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EVENT
ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ AKCÍ
To si jednou vyrazila skupina manažerů na teambuilding. Aby si
vyzkoušeli svou odvahu, prošli se bosýma nohama po žhavém
uhlí. Jak si myslíte, že to dopadlo? Místo rozdávání diplomů
se rozdávaly masti na popáleninovém centru...

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

Pojistné krytí
Výhody

• Zlomeniny a popáleniny
• Dočasná pracovní neschopnost
• Denní odškodné při hospitalizaci následkem úrazu
• Trvalá invalidita následkem úrazu
• Výlohy na invalidní vozík
• Smrt následkem úrazu

• Sjednat pojištění můžete Vy nebo Váš pojišťovací
makléř.

• Pohřební výlohy

• Jednorázová smlouva, bez dalších závazků.
• Výběr ze 3 variant pojistného krytí.

Základní pojistné krytí lze rozšířit o
• Pojištění osobních věcí

• Pro méně náročné i více adrenalinové aktivity.

• Pojištění osobní odpovědnosti za újmu

• Kvalitní krytí za rozumné peníze - denní sazba již
od 18 Kč.

K čemu se hodí

• Last minute změny pojištěných osob možné. Veřejné
akce pojistíme i beze jmenných seznamů.

• Teambuildingy, setkání s obchodními partnery, akce se zaměstnanci
a jejich rodinnými příslušníky

• Snadná a rychlá likvidace.

• Dobrovolnické dny, charitativní a sportovní akce, které bývají
zpravidla vyloučeny z běžného pojištění

Hlavní výhody společnosti Colonnade

• Školní výlety, školy v přírodě
• Příměstské tábory, letní tábory, lyžařské školičky
• Sportovní eventy, organizované běhy, taneční maratony atp.
• Jednorázové filmové a divadelní produkce

Smrt následkem úrazu

100 000 Kč

Trvalé tělesné poškození

200 000 Kč

Hospitalizace

250 Kč

Zlomeniny a popáleniny

20 000 Kč

Pojistné

během akce + při dopravě z/na akci
18 Kč osoba / den

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 490 zaměstnanci a dosahuje hrubého předepsaného pojistného přesahujícího
190 milionů USD.

+420 234 108 311

• Přímá komunikace se zkušeným týmem
upisovatelů a likvidátorů.

• Osobní přístup, flexibilita a znalost
pojistného trhu.

Úrazové pojištění akce v Orlických horách:

Účinnost krytí

• Silné finanční zázemí kanadského
Fairfax Financial Holdings.

• Špičkový servis.

Ilustrativní příklad

07/2020

• Jednoduché a rychlé sjednání - vyplníte závaznou objednávku a pojistná smlouva přijde do Vaší emailové
schránky během stejného dne.

event@colonnade.cz

www.colonnade.cz

