PRODUKTOVÝ LIST

POJIŠTĚNÍ
ÚRAZU A NEMOCI
Naše nabídka úrazového pojištění je dostupná všem odvětvím a sektorům s cílem
pomoci zaměstnavatelům splnit svůj závazek vůči nejcennějšímu aktivu ve společnosti, a to vůči svým zaměstnancům. Zajistěte svým zaměstnancům ochranu
před důsledky úrazů, které se mohou stát jak při plnění pracovních povinností, tak
při volnočasových aktivitách.

• Smrt následkem úrazu

• Vysoké limity pojistného krytí

• Skupinové slevy

• Trvalá invalidita následkem úrazu ztráta končetiny, ztráta smyslu, trvalé tělesné poškození následkem úrazu

• Rychlá a kvalitní likvidace pojistných událostí
• bez zkoumání výše příjmu

• Zlomeniny
• Popáleniny
• Denní odškodné při hospitalizaci následkem úrazu nebo nemoci
• Pohřební výlohy
• Výlohy na invalidní vozík

• Silné finanční zázemí kanadského
Fairfax Financial Holdings.

• Špičkový servis.

• Operace při hospitalizaci

• Jsme držitelem finančního ratingu A- (Excellent)
ratingové agentury A.M.Best.

• Rekvalifikační výlohy
• Dočasná neschopnost výkonu práce následkem úrazu nebo nemoci
Přehled nejčastěji sjednávaných rizik
Smrt následkem úrazu
V případě smrti následkem úrazu bude oprávněným osobám (rodině pojištěného)
vyplacena sjednaná pojistná částka.
Trvalé tělesné poškození následkem úrazu
V případě úrazu, který povede přímo a nezávisle na jakýchkoliv jiných okolnostech
ke vzniku trvalého tělesného poškození pojištěné osoby, bude vyplacena částka
rovná
násobku procentní sazby odpovídající rozsahu ztráty podle oceňovací tabulky.
Denní odškodné při pracovní neschopnosti následkem úrazu
v případě úrazu, v jehož důsledku bude pojištěný v pracovní neschopnosti, bude
vyplaceno sjednané denní odškodné za každý den takové dočasné pracovní neschopnosti ode dne následujícího po uplynutí časové spoluúčasti
Denní dávky při hospitalizaci následkem úrazu
V případě úrazu, v jehož důsledku bude pojištěný hospitalizován, bude vyplaceno
sjednané denní odškodné za každý den pobytu v nemocnici, a to až po dobu max.
365 dní. Pojistné plnění je vypláceno od 1. dne (tj. bez spoluúčasti).
Pojišťovna Colonnade vstoupila v roce 2016 na středo a východoevropský pojistný trh převzetím pojistných aktivit
australské pojišťovny QBE a v roce 2017 pokračovala v expanzi akvizicí poboček americké AIG. V sedmi zemích
regionu je reprezentována více než 460 zaměstnanci a dosahuje hrubého předepsaného pojistného přesahujícího
161 milionů euro (2018). Colonnade je držitelem ratingu finanční síly A- (Excellent) a úvěrového ratingu a- se
stabilním výhledem od ratingové agentury A.M.Best.
info@colonnade.cz

Hlavní výhody společnosti Colonnade

• Přímá komunikace se zkušeným týmem
upisovatelů a likvidátorů.

• Domácí léčení

042019

• Jednoduché sjednání bez zdravotních dotazníků
a lékařských prohlídek

• Kalkulace sazeb dle počtu pojištěných osob a dle
rizikové kategorie

Jaká rizika lze do pojištění zahrnout

+420 234 108 311

Výhody pojištění

www.colonnade.cz

• Osobní přístup, flexibilita a znalost
pojistného trhu.

