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ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ OSOB V AUTĚ
V České republice statisticky připadá jedno auto na dva obyvatele, a to včetně dětí,
které neřídí. Silniční síť tomu ani hustotou, ani kvalitou už dávno nestačí. A přitom
po ní jezdí nejen ti, co chtějí někam poklidně přepravit sebe nebo nějaký náklad, ale
i vyznavači závodního stylu jízdy. Jenže to nejsou vždy zastánci fair play, někteří dokonce pro svůj „sport“ využívají i nepovolené podpůrné prostředky. Pokud zůstaneme
u statistických přehledů, tak Česko najdeme na nelichotivých příčkách jak v počtu
nehod na obyvatele, tak co do jejich následků. A jak se říká, je lepší být připraven, než
překvapen. Připraven v tomto případě mimo jiné znamená být pojištěn. Nevěnujeme
ale pojištění samotných vozidel větší pozornost než pojistné ochraně přepravovaných osob? Můžeme je chránit úrazovým pojištěním.
(Před nehodou Vás neochrání, ale pomůže zmírnit následky
(Lze sjednat bez návaznosti na povinné ručení nebo havarijní pojištění

Výhody
(Sjednání on-line do několika minut
(Pojistná smlouva přijde elektronicky na Vaši emailovou
adresu
(Pojištění je dočasně přenosné na jiné vozidlo
(Příznivé limity a široký rozsah krytí za dostupnou cenu
(Náhradní zdroj příjmů během léčení úrazu

Hlavní výhody společnosti Colonnade

(Pojistné neřeší ani Váš věk, ani stáří auta

(Silné finanční zázemí kanadské skupiny
Fairfax Financial Holdings

(Nerozhoduje ani Váš zdravotní stav, ani technický stav auta

(Srozumitelné pojistné podmínky

(Pojištěn je každý v autě – řidič, rodina, přátelé, děti spolužáků nebo obchodní partner

(Špičková likvidace pojistných událostí

(Spolujezdci jsou v případě nehody odškodněni z povinného ručení, ale teprve po prokázání viny, a to může trvat dlouho

(Osobní přístup, flexibilita a znalost pojistného trhu

(Řidič z povinného ručení odškodněn není, pokud nehodu zavinil
(Pojištění je obnosové a těch můžete mít několik
Jaká rizika jsou pojištěna

Kdy jsem pojištěný

(Hospitalizace následkem úrazu

(Během jízdy v autě

(Zlomeniny a popáleniny

(Během krátkodobých zastávek
– např. při výměně pneumatiky

(Trvalé tělesné poškození
(Výlohy na invalidní vozík
(Výlohy na kosmetické operace
(Výlohy na rekvalifikace
(Smrt následkem úrazu

Jaké auto si mohu pojistit
(Vlastní
(Pronajaté
(Služební, které využívám pro své
soukromé účely

(Pohřební výlohy
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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.
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Kompletní informace k pojištění včetně pojistných
podmínek, nejčastějších dotazů a předsmluvních
informací naleznete na tomto odkazu .

