
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  
ZASILATELE
Společnost Colonnade nabízí pojistnou ochranu nejen vlastníkům přepravované-
ho zboží a dopravcům, ale též zasilatelům, kteří jsou důležitým článkem v přeprav-
ním řetězci jako poskytovatelé přepravních služeb, aniž ve většině případů sami 
přepravu provádějí. 
Přesto jsou v případě vzniku škody na přepravovaném nákladu vůči objednateli 
přepravy v postavení odpovědného subjektu s povinností takovou škodu uhradit, 
jako kdyby dopravu vykonali sami. Na základě uzavřené pojistné smlouvy přebírá 
pojistitel za pojištěného jeho právní závazek vzniklou škodu nahradit, resp. podílet 
se na vyřízení škod ve prospěch poškozeného. 

Výhody

• Základem je právní úprava závazků ze smluv příkazní-
ho typu pro zasilatele a podpůrně též pro komisi podle 
občanského zákoníku.

• Roční pojistná doba s pojistným podle výše limitu ruče-
ní a ročního obratu zasilatele bez navýšení v případě 
splátek.

• Široký rozsah pojištění.

• Povinnost nahradit škody v důsledku překročení doda-
cí lhůty v základním rozsahu.

• Pojištění je rozšířeno o odpovědnost zasilatele v po-
stavení silničního dopravce.

• Připojištění nároků vůči zasilateli  při zprostředkování 
jiné než silniční dopravy.

• Územní platnost dle skutečných zprostředkovatel-
ských aktivit zasilatele.

• Možnost sjednání pojištění pro jiné než věcné škody.

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.

• Cestovní pojištění si můžete sjednat jednoduše a 
rychle na našich webových stránkách  
www.colonnade.cz

Kdo je zasilatel?

Zasilatel je subjekt, který vlastním jménem na účet svého zákazníka / příkazce 
obstará přepravu věci. Je to subjekt, který má v předmětu činnosti nebo podniká-
ní zasilatelskou neboli spediční činnost, popřípadě zprostředkování přepravy. Od 
zasilatele se očekává, že díky svým znalostem, zkušenostem a kontaktům zajistí 
pro vlastníka věci její přepravu z místa odeslání do určeného místa dodání lépe, 
levněji, rychleji a bezpečněji, než by to učinil sám vlastník věci.
 
Předmět pojištění

Pojištění se vztahuje na povinnost zasilatele nahradit škodu, která vznikla příkazci 
tím, že zasilatel nesplnil svoji povinnost zajistit přepravu věci podle podmínek za-
silatelské nebo přepravní smlouvy. 
Základní rozsah pojištění se týká pouze věcné škody vzniklé na přepravované 
věci. Colonnade nabízí možnost rozšíření pojištění též na:

•  následné škody a 

•  finanční škody.

 
Proč se pojistit?

Zasilatel je povinen poškozenému uhradit škodu, která vznikla v souvislosti se 
zprostředkováním přepravy. Stejně jako u dopravce je jeho odpovědnost objek-
tivní, není tedy vyžadováno zavinění. Své odpovědnosti se sice může zprostit, 
ale jen v případech, které jsou uvedeny v zákoně. Navíc je zasilatel v postavení 
dopravce povinným subjektem vůči svému zákazníkovi, jako kdyby přepravu pro-
váděl sám, a musí zajistit i náhradu škody, která vznikla během přepravy. Každý 
nárok na náhradu škody vznesený vůči zasilateli představuje finanční závazek, je-
hož splnění může značně zatížit vlastní finance, a naopak jeho nesplnění poškodí 
obchodní a partnerské vztahy. Pojištěním přepravních rizik ze smlouvy o přepravě 
věci získá zasilatel na svoji stranu partnera, který za něj podle podmínek pojistné 
smlouvy škodu uhradí, není-li možné získat náhradu od dopravce, v jehož držení 
byla věc při přepravě, a dále bude chránit a zastupovat jeho zájmy proti neopráv-
něně vzneseným nárokům.
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