
Poisťovňa Colonnade vstúpila v roku 2016 na stredo a východoeurópsky poistný trh prevzatím poistných aktivít austrálskej poisťovne QBE a v roku 2017 pokračovala v expanzii akvizíciou pobočiek 
americkej AIG. V siedmich krajinách regiónu je reprezentovaná viac ako 460 zamestnancami a dosahuje hrubého predpísaného poistného presahujúceho 161 miliónov euro (2018). Colonnade je 
držiteľom ratingu finančnej sily A- (Excellent) a úverového ratingu a- so stabilným výhľadom od ratingovej agentúry A.M.Best. 
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SKUPINOVÉ ÚRAZOVÉ 
POISTENIE 

 
Naša ponuka úrazového poistenia je dostupná všetkým odvetviam a sektorom s cieľom 
pomôcť zamestnávateľom splniť svoj záväzok voči najcennejšiemu aktívu 
v spoločnosti, a to voči svojim zamestnancom. Zaistite svojim zamestnancom ochranu 
pred dôsledkami úrazov, ktoré sa môžu stať ako pri plnení pracovných povinností, tak 
aj pri voľnočasových aktivitách. 
 
Aké riziká možno do poistenia zahrnúť 
 
• Smrť následkom úrazu 

• Trvalé telesné poškodenie následkom úrazu  (bez alebo s progresívnym plnením) 

• Denné odškodné za pobyt v nemocnici následkom úrazu  

• Denné odškodné následkom úrazu 

• Liečenie úrazu 

• Operácia následkom úrazu 

• Zlomeniny a popáleniny 

 
Prehľad najčastejšie dojednávaných rizík 
 
Smrť následkom úrazu 
V prípade smrti následkom úrazu bude oprávneným osobám vyplatená dohodnutá 
poistná suma. 
 
Trvalé telesné poškodenie následkom úrazu  
V prípade úrazu, ktorý povedie priamo a nezávisle na akýchkoľvek iných okolnostiach 
ku vzniku trvalého telesného poškodenia poistenej osoby, bude mu vyplatená suma, 
ktorá sa rovná násobku percentuálnej sadzby stanovenej pre dané telesné 
poškodenie podľa oceňovacej tabuľky.  
 
Denné odškodné za pobyt v nemocnici následkom úrazu 
v prípade úrazu, v dôsledku ktorého bude poistený hospitalizovaný, bude mu 
vyplatené dohodnuté denné odškodné za každý deň, ktorý bude hospitalizovaný  
po skončení eliminačného obdobia (t.j. po uplynutí 3 po sebe nasledujúcich dní, 
za ktoré nevzniká nárok na poistné plnenie). 
 
Denné odškodné následkom úrazu 
V prípade  úrazu, v dôsledku ktorého musel poistený zostať v domácom liečení alebo 
v nemocnici mu bude vyplatené denné odškodné v dohodnutej výške za každý deň 
po uplynutí eliminačnej doby (t.j. po uplynutí 5 po sebe nasledujúcich dní), ale 
maximálne 30 dní. 
 
Liečenie úrazu 
V prípade úrazu, v dôsledku ktorého bol poistený liečený po dobu viac ako 14 
po sebe idúcich dní mu bude jednorazovo vyplatené percento z poistnej sumy podľa 
oceňovacej tabuľky podľa zoznamu diagnóz. 
 
Zlomeniny a popáleniny následkom úrazu 
V prípade zlomeniny alebo popáleniny následkom úrazu je poistenému vyplatené 
poistné plnenie ako percentuálny násobok podľa oceňovacej tabuľky poistných 
plnení. 

 
Výhody poistenia 

• Minimálna administratíva – rámcová poistná 
zmluva pre firmu, 

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

• vysoké limity poistného krytia, 

• bez územného obmedzenia, platí celosvetovo, 

• kalkulácia sadzieb podľa počtu poistených osôb 
a podľa rizikovej kategórie, 

• skupinové zľavy, 

• možnosť dojednať ako celodenné krytie alebo  
krytie počas pracovnej doby, na presne 
definovanú činnosť. 

 
 

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. 

 
 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. 

 
 
 

 

 

 


