PRODUKTOVÝ LIST

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ
PRO ČLENY STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ
1. 1. 2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník, který přinesl nejen
zpřísnění odpovědnosti členů orgánů, ale i dopad tzv. souběhu funkcí do
zákonného pojištění úrazu a nemoci z povolání.
Podle této právní úpravy se zákonné pojištění vztahuje pouze na úrazy a nemoci z povolání, které utrpí zaměstnanci, kteří jsou v pracovním poměru na
základě pracovní smlouvy, nebo kteří vykonávají činnosti pro zaměstnavatele na
základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tzn. dohody o pracovní
činnosti nebo dohody o provedení práce. Člen statutárního orgánu vykonávající
svoji funkci na základě smlouvy o výkonu funkce však není v pracovněprávním
vztahu a není tak ze zákona pojištěn a pojišťovny budou odmítat v případě úrazu
či nemoci z povolání poskytnout plnění.
Podle této právní úpravy se zákonné pojištění vztahuje pouze na úrazy a nemoci
z povolání, které utrpí zaměstnanci v pracovním poměru na základě pracovní
smlouvy, nebo kteří vykonávají činnosti pro zaměstnavatele na základě dohod
o pracích konaných mimo pracovní poměr, tzn. dohody o pracovní činnosti nebo
dohody o provedení práce. Člen statutárního orgánu vykonávající svoji funkci na
základě smlouvy o výkonu funkce však není v pracovněprávním vztahu a není
tak ze zákona pojištěn. Pro tyto osoby je vhodné uzavřít komerční úrazové
pojištění.
Úrazové pojištění Vás před samotným úrazem neochrání, ale pomůže zmírnit
finanční důsledky, které mohou zhoršit Vaši životní situaci.
Pojistnou smlouvu sjednáváme na dobu neurčitou, min. pro 3 osoby.
Pojištění platí během pracovní doby i ve volném čase, kdekoli ve světě.
Při sjednání pojištění dbejte na dostatečnou výši pojistné částky, od které se
odvíjí jak výše pojistného, tak i výše plnění. Je vhodné zvolit pojistnou částku
podle svého příjmu, je zbytečné ji navyšovat nebo podhodnocovat.
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Náš produkt pojistí tato rizika:
•

Dočasná pracovní neschopnost následkem úrazu nebo nemoci

•

Hospitalizace následkem úrazu nebo nemoci

•

Denní odškodné

•

Zlomeniny, popáleniny

•

Operace při hospitalizaci

•

Trvalé tělesné poškození

•

Výlohy na invalidní vozík

•

Úplná trvalá invalidita

•

Smrt následkem úrazu

•

Pohřební výlohy

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.
+420 234 108 311

client@colonnade.cz

www.colonnade.cz

Výhody
• Při sjednání nezkoumáme zdravotní stav ani příjmy
- Pojistíme až do 70 let věku
- Pojistná rizika poskládáme i na míru
• Pojištění platí celosvětově 24 hodin denně
• Správa pojištění je administrativně nenáročná
• Všechna pojistná rizika jsou kryta i při volnočasových
aktivitách včetně běžných sportů
• V případě úrazu je vypláceno plnění již od 1. dne

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

