
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  
VLASTNÍ PŘEPRAVY CARGOGUARD
Pojištění je zjednodušeným cargo pojištěním určeným pro přepravy v tuzemsku a 
z/do sousedních zemí prováděné vlastníkem zboží jeho vlastními vozidly. Sjedná-
vá se s ročním limitem plnění v závislosti na počtu používaných vozidel bez ohledu 
na celkový objem přeprav.  

Pojištění se uzavírá:

• Na dobu neurčitou s ročním pojistným obdobím.

• Na pojistnou částku představující horní hranici plnění.

• Pro všechno přepravované vlastní zboží (zásoby, na-
kupované nebo prodávané věci, polotovary, apod.) .

•  S ročním limitem plnění ze všech pojistných událostí. 

•  S jednorázovým paušálním pojistným, které nezávisí 
na celkovém počtu přeprav nebo celkové hodnotě pře-
pravených pojištěných věcí.

•  S pojistným v závislosti na pojistné částce a počtu 
vlastních vozidel zahrnutých do pojištění.

Colonnade CargoGuard tedy ocení zvláště klienti, kteří 
přepravují věci s nižšími hodnotami avšak s velkou čet-
ností, neboť vliv obratu na cenu pojištění není, na rozdíl 
od standardního pojištění zboží, zásadní. 

Výhody

• Jednoduchost a jednoznačnost. 

• Samostatné pojistné podmínky.

• Rozsah pojištění pokrývá nejčastější nahodilé události, 
které jsou příčinou škod při silniční přepravě. 

• Symbolická cena ve srovnání s dosahovaným obratem 
odpovídajícím velké četnosti přeprav. 

• Minimální administrativní zatížení pro pojištěného v 
průběhu doby pojištění. 

• Změny v parametrech smlouvy bez nutnosti vystavo-
vání dodatků.

• Individuální přístup pojistitele ke každému klientovi.  

Proč se pojistit?

Protože každá přeprava s sebou nese riziko náhodné ztráty nebo poškození pře-
pravované věci, což může ve svém důsledku negativně ovlivnit další obchodní 
aktivity.
Colonnade CargoGuard je jedním z produktů pojištění přepravy. Jedná se o ško-
dové pojištění zboží nebo zásob během pravidelně se opakujících přeprav usku-
tečněných:
 
• Vlastními nákladními nebo užitkovými silničními vozidly

• Vlastním jménem pojištěného

• Na území České republiky anebo sousedních států

• V rámci podnikatelské činnosti pojištěného

Komu je pojištění určeno

Colonnade CargoGuard je určený především těm subjektům, které podnikají v 
oblasti obchodu se zásobováním vlastní nebo cizí sítě prodejen a provozoven, v 
distribuci, výrobě nebo zpracování cizích polotovarů v rámci tzv. práce ve mzdě.   

Proti jakým rizikům se pojistit

Pojištění se sjednává na základě samostatných pojistných podmínek pro pojištění 
vlastní přepravy pro případ vzniku věcné škody na přepravovaných pojištěných 
věcech následkem taxativně vyjmenovaných nebezpečí: 

• Nehoda vozidla

• Požár, úder blesku, výbuch

• Zřícení stavby nebo její části, pád létajícího stroje nebo jeho části, pád stromy

• Zemětřesení, výbuch sopky, vichřice, povodeň, záplava, sesuv půdy, pád laviny

• Krádež z uzavřeného a uzamčeného vozidla po násilném překonání překážky

• Možnost připojištění nakládky a vykládky

PRODUKTOVÝ LIST


