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ERGO pojišťovna spolupracuje od nového roku se společností EUROALARM 

Assistance Prague, s.r.o. 

Akciová společnost ERGO pojišťovna znovu posiluje svou pozici na trhu. 

S příchodem roku 2014 zahájila spolupráci s EUROALARM Assistance Prague. 

ERGO pojišťovna, a. s. avizovala neustálé vylepšování svých služeb a nyní k tomu udělala 

další významný krok. Se svým novým partnerem se od 1. ledna zaměřuje na produkt 

cestovního pojištění.  

EUROALARM Assistance Prague, s. r. o. je asistenční společnost specializující se na 

poskytování okamžité lékařské pomoci klientům po celém světě. Díky nepřetržitému 

monitorování zdravotního stavu pacienta je EUROALARM se svým týmem specializovaných 

lékařů a zkušených pracovníků schopen vyhodnotit kvalitu poskytované péče a vybavenost 

lékařského zařízení. Nutný převoz klienta do jiného lékařského zařízení či jeho repatriace  s 

využitím letecké ambulance nejsou výjimkou. Orientaci v místních podmínkách 

EUROALARMU usnadňuje vlastní rozsáhlá podrobná databáze poskytovatelů služeb a 

partnerských společností. Nyní v rámci svého dalšího rozvoje navazuje spolupráci s ERGO 

pojišťovnou. 

ERGO pojišťovna působí na tuzemském trhu již od roku 1994 (původní název VICTORIA 

VOLKSBANKEN pojišťovna). Je dceřinou společností ERGO Austria International AG  

a nabízí hlavně životní a úrazové pojištění, cestovní pojištění a pojištění majetku. Se svým 

produktem „Welcome“ se specializuje i na soukromé zdravotní pojištění cizinců.  

 

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 

ERGO pojišťovna je dceřinou společností společnosti ERGO Austria International se sídlem ve Vídni, člena pojišťovací skupiny 

ERGO Versicherungsgruppe AG v Německu. Pojišťovací holdingová společnost ERGO Austria plní v rámci skupiny CEE funkci 

specialisty pro spolupráci s bankami. Ke koncernu patří operativně činné pojišťovny ERGO Versicherung AG a BANK AUSTRIA 

Versicherung AG. ERGO Austria je pátou největší pojišťovací skupinou na rakouském trhu. V současnosti je zastoupena 

dceřinými společnostmi 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. Cca 48 000 lidí pracuje 

pro skupinu 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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