
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  
EKOLOGICKÝCH ŠKOD: ENVIROPLUS

Zpřísňující se legislativa v oblasti ochrany životního prostředí představuje pro firmy 
zvýšené riziko dodatečných nákladů spojených s prevencí či sanací ekologických 
škod. Tlak na ochranu životního prostředí posiluje i rostoucí zájem veřejnosti a nová 
pravidla daná evropskou směrnicí 2004/35/EC, implementovaná do českého právní-
ho řádu zákonem č. 167/2008 Sb. Odpovědnost podnikatele ve vztahu k životnímu 
prostředí je tak výrazně posílena. Standardní pojistné smlouvy velkou část ekologic-
kých rizik z pojistného krytí vylučují. Colonnade proto pružně reaguje na aktuální po-
třeby trhu a přichází s novým produktem EnviroPro, který jednoduchou a přehlednou 
formou nabízí klientům pojistné krytí pro širokou škálu environmentálních rizik.

Pojistné krytí

• náprava/sanace ekologické újmy dle zákona č. 167/2008

• náklady na realizaci preventivních opatření

• náklady právního zastoupení

• náklady na realizaci nápravných opatření (šetření, odstranění, vyčištění, monitoring) 
v rámci majetku pojištěného i mimo něj včetně nákladů na opravu majetku pojiště-
ného, poškozeného při realizaci nápravných opatření

• škoda vyplývající jak z náhlého a neočekávaného, tak i z postupného znečištění

• škoda na zdraví a věcná škoda, způsobená třetím osobám v důsledku znečištění

Rozšíření pojištění

• pojištění přerušení provozu

• odpovědnost za ekologické škody v souvislosti s přepravou

• odpovědnost za ekologické škody v souvislosti se stavební montáží (včetně sub-
dodavatelů)

Pojištění se vztahuje jen na „nové znečištění“, tedy znečištění, které nastalo až po 
uzavření pojistné smlouvy.

Klienti

• výrobní a průmyslové podniky

• skladovací areály a technologické parky

• podniky odpadového hospodářství

• komerční prostory, nákupní centra, hotely

• nemocnice, laboratoře

• realitní sektor

PRODUKTOVÝ LIST

Podklady pro vypracování nabídky

• popis výrobní činnosti a dalších aktivit pojištěného v mís-
tě pojištění

• popis řízení environmentálních rizik v rámci pojištěných
lokalit

• popis okolního prostředí (kde se pojištěné aktivity nacházejí)

Hlavní výhody

• široký a flexibilní rozsah krytí

• pojištění na míru pro komplexní rizika většího rozsahu

• snadné uzavření smlouvy,

• dlouholeté zkušenosti při likvidaci škod

• silné finanční zázemí

Řešení na míru

V případě složitějších rizik či mezinárodních projektů nabízí-
me klientům řešení na míru jejich potřebám: 

•  krytí pro škody vyplývající z již existujících avšak dosud
neznámých podmínek znečištění, s možností uzavření
víceleté pojistné smlouvy (až 10 let)

•  mezinárodní pojistný program s pojistnými smlouvami
vydanými v jednotlivých zemích dle působení klienta

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.




