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ERGO pojišťovna, a.s., prodloužila spolupráci se Zdravotní pojišťovnou 
ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR)  
 
 
Ergo pojišťovna je i nadále exkluzivním partnerem pro komerční pojištění Zdravotní 
pojišťovny ministerstva vnitra ČR. Došlo tak k prodloužení spolupráce, která začala  
1. 1. roku 2010. Smlouva je prodloužena na příští 4 roky.   
 
„Od jara 2013 chystáme pro klienty ZP MV ČR zavedení dalšího exkluzivního pojišťovacího 
produktu, zatím pod pracovním označením Pojištění nadstandardní péče, který – jak název 
napovídá – bude souviset s nadstandardní zdravotní péčí klientů,“ řekl Pavel Chmelík, 
předseda představenstva ERGO pojišťovny, a.s. Podrobnosti k tomuto produktu budou 
zveřejněny v následujících měsících. 
 
Z produktů, které ERGO pro ZP MV ČR prodává, je největší zájem o cestovní pojištění. 
Nabízí ovšem také i úrazové pojištění a pojištění denních dávek při pobytu v nemocnici.     
ZP MV ČR má více než 1,2 milionu klientů, z čehož za tento rok využilo služeb pojišťovny 
ERGO více než 50 tisíc klientů.   
 
 
 

V případě dotazů kontaktujte, prosím: 

Běla Jašková, BEMARK 

E: jaskova@bemark.cz 

T: 739 568 975 

O ERGO Austria International a pojistné skupině ERGO 

ERGO Austria International AG ve Vídni je dceřinou společností ERGO Versicherungsgruppe AG se sídlem v Düsseldorfu. K 

ERGO Austria International AG patří v Rakousku operativně činné pojišťovny ERGO Versicherung AG, BANK AUSTRIA 

Versicherung, VICTORIA-VOLKSBANKEN Pensions- und Vorsorgekasse stejně jako ERGO Insurance Service GmbH. ERGO 

Austria je v současnosti pátou největší pojistnou skupinnou na rakouském pojistném trhu. K ERGO Austria patří dceřiné 

společnosti nyní šesti zemí ve střední a východní Evropě. Další informace na www.ergo-austria.com.  

Pojistná skupina ERGO je jednou z největších pojistných skupin v Německu a Evropě. Celosvětově je v této skupině 

zastoupeno více než 30 zemí, a to především z regionů Evropy a Asie. ERGO nabízí široké spektrum pojistných a spořicích 

produktů a dalších služeb. Ve své vlasti (v Německu) patří ERGO k vedoucím poskytovatelům, a to ve všech oborech.  

50 000 lidí po celém světě pracuje pro tento koncern ať již jako zaměstnanci, či samostatní zprostředkovatelé. V roce 2011 byl 

objem přijatého pojistného ERGO 20 mld. EUR. ERGO patří k Munich Re, jednomu z vedoucích zajistitelů na světě. Více na 

www.ergo.com.  
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