchod (ERGO Deutschland, ERGO International and ERGO Digital Ventures). Okolo 44 000 lidí
pracuje pro skupinu jako zaměstnanci nebo jako samostatní zprostředkovatelé. V roce 2016 přijalo
ERGO pojistné ve výši 17 mld. eur a svým klientům poskytlo pojistná plnění ve výši 16 mld. eur.
ERGO patří k Munich Re, jednomu z vedoucích zajistitelů a nositelů rizika na světě. Více na
www.ergo.com.

