
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.                                                                                                                     
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STAVEBNO-MONTÁŽNE POISTENIE (CAR / EAR)
 

Stavebno-montážne poistenie v Colonnade umožňuje dojednať krytie 

projektových prác počas celej doby ich výstavby (CAR) alebo montáže 

(EAR), vrátane poistenia testovacej prevádzky a obdobia 

odstraňovania chýb a nedorobkov. 

Produkt umožňuje poistiť na jednej zmluve aj ZODPOVEDNOSŤ za 

škodu pri výkone stavebných a montážnych prác ako aj škody z titulu 

ušlého zisku investora (ALOP). 

V prípade poistenia rekonštrukcií, prístavieb a nadstavieb tento 

produkt vhodne dopĺňa štandardné majetkové poistenie existujúceho 

objektu. 

 

Pre koho je poistenie určené  

 

Poistenie poskytuje poistnú ochranu pre všetky subjekty zúčastnené 

na stavebno-montážnom projekte, či už z pohľadu investora alebo 

hlavného dodávateľa a všetkých zmluvných subdodávateľov (nemusia 

byť na zmluve menovaní). 

 

Cieľová skupina  

 

- novostavby a rekonštrukcie stavieb: 

• polyfunkčné budovy, budovy pre bývanie, administratívu, 

správu, kultúru, telovýchovu a vzdelávanie, 

• obchodné domy, nákupné strediská, hotely, 

• nemocnice, polikliniky, 

• výrobné a skladové haly 

a iné ... 

- rekonštrukcie trafostaníc, 

- montáže technologických liniek. 

 

Poistné krytie 

 

Poistenie CAR/EAR je poistením typu all-risk. Poistením sú kryté / 

prípadne je možné dojednať: 

- škody na budovanom diele (vrátane materiálu na zabudovanie) 

spôsobené pri výstavbe/montáži: 

• ľudskou činnosťou, 

• stavebno-montážnymi strojmi, 

• požiarom, víchricou, povodňou/záplavou, zosuvom pôdy a i. 

živelnými nebezpečenstvami, 

• krádežou/lúpežou stavebného materiálu, 

• vandalizmom, 

- škody na veciach, ktoré nie sú súčasťou diela: 

• zariadenie a vybavenie staveniska, 

• stavebno-montážne stroje, 

 

 

 

 

- poškodenie / zničenie materiálu určeného na zabudovanie, 

vrátane skiel 

- zodpovednosť za škodu, vrátane: 

• krížovej zodpovednosti za škodu, 

• následnej škody - ušlého zisku,  

• znečistenia, 

• regresných nárokov Sociálnej a zdravotných poisťovní za 

liečenie pracovného úrazu alebo choroby z povolania 

zamestnancov dodávateľa 

- škody na bezchybne realizovaných prvkoch stavebného diela v 

dôsledku chyby konštrukcie, nedostatočne alebo chybne 

vykonanej práce, chyby materiálu alebo projektu, 

- škody na okolitom majetku investora, 

- testovanie a uvedenie do prevádzky, 

- škody pri odstraňovaní chýb a nedorobkov. 

 

Osobitosti produktu 

 

Po individuálnom zvážení rizika zo strany Colonnade je poistenie 

možné dojednať aj pre rozostavané objekty. 

Možnosť automatického rozšírenia poistného krytia o majetkové 

poistenie dokončeného projektu na bývanie na obdobie do 3 

mesiacov po skončení CAR krytia - v rámci CAR zmluvy. 

Možnosť dojednať rámcovú poistnú zmluvu, ktorá kryje viac 

projektov naraz. 

 

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 projekte v rozsahu 
príslušného dotazníka a technickej správy. Bližšie 
informácie Vám radi poskytnú Business 
Development Manageri a upisovatelia Colonnade 
a sú dostupné aj na www.colonnade.sk. 

 

PRODUKTOVÝ LIST 


