
Tisková zpráva 

Praha 26. ledna 2016 
 

 

ERGO rozšiřuje spolupráci se ZP MV ČR novým balíčkem 

cestovního pojištění 

ERGO pojišťovna se s příchodem nového roku rozhodla rozšířit své cestovní pojištění 

vyvinuté exkluzivně ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR.  

„Ke dvěma dosavadním balíčkům ‚Trip‘ a ‚TripALL‘ přidáváme třetí s označením 

‚TripMAX‘. Všechny tři produkty nabízejí nové možnosti připojištění a ještě více výhod,“ 

konstatuje Pavel Šuranský, člen představenstva ERGO pojišťovny odpovědný za 

obchod.  

 
Jak Pavel Šuranský dodává, na základě poptávky klientů byl vytvořen zcela nový balíček  
„TripMAX“, který nabízí kompletní pojistnou ochranu s navýšenými pojistnými limity, 
jmenovitě: 

- pojištění léčebných výloh (limit 10 milionů Kč pro svět, pro Evropu je limit neomezen) 
- zubní ošetření (limit 15 tisíc Kč) 
- pojištění odpovědnosti (limit 10 milionů Kč) 

- pojištění zavazadel (limit 40 tisíc Kč) 

- úrazové pojištění (limit 750 tisíc Kč) 

 

Pokud klient hodně cestuje, nabízí se i celoroční varianta „TravelMAX“ s bonusem navíc ve 

formě pojištění storna zájezdu (limit 15 tisíc Kč). 

Pojištěnci ZP MV ČR si jednotlivé tarify mohou pořídit za velmi příznivé ceny. Dospělého 

člověka vyjde například základní pojistné po Evropě, kam ERGO pojišťovna řadí i Turecko, 

Tunisko, Kypr, Egypt a Maroko (a nově také stát Izrael), na 12 Kč na den, v rámci nového 

balíčku „TripMax“ je to jen 33 Kč na den. V zemích mimo evropský kontinent stojí jednodenní 

pojistné pouhých 26 Kč, respektive 52 Kč ve variantě TripMax. Celoroční varianta v balíčku 

„TravelMAX“ s nadstandardnimi limity a automatickým pojištěním storna zájezdu pak vyjde 

na 2 490 Kč. 

 
Ke stávajícím i novým balíčkům v rámci produktu se ZP MV ČR jsou navíc na výběr nové 
možnosti připojištění, např.: 

- storno zájezdu ve variantě základ i PLUS, a to i pro dílčí služby cestovního ruchu 

(výlety, vízové poplatky, skipasy apod.) 

- zásah horské služby (pátrací akce) 

- pojištění domácích zvířat (veterinární ošetření a pojištění odpovědnosti) 

Za zmínku určitě stojí i pojištění rizikových a extrémních sportů v zahraničí včetně například 
potápění nad 40 m hloubky, leteckých sportů či vysokohorské turistiky nad 5 000 m n. m., na 
které se ERGO specializuje. Milovníky zimních sportů pak jistě potěší skutečnost, že lyžování 
a snowboarding na vyznačených sjezdovkách jsou zcela bez příplatku. 
 
„Jsme rádi, že můžeme našim klientům díky dlouhodobé spolupráci s ERGO pojišťovnou 
nabídnout skutečně výhodné cestovní pojištění, jež považujeme za jedno z nejlepších, které 
nabízí tuzemský trh,“ dodává k tomu generální ředitel ZP MV ČR David Kostka.  
 
V případě dotazů prosím kontaktujte: 



Běla Jašková, BEMARK 

E: jaskova@bemark.cz 

T: 739 568 975 

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 Evropy 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. Více na www.ergo.com. 
 
O ZP MV ČR 
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) je největší zaměstnaneckou zdravotní 
pojišťovnou v zemi. Zajišťuje zdravotní péči pro více než 1 282 900 klientů a ročně za tuto péči vydá 
přes 27 miliard korun. Za své služby získala titul Zdravotní pojišťovna roku 2015. Spolupracuje s více 
než 26 000 zdravotnickými zařízeními, nejvýznamnějšími klinikami i lékaři v zemi. Klientům je schopna 
hradit i tu nejnáročnější zdravotní péči a kromě toho jim nabízí řadu bonusů. K nim patří také nabídka 
výhodného cestovního pojištění ve spolupráci s ERGO pojišťovnou. 
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