Garance EUCS
Bezprecedentní míra jistoty při řešení pojistné události

Nedohadujte se s pojišťovnou a získejte vše, na co máte nárok.
Zastoupíme vás při uplatňování nároků a vymáhání pojistného
plnění u pojišťovny. Celých 100 % plnění náleží vám.
Přenechte řešení pojistných událostí týmu zkušených likvidátorů, advokátů,
soudních znalců a lékařů. Posoudíme vaše šance na úspěch, připravíme strategii
pro získání maximálního možného pojistného plnění a s pojišťovnou vše
vyřídíme za vás.

Pro celou rodinu


Pro jednu smlouvu


99 Kč / měsíc

199 Kč / měsíc

Varianta pro jednu smlouvu se hodí
v případě, kdy více pojistných smluv
sjednaných nemáte a/nebo žijete sami.

Varianta Garance EUCS pro celou rodinu kryje veškeré
smlouvy životního a úrazového pojištění, havarijního
pojištění, pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti
všech členů společné domácnosti.

K oběma variantám získáte navíc možnost bezplatně oslovit náš tým odborníků
a konzultovat s nimi i jakoukoliv jinou pojistnou událost – tedy i tu, kterou Garance
EUCS nepokrývá. Za zeptání doslova nic nedáte.

Poradíme vám a v některých případech vám nabídneme i zastoupení za podmínek,
na kterých se předem domluvíme. Také v této situaci máte výhodu oproti klientům
bez Garance EUCS, protože naše podílová odměna bude nanejvýš 5–10 %.

O odměnu 5–10 % si řekneme i v případě, kdy se s námi rozhodnete řešit své
nároky jakožto poškození u nezaviněných dopravních nehod a pracovních úrazů.

Bez Garance EUCS

Garance EUCS 
pro jednu smlouvu

Garance EUCS 
pro celou rodinu

Životní a úrazové pojištění
Havarijní pojištění
Pojištění nemovitosti
Pojištění domácnosti
Ostatní pojištění

5–10 %

5–10 %

Nezaviněná dopravní nehoda

5–25 %

5–10 %

5–10 %

Pracovní úraz

5–25 %

5–10 %

5–10 %

Nekonzultujeme ani nezastupujeme bezplatně

Konzultujeme a zastupujeme bezplatně

Konzultujeme bezplatně a zastupujeme za podílovou odměnu

Proč využít Garanci EUCS?
Svěřte své starosti do rukou odborníků

Společnost EUCS pomáhá poškozeným s uplatňováním
zákonných nároků z pojištění. Od roku 2012 jsme vyřešili desítky
tisíc pojistných událostí a pro naše klienty vymohli přes 500
milionů korun.

Advokátní zastoupení

Nezávislé posouzení lékařem

Pojišťovny EUCS znají. V našem zastoupení přistupují
k vaší pojistné události prioritně a s respektem. Díky
tomu máte jistotu rychlého řešení s minimem starostí.

Stal se vám vážný úraz? Zajistíme pro vás přednostní
vyšetření specializovaným lékařem, který objektivně
zhodnotí výši opravněného nároku.

Znalecký odhad výše škody

Autorita na finančním trhu

Skutečnou výši škody nehodnotí pojišťovna, ale naši
znalci a likvidátoři, kteří stojí na vaší straně. Máte tak
vždy jistotu maximálního pojistného plnění.

EUCS je uznávaná autorita na finančním trhu a na její
kvalitativní hodnocení pojistných podmínek spoléhají
největší poradenské společnosti v ČR.

245 900 Kč 
Plnění díky 
zastoupení EUCS

127 500 Kč 
Navržené plnění 
pojišťovny

5,0
134 recenzí Google

Jana opřela polštář o kamna, což způsobilo požár, který
zapříčinil škodu ve výši 250 000 Kč. Pojišťovna chtěla plnění
krátit z důvodu spoluzavinění a vyplatit pouze 127 500 Kč,
zbylou část by Jana musela zaplatit ze svého.

Situaci naštěstí řešila s EUCS. Díky našemu zásahu došlo
ke snížení míry spoluzavinění a díky odborné práci našeho
likvidátora pojišťovna navíc doplatila 31 400 Kč za osobní
věci, které Janu ani nenapadlo nárokovat.

Celkem Jana získala 245 900 Kč, tedy o 93 % více, než měla
pojišťovna plnit původně.
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4,9
73 hodnocení

