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Pan Milan utrpěl zranění páteře při jízdě na čtyřkolce. V rámci svého životního pojištění byl 

pojištěný na 500 000 Kč za trvalé následky úrazu se 4x progresí. Lékař pojišťovny určil 

míru trvalého poškození jako 23,9 %, což odpovídalo 1x násobné progresi.

Milan byl s řešením pojišťovny spokojený. 🙂



Soudní lékař EUCS stejné zranění ohodnotil 28,2 %. 

Pojišťovna musela klientovi doplatit 162 500 Kč navíc.

Řešení EUCS



Jak často myslíte, že se tento  
příběh opakuje?



Kdo jsme a co pro Vás řešíme

Od roku 2012 zastupujeme klienty při řešení pojistných událostí. Pro 

poškozené jsme získali přes 500 000 000 Kč a máme vlastní tým 

právníků, likvidátorů, soudních znalců a lékařů. 

Každý měsíc řešíme ~160 nových škod.



Když přijde na vyrovnání, 
…jen jeden rozhoduje.



EUCS 
…zajišťuje férové řešení pojistné události.



“Šedá zóna” pojistného plnění

Plnění pojišťovny

119 500 Kč 

Plnění díky EUCS

119 500 Kč 

162 500 Kč 

Nespokojený klient

“Spokojený klient”

Spokojený klient, co  
o vás bude mluvit.

Stav, který je špatně, 
ale nevědomě ho 
akceptujeme jako 
normu.



Vidíte zde obchodní příležitost?



Garance EUCS



Co je Garance EUCS?

http://garance.eucs.cz


Klient řeší každou pojistnou událost 
 od začátku s profíky, kteří stojí na  

jeho straně.

1.

Má k dispozici telefonní linku, kterou obsluhují likvidátoři EUCS.



Víte, že klient získá vždy 100%  
plnění, na které má nárok.

2.



Zastoupení za podílovou odměnu Garance EUCS

Posouzení: Zdarma ( Spor: 3 500 Kč ) 

Zastoupení: 15 % z plnění 

Plnění pro klientku: 209 015 Kč 

Odměna EUCS: 36 885 Kč

Posouzení: Zdarma - řešíme ihned 

Zastoupení: Zdarma 

Plnění pro klientku: 245 900 Kč 

Rozdíl zaplatí 26 let Garance EUCS



Garance výrazně vylepšuje hodnotu  
pojistného portfolia klienta

3.



Garance EUCS na portfoliu klienta 

Životní pojištění

850 Kč 
měsíčně 

350 Kč 
měsíčně 

650 Kč  
měsíčně

Pojištění domácnosti 
a nemovitosti Havarijní pojištění

Celkem za pojištění platím:  1 850 Kč měsíčně

+69 Kč 
měsíčně 

+28 Kč 
měsíčně 

+52 Kč 
měsíčně 

“Pokud byste si měl vybrat, budete 
chtít životní pojištění za 850 Kč, a 
nebo za 919 Kč s tím, že máte jistotu, 
že bude vždy fungovat, jak má?”

Rozdělte cenu 149,- Garance EUCS do 
portfolia klienta a jeho rodiny 



Šetří čas finančního poradce a 
pomáhá stabilizovat vztah s klientem.

4.



Chcete, aby vaši klienti byli 
skutečně spokojení s pojistným 

plněním?



Kontakty

– Jan Ondrášek | ondrasek@eucs.cz | +420 722 913 855

– Zbyněk Šindler | sindler@eucs.cz | +420 778 722 763

mailto:ondrasek@eucs.cz


Vaše otázky?


