PRODUKTOVÝ

LIST

ÚRAZOVÉ POISTENIE OSÔB
PREPRAVOVANÝCH MOTOROVÝMI VOZIDLAMI
Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami oceníte najmä ako
hodnotný nástroj pre ochranu osôb cestujúcich autom. Toto poistenie môžete využiť aj
ako benefit pre zamestnancov, ktorí pri svojej práci využívajú motorové vozidlo.

Prehľad poistného krytia
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 vyplatené
dojednané denné odškodné za každý deň pobytu v nemocnici, a to až po dobu max.
365 dní. Poistné plnenie je vyplácané od 4. dňa.
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.

Hlavné charakteristiky produktu
• Neviaže sa na konkrétne osoby - poisťujete totiž všetky sedadlá v motorovom
vozidle podľa technického preukazu.

Výhody produktu Colonnade
• Nezisťuje sa vstupný vek, štátne občianstvo,
príslušnosť poistníka
• poistenie sa dojednáva bez skúmania zdravotného
stavu,
• vysoké limity poistného krytia - možnosť výberu
poistnej sumy až do výšky 70 tis. EUR pre riziko smrti
a trvalých následkov úrazu,
• nevyžaduje sa havarijné poistenie,
• spôsob dojednávania poistenia individuálne
alebo skupinovou zmluvou (štandardne nad 5
motorových vozidiel),
• sadzby poistného podľa počtu sedadiel vo vozidle
• celosvetová platnosť,
• možnosť dojednať online.

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.

• Cena poistného nezohľadňuje pozíciu miesta v motorovom vozidle. Rovnakú
cenu teda platíte za rizikovejšie miesto spolujazdca vedľa vodiča aj za
bezpečnejšie miesto vzadu.
• Platí nielen pre zrážku dvoch motorových vozidiel. K úrazu nemusí dôjsť len
pri havárii dvoch motorových vozidiel, ale napr. pri strete so zverou či pri náraze
do stromu alebo budovy.
Týmto poistením sú kryté úrazy poistených osôb, ku ktorým dôjde:
• počas jazdy motorovým vozidlom na miestach určených na prepravu osôb
alebo pri jeho dopravnej nehode,
• pri nastupovaní alebo vystupovaní z motorového vozidla,
• pri uvádzaní motora do chodu bezprostredne pred začiatkom jazdy,
• pri krátkodobých zastaveniach vozidla, ktoré si vyžiadala situácia v cestnej
premávke, z dôvodu opravy alebo odstránenia bežnej poruchy vzniknutej
počas jazdy motorovým vozidlom.

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

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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