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ERGO pojišťovna letošní rok uzavírá s předběžným hospodářským výsledkem 
44,4 milionu korun 
 
Předběžný hospodářský výsledek za rok 2014 činí 44,4 milionu korun (v roce 2013 to 
bylo téměř 53 milionů Kč) po zdanění. Na hospodářském výsledku se podílí všechny 
pojistné produkty, které pojišťovna nabízí. Ve svém portfoliu má ERGO v České 
republice přibližně 120 tisíc klientů, rozšiřování klientely pomáhá i v únoru spuštěná 
vylepšená verze on-line cestovního pojištění. 
 

Nejvíce zásahů asistenční služby přinesl srpen 

V uplynulé letní sezoně (květen až září 2014) připadlo nejvíce zásahů asistenční služby na 

měsíc srpen, a to téměř na dvojnásobek běžného měsíčního průměru. „Za období květen až 

září 2014 eviduje ERGO pojišťovna nejvíce asistenčních případů v Chorvatsku, které je 

nejčastější dovolenkovou zahraniční destinací tuzemských turistů. Konkrétně se jedná o více 

než 16 procent asistencí,“ uvedla Jana Jenšová, členka představenstva ERGO pojišťovny. 

Přes zásadní význam cestovního pojištění lidé stále vyrážejí do ciziny v mnoha případech 

nepojištěni, čímž riskují úhradu lékařských nákladů ze svého. Letos pojišťovna řešila 

například případ, kdy bylo nutné zraněného klienta transportovat vrtulníkem z Rakouska. 

S následnou repatriací do vlasti pak náklady činily přes 270 tisíc korun.  

Majetkové pojištění je dnes stále na vzestupu 

ERGO se stále více zaměřuje také na majetkové pojištění. Jeho objem v počtu smluv vzrostl 

za první tři čtvrtletí letošního roku o 10 % ve srovnání s koncem loňského roku, v objemu 

pojistného je to ještě o dvě procenta více. Také smlouvy  majetkového pojištění mohou 

klienti od srpna uzavírat on-line způsobem. Potvrzuje se tak obliba produktu Bezpečný 

domov, který byl v Rakousku prestižním spotřebitelským magazínem Consument oceněn 

stříbrnou medailí v hodnocení majetkového pojištění a pojištění domácnosti. Na předních 

příčkách se Bezpečný domov umístil rovněž v hodnocení českých nezávislých finančně 

odborných portálů. 

Na tuzemském trhu ERGO pojišťovna působí již od roku 1994 (původní název VICTORIA 

VOLKSBANKEN pojišťovna). Je dceřinou společností ERGO Austria International AG. Ve 

své nabídce má především životní a úrazové pojištění, cestovní pojištění a pojištění majetku. 

Se svým produktem „Welcome“ se specializuje i na soukromé zdravotní pojištění cizinců. 
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O ERGO Austria International AG a ERGO Versicherungsgruppe AG 

ERGO pojišťovna je dceřinou společností společnosti ERGO Austria International se sídlem ve Vídni, člena pojišťovací skupiny 

ERGO Versicherungsgruppe AG v Německu. Pojišťovací holdingová společnost ERGO Austria plní v rámci skupiny CEE funkci 

specialisty pro spolupráci s bankami. Ke koncernu patří operativně činné pojišťovny ERGO Versicherung AG a BANK AUSTRIA 

Versicherung AG. ERGO Austria je pátou největší pojišťovací skupinou na rakouském trhu. V současnosti je zastoupena 

dceřinými společnostmi v šesti zemích centrální a východní Evropy. Další informace na www.ergo-autria.com.  

 
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. ERGO nabízí široké spektrum pojistných a spořicích produktů  

a dalších služeb. Ve své vlasti, Německu, patří ERGO ve všech oborech k vedoucím poskytovatelům. Cca 48 000 lidí pracuje 

pro skupinu jako zaměstnanci nebo jako samostatní zprostředkovatelé. V roce 2012 společnost ERGO přijala pojistné přes 

18 mld. eur a svým klientům poskytla pojistná plnění ve výši cca 17 mld. eur. ERGO patří k Munich Re, jednomu z vedoucích 

zajistitelů a nositelů rizika na světě. Více na www.ergo.com.   

http://www.ergo.com/

