
Poisťovňa Colonnade vstúpila v roku 2016 na stredo a východoeurópsky poistný trh prevzatím poistných aktivít austrálskej poisťovne QBE a v roku 2017 
pokračovala v expanzií akvizíciou pobočiek americkej AIG. V siedmich krajinách regiónu je reprezentovaná viac ako 460 zamestnancami a dosahuje hrubé 
predpísané poistné presahujúce 161 miliónov eur (2018). Colonnade je držiteľom ratingu finančnej sily A- (Excellent) a úverového ratingu A- so stabilným 
výhľadom od ratingovej agentúry A.M.Best.  CI PL MAJETOK 19/09 

 

POISTENIE MAJETKU
 
 

Poistenie majetku v Colonnade zahŕňa širokú škálu 

poistných nebezpečenstiev a prináša poistné riešenia 

a skúsenosti upisovateľov z poistenia priemyselných 

rizík aj do segmentu malých a stredných podnikateľov. 

 

Pre koho je poistenie určené  

 

Poistný program je určený pre široké spektrum klientov 

z radov právnických a podnikajúcich fyzických osôb 

podnikajúcich v službách, výrobe, obchode a pod.. 

 

Poistením je možné kryť aj majetok fyzických osôb, ktorý 

presahuje kapacity produktov poistenia bývania, 

resp. vyžaduje individuálne poistné riešenia. 

 

Spolu s poistením majetku, prerušenia prevádzky 

a vnútroštátnej prepravy tovaru je možné na jednej 

poistnej zmluve poistiť aj zodpovednosť za škodu.  

 

Cieľová skupina 

 
- malé a stredné podniky s hodnotou majetku 

do 20 mil. €, 
- priemyselné prevádzky: s hodnotou majetku 

viac ako 20 mil. € (okrem: výroba energie, chémia, 
recyklácia, papier- a drevovýroba), 

- obytné, obchodné a polyfunkčné objekty, 
- hotely a moderné ubytovacie zariadenia, 
- poskytovatelia služieb. 
 

Poistné krytie 

 

Poistenie majetku je možné dojednať proti: 

- vymenovaným nebezpečenstvám, kam patria:    

• základné živelné nebezpečenstvá (FLEXA), 

• doplnkové živelné nebezpečenstvá (povodeň, 
záplava, víchrica, krupobitie, zemetrasenie, zosuv 
pôdy, zrútenie skál, zeminy, lavín, pád stromov, 
stožiarov alebo iných predmetov, ťarcha snehu 
alebo námrazy),  

• vodovodné nebezpečenstvá,  

• náraz vozidla, dym, nárazová vlna,  

• krádež, lúpež, vandalizmus (vrátane sprejerstva), 
 

- všetkým nebezpečenstvám: tzv. all risks (aj pre malé 
a stredné podniky), 
 
 

 

 

 
 

- technickým rizikám (lom stroja) vrátane el. súčastí 
strojov a elektroniky (all risks), 
 

- prerušeniu prevádzky: následné škody (pokles 
obratu, stále náklady) a zvýšené prevádzkové 
náklady spôsobené poistenou škodu na majetku, 
vrátane prerušenia prevádzky po lome stroja, 

 

- sklo – all risks (minimálny počet výluk), 
 
- terorizmus: kapacita 250 mil. EUR, 

 

- možnosť pripoistenia rozširujúcich doložiek, napr.  

• lom strojných a el. súčastí budov bez zoznamov, 

• poistenie proti atmosférickým zrážkam,  

• nepriamy úder blesku, 

• spätné vystúpenie vody z kanalizačného potrubia, 

• náklady na uniknuté médium, 

• búrlivý vietor, 

• náklady na de/remontáž nepoškodených dielov / 
stavebných súčastí, 

• odchylné dojednania o spôsobe zabezpečenia 

•  poistenie na novú alebo časovú hodnotu, 

•  poistenie majetku v zahraničí v rozsahu FOS 
a ďalšie ... 

 
- Asistenčné služby: automaticky súčasťou krytia. 
 

Hlavné výhody spoločnosti Colonnade 

 

• Silné finančné zázemie kanadského Fairfax 

Financial Holdings. 

• Priama komunikácia so skúseným tímom 

upisovateľov a interných likvidátorov. 

• Flexibilita poistných riešení so zameraním 

na špecifiká konkrétneho obchodného prípadu. 

• Poradenstvo v oblasti risk manažmentu (vlastný 

rizikový inžinier). 

• Rýchla a férová likvidácia poistných udalostí.  

• Podpora makléra zo strany Business Development 

Managera. 

• Sme držiteľom finančného ratingu A- (Excellent) 

ratingovej agentúry A.M.Best. 

 

Pre spracovanie ponuky postačuje predložiť 

informácie o konkrétnom riziku v rozsahu 

príslušného dotazníka. Bližšie informácie Vám radi 

poskytnú Business Development Manageri 

a upisovatelia Colonnade a sú dostupné 

aj na www.colonnade.sk. 

 


