POISTENIE VŠEOBECNEJ
ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
V rámci produktu poistenia zodpovednosti za škodu ponúka Colonnade firemným
klientom kvalitné poistné krytie rôznorodých typov prevádzok, činností, výrobkov
a poskytovaných služieb pre akýkoľvek územný rozsah.
Vďaka dlhoročným skúsenostiam pripravíme klientom poistenie na mieru tak, aby
najlepšie zodpovedalo ich potrebám.

Rozsah poistného krytia
Poistný produkt poskytuje už v základe široké poistné krytie:
- náhrada škody na živote a zdraví alebo škody na veci, ktorá bola spôsobená
tretej osobe v súvislosti s poistenou činnosťou poisteného,
- náhrada škôd vyplývajúcich z uplatňovania vlastníckeho práva, správy alebo
prevádzky nehnuteľností (napr. škody na vozidlách v parkovacích priestoroch
poisteného z titulu vlastníctva budovy),
- náhrada škody na odložených veciach zamestnancov a návštevníkov,
- náhrada škody na nehnuteľnosti, ktorú má poistený v prenájme,
- následná finančná strata - ušlý zisk,
- trovy občianskoprávneho konania a právneho zastúpenia, ktoré je poistený
povinný nahradiť poškodenému.

Výhody produktu
• Flexibilný rozsah poistného krytia so zameraním
na špecifické požiadavky klientov,
• poistný princíp „loss occurence“ (long tail claims),
• limit za všetky poistné udalosti je možné dojednať ako
viac-násobok limitu poistného plnenia za jednu poistnú
udalosť,
• iné typy zodpovednostných krytí na jednej poistnej
zmluve (napr. poistenie profesijnej zodpovednosti za
škodu),
• poistné krytie pre priamy aj nepriamy export a výrobky
uvedené do obehu aj pred začiatkom poistenia.

Hlavné výhody spoločnosti Colonnade
• Silné finančné zázemie kanadského Fairfax Financial
Holdings.

Možnosti pripoistenia
-

-

Škody spôsobené vadným výrobkom (vrátane spájania / zmiešavania
výrobkov),
škody na veciach prevzatých, užívaných alebo vnesených,
regresné nároky Sociálnej a zdravotných poisťovní za liečenie pracovného
úrazu alebo choroby z povolania,
znečistenie - škody na majetku alebo zdraví vyplývajúce z náhleho
a neočakávaného znečistenia životného prostredia,
(plnohodnotné krytie škôd z titulu znečistenia poskytuje Colonnade produkt
EnviroPro),
krížová zodpovednosť spolupoistených subjektov,
čisté finančné škody, vrátane nákladov v súvislosti s montážou
a demontážou vadného výrobku.

Cieľová skupina
Naše portfólio zahŕňa širokú škálu klientov z rôznych oblastí:
- priemyselné prevádzky (chémia, kovovýroba, výroba plastov,
potravinársky, textilný a strojárenský priemysel, výrobcovia technológií),
- obytné, administratívne a polyfunkčné objekty,
- obchodné a skladovacie prevádzky
- nemocnice, ambulancie lekárov (okrem profesijnej zodpovednosti),
- finančné, poradenské a vzdelávacie inštitúcie,
- hotely, rekreačné a ubytovacie zariadenia.

• 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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