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ERGO pojišťovna spustila vylepšený on-line portál 

ERGO pojišťovna se neustále snaží vylepšovat nabídku svých služeb, a tak nedávno spustila 

vylepšenou verzi on-line cestovního pojištění. Vedení společnosti věří, že před vrcholící 

zimní sezonou tuto komfortnější a srozumitelnější aplikaci ocení mnoho jejích klientů. Otevírá 

se jim totiž například možnost mnohem jednoduššího výběru připojištění a výrazně 

přehlednější orientace při volbě cílové destinace. 

Mezi další výhody, které společnost ERGO svým klientům nabízí, patří třeba možnost 

pojištění rekreačního lyžování a snowboardingu na vyznačených sjezdovkách do 3500 metrů 

nad mořem bez jakékoliv přirážky. Za zmínku stojí také nabídka cestovního pojištění do 

Egypta, Maroka, Tuniska, Turecka a na Kypr za cenu pojištění po Evropě. Sjednání on-line 

pojištění je možné kdykoliv, a to i během víkendu, s platností již od následujícího dne. 

Připojištění zavazadel, odpovědnosti či úrazu Vás u ERGO pojišťovny vyjde pouze na 10 Kč 

za den. 

S ERGO pojišťovnou se zkrátka můžete nechat pojistit kdykoliv a odkudkoliv tím 

nejsnadnějším způsobem. Pro více informací a uzavření on-line cestovního pojištění 

navštivte portál https://online.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. 
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