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ERGO pojišťovna nabízí nově možnost sjednání majetkového pojištění on-line  

S další novinkou, jak svým klientům co nejvíce zjednodušit život, přichází na českém 
trhu ERGO pojišťovna. Nabídku služeb totiž rozšiřuje o možnost majetkového on-line 
pojištění přes internet. ERGO se řídí mottem „Pojistit znamená porozumět“ a těmto 
slovům chce rozhodně dostát. 
 

ERGO pojišťovna se snaží dopřát klientům co nejkomfortnější servis. Důkazem je i produkt 
Bezpečný domov, jehož rozsah pojištění je bezkonkurenční. Tomu odpovídají i získaná 
ocenění. Jak už z názvu produktu vyplývá, cesta k bezpečí domova může být mnohem kratší 
a přímější. Obzvlášť v on-line systému, tedy kdykoliv a odkudkoliv. Stačí k tomu maličkost – 
zadat na webových stránkách celkovou obytnou plochu své domácnosti, domu nebo bytu  
a během pár minut pak pojištění snadno uzavřít. 

O síle produktu Bezpečný domov svědčí i to, že byl v Rakousku prestižním spotřebitelským 
magazínem Consument oceněn stříbrnou medailí v hodnocení majetkového pojištění  
a pojištění domácnosti. A na předních příčkách se rovněž umístil i v hodnocení nezávislých 
českých finančně odborných portálů. 

-‐ Co lze získat s pojištěním Bezpečný domov 
o top variantu, která se řídí podle m2 obytné plochy a chrání klienta proti 

podpojištění 
o plnění v nových cenách a bez limitu na audio, video, elektroniku a stavební 

součásti 
o pojistné nezávislé na regionu – cena pojištění je stejná pro malé obce  

i velkoměsta 
o pro pojistnou částku do 15 milionů Kč je vyžadován pouze základní stupeň 

zabezpečení 
o v ceně pojištění jsou zahrnuty i vedlejší budovy, garážová stání a pergoly do 

velikosti 50 m2 
-‐ Co lze získat zdarma v rámci pojištění 

o pojištění občanské odpovědnosti za škody do 3 milionů korun 
o pojištění nemovitosti ve stavbě na jeden rok zdarma 
o varování před nepřízní počasí pomocí SMS a e-mailu 
o nonstop asistenční služba, která poradí a zašle řemeslníka 

-‐ Co lze unikátně pokrýt v ceně pojištění 
o při úniku vody z vodovodního zařízení je hrazena nejen vzniklá škoda, ale  

i vyšší účet za vodu 
o při neobyvatelnosti domácnosti je hrazeno náhradní ubytování do 1500 Kč na 

den 
o pojištěna je i domácnost studentů do 25 let, žijících mimo domov v ČR i v celé 

Evropě 
o při obyčejném výpadku proudu je hrazeno zkažení mražených potravin do  

10 000 Kč 
o při ztrátě či krádeži klíčů zajistí asistence zámečníka a uhradí jeho práci do 

2500 Kč  



Více informací o uzavření majetkového on-line pojištění najdete na portálu www.ergo.cz.   

 

V případě dotazů prosím kontaktujte:	  

Běla	  Jašková,	  BEMARK	  
E:	  jaskova@bemark.cz	  

T:	  739	  568	  975 

 

 

O ERGO Austria International AG a ERGO Versicherungsgruppe AG 

Pojišťovací	   holdingová	   společnost	   ERGO	   Austria	   International	   AG	   se	   sídlem	   ve	   Vídni	   je	   dceřinou	   společností	   pojišťovací	  
skupiny	  ERGO	  Versicherungsgruppe	  AG.	  ERGO	  Austria	  plní	  v	  rámci	  skupiny	  CEE	  funkci	  specialisty	  pro	  spolupráci	  s	  bankami.	  
Ke	  koncernu	  patří	  v	  Rakousku	  činné	  společnosti	  ERGO	  Versicherung	  AG	  a	  ERGO	  Direkt	  Lebensversicherung	  AG,	  stejně	  jako	  
dceřiné	  společnosti	  v	  šesti	  zemích	  centrální	  a	  východní	  Evropy.	  Další	  informace	  na	  www.ergo-‐austria.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.	  Pro	   skupinu	  pracuje	  
zhruba	  48	  000	  lidí	  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.	  

	  

	  


