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ÚRAZOVÉ POISTENIE MANAŽÉROV 
A KĽÚČOVÝCH ZAMESTNANCOV KEYMAN 

 
 

Máte tím špičkových manažérov či špecialistov? Desí vás 
predstava, že niektorý z nich bude dlhšiu dobu mimo 
pracovného procesu? Počítate vo vašom rozpočte s 
dodatočnými nákladmi na získanie náhrady za manažéra 
v prípade jeho vážnejšieho úrazu, ktorý mu znemožní ďalej 
riadne vykonávať prácu?  
KEYMAN je úrazové poistenie, ktorého cieľom je práve okrem 
poistenia zamestnancov poskytnúť poistnú ochranu aj ich 
zamestnávateľom. 

 

Poistné krytie 
 

• Smrť následkom úrazu 

• Trvalé následky úrazu 

• Denné odškodné za pobyt v nemocnici následkom úrazu 
• Zlomeniny a popáleniny následkom úrazu 
 

Pre koho je toto poistenie vhodné 
 

Toto poistenie je určené pre všetky spoločnosti, ktorých  
manažéri denne pracujú v plnom nasadení a závažný úraz 
znemožní postihnutému pracovníkovi ďalej vykonávať prácu, čo 
výrazne zasiahne do chodu celej firmy. 

Ocenia ho tiež spoločnosti, ktoré zamestnávajú úzko 
špecializovaných odborníkov, kreatívnych pracovníkov alebo 
iných kľúčových zamestnancov, ktorých dočasná alebo trvalá 
absencia bude predstavovať vysoké náklady na zabezpečenie 
kontinuálneho fungovania firmy. 
 

Poistenie nahradí 
 

• zvýšené náklady zamestnávateľa v prípade dlhšej   
hospitalizácie manažéra,  
• náklady zamestnávateľa na „Executive search“ v prípade     
smrti následkom úrazu alebo vážnych trvalých následkov úrazu 
manažéra,  
• niekoľkonásobok ročného príjmu manažéra pre jeho rodinu 
v prípade smrti následkom úrazu. 
 

 
            Výhody 

 

• Minimálna administratíva – rámcová 
poistná  zmluva pre firmu, 

• Jednoduché a rýchle uzavretie 
zmluvy bez lekárskej prehliadky 
a zdravotných dotazníkov, 

• Vysoké limity poistného krytia, 
• Individuálny prístup pri hľadaní 

riešenia „na mieru“ podľa vašich 
potrieb, 

• Platí 24 hodín denne,  
• Bez územného obmedzenia 

 
   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. 

• Rýchla a férová likvidácia poistných 
udalostí.  

• Podpora makléra zo strany Business 
Development Managera.  

• Sme držiteľom finančného ratingu A- 
 (Excellent) ratingovej agentúry 
A.M.Best. 

 

 

 
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. 
 


