Bezpečnostní asistence
Když se cítíte ohroženi
Kdykoliv se na svých zahraničních cestách dostanete do nebezpečné situace
nebo se budete cítit ohroženi, kontaktujte naši asistenční službu. Bezpečnostní
experti naší partnerské společnosti zajistí potřebné informace, najdou řešení
Vaší krizové situace a poradí Vám, co dělat. V závažných případech za Vámi
dokonce osobně přijedou nebo zajistí Vaši bezpečnou evakuaci.
Bombový útok v Británii
Pouliční nepokoje ve Španělsku
Pár, který slavil výročí svatby v Barceloně,
nás kontaktoval v obavě z masivních separatistických demonstrací, které hrozily při eskalaci
napětí před volbami. Bezpečnostní expert
s místními zkušenostmi pomohl se změnou
ubytování do klidnější oblasti města.

Klient se na služební cestě v Londýně připletl
do bombového útoku. Následně o sobě nepodával žádné zprávy. Jeho rodina i zaměstnavatel nás kontaktovali ihned poté, co TV odvysílala reportáž o útoku. Povolaný bezpečnostní
tým klienta vypátral v nemocnici, kde ležel
s drobnými zraněními, a podal uklidňující
zprávu do vlasti.

Napadení a loupež v Bulharsku
Klientka byla hrubě fyzicky napadena a oloupena během veletrhu v Sofii. Kvůli zraněním
a výhrůžkám dalším napadením, pokud loupež
ohlásí, byla hospitalizována. Z nemocnice nám
zavolala o pomoc. Přivolaný expert se postaral
o její bezpečí, osobní věci i dřívější let a osobně
ji dopravil na letiště k cestě domů.
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Fyzické napadení v Egyptě
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Během práce na reportáži o protestech
v Káhiře byla hrubě fyzicky napadena novinářka. V šoku kontaktovala bezpečností asistenci.
Přivolaný expert zařídil její okamžitou evakuaci
z oblasti a poskytl jí posttraumatickou péči.
Nakonec zajistil i její urgentní návrat do vlasti.

Auditorská firma vyslala zaměstnance na kontrolu výroby a pracovních podmínek u dodavatele v Pekingu. Klient nás kontaktoval, když
mu po příletu telefonicky vyhrožovali násilím,
pokud bude výsledek inspekce negativní.
Povolaný místní expert zůstal s klientem
po celou dobu a doprovodil jej i na letiště.
Firma pak s dodavatelem ukončila spolupráci.

Terorismus v Turecku
Finanční ředitel nadnárodní korporace se
zúčastnil konference v Istanbulu. Nedaleko
místa konání odpálili separatisté nálož v autě.
Klient kontaktoval bezpečnostní asistenci,
kde mu poskytli instrukce, co přesně má dělat.
Mezitím za ním vyslali experta, který klienta
odvezl z hotelu na letiště k cestě domů.

V ohrožení volejte +420 221 860 606 Více informací o službě na +420 221 860 155 nebo firemni@ervpojistovna.cz.

