Odborový svaz hasičů ČR Vám
exkluzivně nabízí
Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Za podpory OSH ČR příslušníci a zaměstnanci HZS získali nadstandardní podmínky

Co je Vám nabízeno

Exkluzivně vyjednáno pro členy OSH, jejich partnery
a děti:
• Exkluzivní úrazové zajištění s možností doživotní
poúrazové renty bez ohledu na rizikovost povolání.

• Možnost vytvořit si privátní důchod bez ohledu na
stav státní důchodové politiky.

•Zajištění rodinných příslušníků a dětí za
zvýhodněných podmínek.

Výhody navíc

• Možnost čerpání příspěvku FKSP.
• Daňové úlevy.
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Kdo je partnerem OSH ČR

Mezinárodní skupina ERGO

Mezinárodní skupina ERGO

 40 mil. klientů v Evropě (2012),
 více než 150letá tradice,
 jedna z největších pojišťovacích skupin v
Německu a Evropě,

 zastoupena ve více než 30 zemích světa,
především v Evropě a Asii,
 více jak 50.000 spolupracovníků,

 objem přijatého pojistného ERGO více než 18
mld. EUR (2012),
 součástí skupiny je investiční společnost
Mnichovské zajišťovny MEAG.
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Kdo je partnerem OSH ČR

Mezinárodní skupina ERGO

Život

Majetek a odpovědnost

Právní ochrana

Zdraví

Cestování

Přímý obchod

Mezinárodní

….a další cca 500 firem
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Kdo je partnerem OSH ČR

Mnichovská zajišťovna

MEAG
 Mnichovská zajišťovna představuje zajišťovnu s vedoucím
postavením v rámci světa. Díky jedinečnému know-how
získanému propojením znalostí z oboru pojišťovnictví,
zajištění a finanční sféry je schopna zajistit prakticky jakékoliv
riziko a to celosvětově.
 Kapitálové vklady

238 Mld. EUR

 Obrat 2012

52 Mld. EUR

 Zisk 2012

3,21 Mld. EUR

 Počet zaměstnanců

45 000 ve 30 státech světa

 Investiční společnost Mnichovské
zajišťovny a koncernu ERGO, která
řídí veškeré jejich investiční aktivity.
 Vysoká ochrana investorů.

 Kvalita řízení těchto aktiv byla prokázána během nedávné
finanční krize, kterou Mnichovská zajišťovna díky svému
správci kapitálu MEAG prošla bez poskvrny a s pokračující
finanční stabilitou.
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OSH ČR ve spolupráci s ERGO nabízí

Unikátní úrazové pojištění

Exkluzivně vyjednáno pro členy OSH, jejich blízké a děti

•

Pojistné krytí 24 hodin celosvětově.

•

Pojistné krytí pro profesní i soukromý život.

Doživotní úrazový důchod měsíčně
Trvalé následky
Trvalé následky s progresí
Smrt úrazem
Zachraňovací náklady

Další jednorázové plnění

12 000 Kč
500 000 Kč
2 000 000 Kč
300 000 Kč
5 000 Kč

120 000 Kč

Bezkonkurenční nabídka
•

Cena měsíčně 285 Kč.

•

Pro děti nebo životní partnery při stejném pojistném
plnění měsíčně 144 Kč.

•

Volitelně lze dopojistit další pojistná rizika.
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OSH ČR ve spolupráci s ERGO nabízí

Flexibilní důchodové pojištění

Možnost zajistit se na důchod prostřednictvím úspěšných německých fondů MEAG

 možnost volby varianty s garancí vloženého kapitálu
 garance podmínek důchodového pojištění dle zvolených podmínek po celou dobu
 vlastní volbu, kdy začnete čerpat důchod (bez ohledu na státní důchodový věk)
 flexibilní volba ukončení smlouvy
 možnost čerpání úspor jednorázově nebo formou renty

 daňová úleva
 možnost čerpat příspěvek zaměstnavatele

 možnost určit nároky na pojistné plnění v případě úmrtí
 připojistit invaliditu úrazem nebo nemocí
 exkluzivní úrazové připojištění s výhodou pro členy OSH
 možnost investování do úspěšných německých fondů MEAG se slevněnými poplatky pro členy OSH
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OSH ČR ve spolupráci s ERGO nabízí

Flexibilní důchodové pojištění

Modelový příklad varianty Šance

ERGO Renta Šance
MEAG ProInvest

Klient ve věku 30 let

Člen OSH ČR
100%

Pojistná doba
30 let

Platba pojistného

1.000
Kč/měsíčně

Zaplacené pojistné

360.000 Kč

Předpokládaná
výplata při dožití

1.197.367 Kč

Doživotní renta

5.018 Kč

Průměrné roční
zhodnocení

9,2%

9/2013

*Zhodnocení dynamického investičního fondu MEAG ProInvest v posledních 10 letech činí 9,23% p. a. Údaje o historickém zhodnoc ení mají
pouze informativní charakter a nejsou zárukou budoucích výnosů.
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OSH ČR ve spolupráci s ERGO nabízí

Vyjednáno pro děti příslušníků a zaměstnanců HZS

Jedinečná šance na zajištění dětí členů OSH
Možnost čerpání finančních prostředků
už od věku 18 let ve formě

1. jednorázové výplaty
2. nebo 5leté renty (vysokoškolská studia)
3. nebo 10leté renty

4. nebo renty doživotní.
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Reference

Příklad referencí
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Kontaktujte nás

www.osh.cz

Hlavní koordinátor projektu

 Podrobné informace najdete na www.osh.cz

 Erika Jelinková
 Šéf reprezentant ERGO Pro
 Reg. č. 058167PPZ
 +420 776 333 400

 erika.jelinkova@ergo-procz.cz

Chcete vědět více?

ERGO Pro, spol. s r. o.

 osh@ergo-procz.cz

 Francouzská 28
 120 00 Praha 2

 www.ergo.com

 Reg. č. 000015PA

 www.ergo.cz
 www.meag.com
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 www.ergo-pro.cz
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