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Ochrana především! ERGO pojišťovna inovuje produkt majetkového pojištění  

Výraznou modernizací prochází produkt ERGO pojišťovny v oblasti majetkového pojištění s názvem 

Bezpečný domov. Mění se některé limity pojistného plnění a přidávají se další nové možnosti. ERGO 

se tak snaží ještě více zaměřit na ochranu a bezpečí, které patří mezi důležité lidské potřeby. 

Vichřice, povodně, extrémní sucho či vliv dalších přírodních jevů jsou v poslední době nevyzpytatelné. 

Inovací majetkového pojištění myslí ERGO na veškeré nepříjemné situace, které mohou rodiny 

postihnout, a na to, jak jejich dopady minimalizovat. Produkt 2. generace Bezpečný domov Plus kryje 

v základní ceně nyní velmi žádané téma, jako jsou povodně a záplavy. Limit plnění je zde nastaven do 

výše 7 milionů korun u nemovitostí a 1,5 milionu korun u pojištění domácnosti. Na plnou pojistnou 

částku je automaticky zahrnuto riziko zemětřesení a zajímavý je i limit pojištění odpovědnosti, který 

lze nastavit až na 10 milionů korun.  

Před přicházejícím létem myslí ERGO pojišťovna také na bazény, které jsou v současné době ve stále 

větší oblibě. Výjimkami totiž nejsou případy poškození po úderu blesku, po vichřici, krupobití nebo 

pádu stromu. Stejně tak myslí na rozestavěné nemovitosti, kdy je nově hrazena i krádež již 

instalovaného příslušenství. 

Další novinkou je možnost připojistit rekreační domácnost, tedy například chatu, a to včetně rizika 

krádeže vloupáním, či vedlejší stavby nacházející se na jiném pozemku než pojištěná budova či byt 

(často se jedná o garáž, kterou si majitel bytu dodatečně dokoupil v blízkosti svého bydliště). Častou 

příčinou škod u nemovitostí je také poškození fasády způsobené lesní zvěří, ptactvem nebo hlodavci, 

proto je i toto krytí automaticky nově zahrnuto do pojištění až do výše 20 tisíc Kč. 

Bezpečný domov byl prostřednictvím nezávislých finančních serverů samotnými klienty oceněn jako 

TOP produkt ve své oblasti. Bezpečný domov Plus představuje novou generaci tohoto pojištění a ERGO 

věří, že bude neméně oblíbený a úspěšný. 

 

 

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. 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.  
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