PRODUKTOVÝ LIST

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
NA OPAKOVANÉ KRÁTKODOBÉ CESTY
COLONNADE TRUCK
Cestovní pojištění na opakované krátkodobé cesty s celosvětovou platností.
Produkt nabízíme ve třech variantách a záleží jen na vás, pro které krytí se rozhodnete.
Komu je pojištění určeno
• zejména (nikoliv však výhradně) řidičům kamionů a autobusů cestujícím často
do zahraničí

Výhody
• celoroční pojištění bez omezení počtu výjezdů
• nerozlišují se cesty pracovní a soukromé
• nabízí komplexní pojistné krytí ve třech variantách
s nulovou spoluúčastí
• pojistit lze i spolujezdce nebo rodinné příslušníky

• na pracovní i soukromé cesty

• asistenční služba v českém jazyce 24 hodin denně
Pojistné krytí
Léčebné výlohy
V důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění můžete potřebovat lékařské ambulantní ošetření, léky, záchrannou službu nebo bude dokonce nutná Vaše hospitalizace. Zajistíme pro Vás vše potřebné a uhradíme výlohy až do výše sjednaného
limitu pojištění.
Asistenční služby
Asistenční službou se rozumí organizační a konzultační pomoc při pojistné události v místě Vašeho zahraničního pobytu. Asistenční služba poskytuje našim klientům nepřetržitou službu 24 hodin denně s českým personálem.
Asistenční služba poskytuje:
• převoz pacienta k ošetření
• převoz zpět do místa trvalého pobytu
• převoz tělesných ostatků v případě úmrtí
• náklady na cestu a pobyt rodinného příslušníka v případě Vaší hospitalizace
v zahraničí nebo náklady na doprovod nezletilých dětí zpět do České republiky, cestujete-li s nimi sami
• náklady na cestu náhradního pracovníka při služební cestě
• právní pomoc v případě dopravní nehody
• půjčku na kauci v případě dopravní nehody
• předání naléhavých zpráv
• zajištění nezbytných léků
• zajištění předčasného návratu v případě úmrtí v rodině
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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.
+420 234 108 311

info@colonnade.cz

www.colonnade.cz

Hlavní výhody společnosti Colonnade
• Silné finanční zázemí kanadského
Fairfax Financial Holdings.
• Přímá komunikace se zkušeným týmem
upisovatelů a likvidátorů.
• Špičkový servis.
• Jsme držitelem finančního ratingu A- (Excellent)
ratingové agentury A.M.Best.
• Osobní přístup, flexibilita a znalost
pojistného trhu.

