
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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POJIŠTĚNÍ  
PŘEPRAVY
Pojištění přepravy, neboli cargo pojištění, je pojištěním zájmu na tom, aby zboží 
překonalo bez újmy rizika spojená s přepravou. Pojištění je tedy určeno všem 
odesilatelům, vývozcům, dovozcům a příjemcům zboží v obchodním styku. Je 
pojištěním bez hranic, neboť není v zásadě teritoriálně omezeno, vztahuje se na 
přepravy všemi vhodnými dopravními prostředky na souši, po moři a řekách nebo 
ve vzduchu. Toto pojištění představuje ochranu proti nebezpečím ztráty, poško-
zení nebo zničení věcí při jejich přepravě. Je založeno na dopravních doložkách 
londýnského pojistného trhu, které jsou základem a často i součástí pojistných 
podmínek, a představují podstatné zjednodušení a přehledné vymezení rozsahu 
pojistného krytí. 

Výhody

• Vysoká upisovací kapacita a flexibilita při sjednávání 
pojištění.

• Vztahuje se na přepravu po souši, na moři i letecky  
v rámci celého světa.

• Profesionální přístup našich upisovatelů.

• Využití Marine Loss Control divize s celosvětovou pů-
sobností.

• Možnost sjednání podílu na zisku u dlouhodobých 
smluv. 

• Vystavování pojistných certifikátů pro jednotlivé zásilky 
dle akreditivních podmínek.

• Po zaškolení možnost získání oprávnění k vystavování 
pojistných certifikátů samotným klientem.

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.

Pojištění lze sjednat proti:

• Všem pojistným nebezpečím

• Vyjmenovaným pojistným nebezpečím

• Nejzávažnějším pojistným nebezpečím

Dodatečná možnost rozšíření o:

• Následné ztráty /přerušení provozu/ ztrátu zisku u klíčových dodávek (ALOP), 

• další rizika podle pojistné potřeby klienta na základě aktuálních doložek londýn-
ského pojistného trhu.

Pojistnou smlouvu lze uzavřít:

• Na roční období na základě obratu nebo deklarací

• Pro jednotlivou neopakující se přepravu

• Pro přepravy v rámci jednoho obchodního kontraktu
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