SKUPINOVÉ CESTOVNÉ POISTENIE „PODNIKATEĽ“
Skupinové cestovné poistenie je určené pre osoby cestujúce počas
roka do zahraničia (manažéri, obchodníci). Toto cestovné poistenie je
určené pre spoločnosti, ktorých celkový počet zamestnancov je do 20
osôb. Jedná sa o kalkulačkový produkt s prednastaveným poistným
krytím s územnou platnosťou Európa a Svet.

Poistné krytie
Liečebné náklady v zahraničí – územná platnosť Európa a Svet
V dôsledku úrazu alebo náhleho ochorenia môžete potrebovať lekárske
ambulantné ošetrenie, lieky, záchrannú službu alebo bude dokonca
nutná Vaša hospitalizácia. Zabezpečíme pre Vás všetko potrebné
a uhradíme náklady až do výšky dohodnutého limitu poistného plnenia.

Asistenčné služby pre poistenie liečebných nákladov

Osobná zodpovednosť – územná platnosť
Svet
Ak svojím neúmyselným konaním spôsobíte
v zahraničí škodu na majetku alebo zdraví tretej
osoby, uhradíme Vám odškodné, ktoré ste
museli zaplatiť, až do výšky dohodnutého limitu
poistného plnenia.
Asistenčné služby pre zodpovednosť
za škodu
•
•

Výhody produktu Colonnade

Asistenčnou službou sa rozumie organizačná a konzultačná pomoc
pri poistnej udalosti v mieste Vášho zahraničného pobytu nepretržite
24 hodín denne. Asistenčná služba poskytuje nasledujúce služby:
• lekárska asistencia,
• prevoz poisteného späť do SR alebo do krajiny trvalého pobytu,
• pátranie a záchrana na mori a horách,
• zaslanie liekov a iných zdravotných potrieb,
• priama úhrada nákladov,
• zabezpečenie tlmočenia a prekladov,
• prenos núdzových správ od poisteného,
• repatriácia telesných pozostatkov poisteného,
• zabezpečenie dopravy náhradníka,
• poskytnutie informácií o zahraničnej krajine pobytu,
• finančná kompenzácia v prípade odcudzenia hotovosti,
• odvoz motorového vozidla poisteného,
• zabezpečenie dopravy a ubytovania rodinného príslušníka.

•

Úrazové poistenie – územná platnosť Európa a Svet

•

Ak utrpíte počas zahraničnej cesty úraz, ktorý počas jedného roka
vyústi do trvalých následkov alebo v dôsledku ktorého poistený zomrel,
vyplatíme poistné plnenie v dohodnutej výške.

•

Poistenie batožiny – územná platnosť Svet

•

Ak dôjde k poškodeniu, zničeniu, strate alebo odcudzeniu batožiny
a vecí osobnej potreby poskytneme plnenie do limitu pohodnutého
v poistnej zmluve. Zároveň sa poistenie vzťahuje aj na oneskorené
dodanie batožiny leteckou spoločnosťou pri ceste do zahraničia.

Asistenčné služby pre poistenie batožiny
•
•
•

Vybavenie náhradných dokladov a finančná záloha
v prípade straty batožiny,
poskytnutie bezúročnej pôžičky v prípade finančnej núdze
alebo potreby kaucie,
pomoc pri strate alebo odcudzení platobnej karty alebo
osobných dokladov.

poskytnutie právneho poradenstva,
zabezpečenie právneho zástupcu.

•

•
•
•
•

Dlhodobé poistenie s maximálnou dĺžkou
jednej zahraničnej cesty 30 dní, bez
hlásenia precestovaných osobodní,
nerozlišujú sa cesty pracovné a súkromné,
úrazové poistenie osôb pri súkromných
cestách do / zo zahraničia aj na území SR,
poistné krytie s nulovou spoluúčasťou,
poistenie dojednané na dobu jedného roka
s automatickou prolongáciou.

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

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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