
 

 

ERGO pojišťovna, a.s.  
 

JAK HLÁSIT POJISTNOU UDÁLOST? 

Pro hlášení škod můžete využít písemný formulář, který naleznete buď v sekci Formuláře ke stažení 

na internetových stránkách www.ergo.cz, nebo na https://koobs.webnode.cz/ v sekci dokumenty ke 

stažení. Formulář si vytisknete a vyplněný zašlete zpět na adresu naší centrály 

ERGO pojišťovna, a.s. 

BB Centrum budova BETA 

Vyskočilova 1481/4 

14000 Praha 4 

Při komunikaci uvádějte, prosím, číslo pojistné smlouvy 4 0 3 4 3 4 4 a dále Vaše služební číslo. 

Bližší informace a podporu obdržíte na zákaznické lince ERGO pojišťovny v provozní době 

Pondělí – Čtvrtek 

08:00 – 17:00 

Pátek 

08:00 – 15:00 

Telefon: +420 221 585 111 
E-mail:  info@ergo.cz 
 
 
Pro jakékoliv další informace Vám jsou k dispozici kontaktní osoby 
 
pí. Erika Jelinková    p. František Ksandr 
telefon: +420 776 333 400   telefon: +420 602 549 237 
e-mail: erika.jelinkova@ergo-procz.cz  e-mail: frantisek.ksandr@ergo-procz.cz 

 
 
Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli 
 
Předmětem pojištění je odpovědnost pojištěného za škodu, kterou způsobil jako zaměstnanec svému 
zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů v pracovněprávním vztahu nebo v souvislosti s ním. 
 
Široký rozsah pojistné ochrany s limitem pojistného plnění 300.000 Kč 
 
• Pojištěna je i ztráta svěřených věcí s limitem pojistného plnění ve výši 30.000 Kč 
• Vztahuje se i na škody nepřímé (například ušlý zisk, regresy zdravotních pojišťoven apod.) 
• Pojištění se vztahuje též na škodné události, ke kterým dojde v souvislosti s řízením dopravního 
prostředku 
• Kryje i škodu způsobenou na pneumatikách, discích kol a přepravovaných věcech vzniklou při 
dopravní nehodě 
• Celosvětová platnost, spoluúčast 1.000 Kč 
 

Pojištění pro případ pracovní neschopnosti v důsledku nemoci či úrazu 

Předmětem pojištění je pracovní neschopnost v důsledku nemoci nebo úrazu (mimo úrazy pracovní) 

s pojistnou částkou 300 Kč* /den. 

V případě pojistné události v důsledku nemoci je pojistné plnění vypláceno od 31. dne, v případě úrazu 

od 1. dne. 
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