ZVÝHODNĚNÉ DRUHY POJIŠTĚNÍ
BENEFIT PRO ZAMĚSTNANCE

Zvýhodněné pojištění vozidel, majetku a další výhodné druhy pojištění
jako benefit pro zaměstnance Dopravního podniku hl. m. Prahy
prostřednictvím zaměstnaneckého portálu
www.prozamestnance.cz/dpp
Pojištění vozidel (ve spolupráci s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group):




povinné ručení
 obchodní sleva až 40 %
 další sleva 6 % za roční platbu
 možnost započtení bonusu za dřívější bezeškodní průběh
havarijní pojištění
 obchodní sleva až 40 %
 další sleva 6 % za roční platbu
 možnost započtení bonusu za dřívější bezeškodní průběh

Pojištění domácnosti, rodinného domu, bytu, rekreačního objektu
(ve spolupráci s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group):




obchodní sleva 40 %
další sleva až 10 % za propojištěnost v případě, že je sjednáno např. pojištění stavby, domácnosti, odpovědnosti
další sleva 6 % za roční platbu

Úrazové pojištění (ve spolupráci s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group):




obchodní sleva 30 %
kryje např. smrt úrazem, trvalé následky úrazu, denní odškodné za dobu nezbytného léčení, denní odškodné za pobyt
v nemocnici z důvodu úrazu
lze připojistit smrt z jakékoliv příčiny, pracovní neschopnost, invaliditu

Cestovní pojištění (ve spolupráci s AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.):




obchodní sleva 50 %
obsahuje pojištění léčebných výloh (bez limitu), úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti, lze rozšířit
o rizikové sporty
lze sjednávat i v den odjezdu do zahraničí

Doplňkové penzijní spoření, důchodové spoření a životní pojištění:


RENOMIA jako nezávislý poradce spolupracuje se všemi pojistiteli a penzijními společnostmi. Svým klientům nabízí seriózní
poradenství a pomůže Vám při Vašem rozhodování. Kdykoliv se na nás můžete obrátit, rádi Vám poradíme.

SLOUŽÍME VÁM S RADOSTÍ

www.renomia.cz

RENOMIA, a. s., pojišťovací makléřská společnost, vyjednala pro zaměstnance skupiny Dopravního podniku hl. m. Prahy zvýhodněné
podmínky následujících druhů pojištění. Cílem je ušetřit finanční prostředky vynaložené na pojištění a zároveň zajistit kvalitní pojistnou
ochranu a individuální péči.
Těchto podmínek mohou využívat nejen zaměstnanci, ale i jejich rodinní příslušníci.
Dopravní podnik hl. m. Prahy si za svého partnera v oblasti pojištění vybrala společnost RENOMIA, která:
 poskytuje komplexní služby v oblasti risk managementu a pojištění firem i jejich zaměstnanců již od roku 1993,
 má více než 230 zaměstnanců na 9 pobočkách v ČR, s působností na Slovensku, v Maďarsku a Bulharsku,
 je stabilní a transparentní česká firma, jejíž majitelé se aktivně podílejí na řízení chodu společnosti, jejímž cílem je dlouhodobá
partnerská spolupráce a poskytování služeb v nadstandardní kvalitě a s maximální orientací na potřeby klientů,
 Vám pomůže s řešením případné komplikované pojistné události,
 sjednává všechny druhy pojištění a spolupracuje se všemi pojišťovnami a penzijními společnostmi na českém pojišťovacím trhu.

Základní informace o vybraných pojistných produktech:
Povinné ručení se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou provozem vozidla. Provozování vozidla bez uzavření povinného
ručení je postihováno vysokými pokutami.
Havarijní pojištění kryje škody vzniklé na Vašem vlastním vozidle, jste-li viníkem dopravní nehody, je-li vozidlo odcizeno nebo poničeno,
v případě živelní nebo náhodné události (pád stromu nebo sněhu, střet se zvěří). Bez havarijního pojištění nesete náklady na opravu vozu sami.
Pojištění budovy, stavby se vztahuje na vlastní stavbu (podlahy, stropy, obvodové a příčkové zdi), na pevně zabudované prvky,
tzv. stavební součásti (malby, tapety, obklady, obložení stěn a stropů, plovoucí podlahy, vestavěné skříně, zabudované kuchyňské
linky a vestavěné domácí spotřebiče, elektroinstalace, sanita, instalace plynu). Pojištění se nevztahuje na věci, které nejsou pevně
s nemovitostí spojeny. K pojištění budovy, stavby doporučujeme sjednat připojištění odpovědnosti za újmu vlastníka/držitele nemovitosti.
Pojištění domácnosti zahrnuje nábytek, elektroniku, domácí spotřebiče, cennosti, běžnou zásobu potravin, oděvy, obuv, knihy, v omezené
míře peníze, drobná domácí zvířata, zásoby a potřeby k jejich chovu.
K pojištění domácnosti doporučujeme sjednat připojištění odpovědnosti za újmu v běžném občanském životě.
Cestovní pojištění je komplexním produktem, který kryje především výlohy při nemoci či úrazu v zahraničí. Pokud se Vám přihodí byť jen
lehký úraz, může stát úhrada zdravotnickému zařízení až několik desítek tisíc korun. V případě dopravní nehody se tyto částky
pohybují dokonce v řádech stovek tisíc korun a při operaci se částky za ošetření a následnou zdravotní péči mohou vyšplhat až do řádu
miliónů. Součástí cestovního pojištění je rovněž pojištění zavazadel, úrazové pojištění a především pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou třetí osobě na zdraví či majetku.
Nestačí cestovní pojištění, které mám u své soukromé platební karty?
Ne. Většinou jsou zde pouze omezené limity pojistného krytí a vysoké spoluúčasti. Platnost cestovního pojištění u platební karty navíc může
být podmíněna použitím této karty při úhradě některých nákladů Vaší cesty.
Nestačí v EU kartička zdravotní pojišťovny?
Ne, protože v zemi, kde se Vám úraz stane, musíte za ošetření uhradit náklady v plné výši. Z kartičky zdravotní pojišťovny se hradí náklady
jen do výše obvyklé v ČR. Kromě toho musíte uhradit i případný převoz zpět do ČR. S pojištěním máte navíc k dispozici i asistenční službu
a pojištěná zavazadla.
Pojištění je nedílnou součástí našeho každodenního života. V lepším případě o něm vůbec nevíme, avšak jeho skutečná kvalita je mnohdy
prověřena až v okamžiku nenadálé události, která často poznamenává naše osudy na velmi dlouhou dobu a v některých případech navždy.
Z tohoto důvodu je důležité pojištění konzultovat s profesionály, kteří Vám doporučí nejlepší alternativu za příznivou cenu.
V případě, že budete chtít těchto exkluzivních podmínek využít, dejte nám vědět. Rádi Vám poskytneme informace o dalším postupu
či vypracujeme nezávaznou kalkulaci. Také Vám poradíme, jak případně ukončit stávající pojištění, pokud si to budete přát.

Miluše Budínová
mobil: +420 724 339 401, tel.: +420 221 421 751
miluse.budinova@renomiabenefit.cz

Kdykoliv se na nás můžete obrátit, rádi Vám poradíme.

SLOUŽÍME VÁM S RADOSTÍ

www.renomia.cz

