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Pokud sport nebude uveden, bude posuzován podle
sportu, který se mu nejvíce podobá. O rizikovosti
sportu pro účely pojištění rozhodujeme my.
Dokument Rozdělení sportů je v příloze pojistných
podmínek nebo na našich webových stránkách.
Jak stanovíme pojistné

Jaké akce pojistíme
✓

✓

✓
✓
✓
✓

Teambuildingy, setkání s obchodními
partnery, akce se zaměstnanci a jejich
rodinnými příslušníky
Dobrovolnické dny, charitativní a sportovní
akce, které bývají zpravidla vyloučeny
z běžného pojištění
Školní výlety, školy v přírodě
Příměstské tábory, letní tábory, lyžařské
školičky
Sportovní eventy, organizované běhy,
taneční maratony atp.
Jednorázové filmové a divadelní produkce

Pojistné za pojištění je účtováno na základě počtu
pojištěných osob, zvolené varianty krytí a činnosti
a doby, po kterou je jim poskytováno pojistné krytí
v pojistném období.
Pokud pojistná smlouva vznikne a bude předčasně
zrušena po počátku pojištění, pojistitel si bude
účtovat minimální a nevratné pojistné ve výši 500 Kč
za administrativu pojistné smlouvy.
Pokud pojistná smlouva vznikne a bude předčasně
zrušena před počátkem pojištění, pojistitel si bude
účtovat poplatek za administrativu pojistné smlouvy
ve výši 500 Kč.
Dodatečné rozdíly v počtu pojištěných do částky
250 Kč se neúčtují ani nevracejí.
Seznamy pojištěných

Pojištění zahrnuje
Dočasnou pracovní neschopnost
následkem úrazu
✓ Hospitalizaci následkem úrazu
✓ Zlomeniny a popáleniny
✓ Trvalé tělesné poškození následkem úrazu
✓ Výlohy na invalidní vozík
✓ Smrt následkem úrazu
✓ Pohřební výlohy
Připojistit lze
✓ Osobní věci
✓ Osobní odpovědnost za újmu
✓

Pro firemní akce stačí znát počet a seznam
pojištěných – jméno a příjmení, seznam lze měnit
i na poslední chvíli.
Pokud je v rámci skupiny použito více variant,
u každé osoby uveďte sjednanou variantu pojištění.
Veřejné akce pojistíme po dohodě i bez seznamu.
V případě škodní události
✓

Po návratu z akce vyplňte bez
zbytečného
odkladu
formulář
Oznámení škody, který je ke stažení
zde:
https://www.colonnade.cz/pojistna-

udalost/firmy/
Pojištění sjednáváme ve 3 variantách
pojistného krytí: Classic, Pop a Rock.

✓

Územní platnost
✓
✓

Česká republika
Evropa nebo Svět
(pokud je v pojistné smlouvě dohodnuto)

Jaké sporty a aktivity pojišťujeme
Sporty dělíme podle rizikovosti na Běžné, Rizikové
a Nepojistitelné.
Pojištění v základní
Bez sportů.

variantě

je

✓

✓

sjednáváno

Běžné a Rizikové sporty lze sjednat za příplatek.
Colonnade Insurance S.A., organizační složka
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K vyplněnému formuláři přiložte na své náklady
pořízené doklady prokazující nárok na pojistné
plnění, popřípadě další nezbytné dokumenty,
které si vyžádáme. Požadované doklady
odešlete na naši adresu: skody@colonnade.cz.
Stačí nám kopie dokladů, originály si uschovejte
do ukončení řízení.
Na naši výzvu se podrobte lékařskému
vyšetření námi určeným lékařem. Náklady
takového vyšetření hradíme my.
Oznamte nám případné další pojištění, která se
vztahují na stejné či obdobné pojistné události
a která jsou sjednána jako škodová.
V případě existence takového pojištění bude
pojistné plnění ze škodových pojištění
poskytnuto podle pravidel o vícenásobném
pojištění, s výjimkou pojištění rekvalifikačních
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výloh, pojištění
na invalidní vozík.

výloh

na

pohřeb

a výloh

Právo, forma jednání a jazyk
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Toto pojištění se řídí českým právem a případné
spory z něj vzniklé budou řešeny před soudy České
republiky.

Pojistitel: Colonnade Insurance S.A., společnost
se sídlem L–2350 Lucemburk, rue Jean Piret 1,
Lucemburské
velkovévodství,
zapsaná
v lucemburském Registre de Commerce et des
Sociétés, registrační číslo B61605,

Komunikace ohledně pojištění bude probíhat v
českém jazyce. Jednání, oznámení či sdělení mohou
být činěna v písemné formě či elektronicky
(nestanoví-li pojistné podmínky u daného jednání
pouze písemnou formu).

jednající
v České
republice
prostřednictvím
Colonnade Insurance S.A., organizační složka,
se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4,
identifikační číslo 044 85 297, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 77229. Domovským státem
zřizovatele je Lucembursko.

Daně

V případě stížnosti nás, prosím, kontaktujte
na adrese:
Colonnade Insurance S.A., organizační složka,
Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4
tel: +420 234 108 311
e-mail: event@colonnade.cz
www.colonnade.cz

Bližší informace o tom, jakým způsobem budou
zpracovávány Vaše osobní údaje, včetně rozsahu,
účelu a době takovéhoto zpracování a veškerých
práv, které můžete v této souvislosti uplatnit,
naleznete na internetových stránkách pojistitele
v
Pravidlech
ochrany
osobních
údajů:
https://www.colonnade.cz/ochrana-osobnich-udaju

Dohled nad činností pojistitele a stížnosti
Commissariat aux Assurances, se sídlem na adrese
7, boulevard Joseph II, L - 1840 Luxembourg,
Lucemburské velkovévodství;
a
Česká národní banka, se sídlem na adrese
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika
www.cnb.cz,

Daňové aspekty pojištění upravuje zákon č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů. Ke dni vydání tohoto
dokumentu pojistné nepodléhá dani DPH ani IPT,
pojistné plnění nepodléhá dani z příjmu.
Zpracování osobních údajů

Tyto údaje jsou informačního charakteru a mohou být
měněny. Případné změny a další informace
naleznete
na
webových
stránkách
www.colonnade.cz či Vám budou na základě Vaší
žádosti zaslány na Vámi sdělenou kontaktní adresu.
Poslední aktualizace 07/2020

Informace o pojištění
Práva a povinnosti účastníků pojistné smlouvy
stanoví občanský zákoník a pojistné podmínky.
Pojistná ochrana se vztahuje na nahodilé události
související s akcí, která je blíže určená v pojistných
podmínkách a nastala v době trvání pojištění.
Povinnosti a následky jejich porušení
Pojistné podmínky Vám ukládají
i povinnosti.
V případě porušení těchto povinností může dojít
ke snížení či odmítnutí pojistného plnění nebo
odstoupení od pojistné smlouvy.
Pojistné a poplatky
Pojistné se sjednává jako tzv. jednorázové na celou
dobu trvání pojištění a je hrazeno v českých
korunách. Jeho výše a způsob úhrady je uvedena
v pojistné smlouvě. Na pojistné se nevztahují žádné
daně ani další zvláštní poplatky za použití prostředků
komunikace na dálku.
Colonnade Insurance S.A., organizační složka
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