PRODUKTOVÝ LIST

COVID-19 KRYTÍ
ZAHRNUTO

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ŘIDIČE
Roční cestovní pojištění pro profesionální řidiče a jejich zahraniční pracovní cesty mimo území České republiky a mimo zemi, kde si hradíte zákonné
zdravotní pojištění.

Hlavní výhody pojištění Colonnade

V České republice statisticky připadá jedno auto na dva obyvatele, a to včetně
dětí, které neřídí. Silniční síť tomu ani hustotou, ani kvalitou už dávno nestačí.
A přitom po ní jezdí nejen ti, co chtějí někam poklidně přepravit sebe nebo nějaký
náklad, ale i vyznavači závodního stylu jízdy. Jenže to nejsou vždy zastánci fair
play, někteří dokonce pro svůj „sport“ využívají i nepovolené podpůrné prostředky.
Pokud zůstaneme u statistických přehledů, tak Česko najdeme na nelichotivých
příčkách jak v počtu nehod na obyvatele, tak co do jejich následků. A jak se říká,
je lepší být připraven, než překvapen. Připraven v tomto případě mimo jiné znamená být pojištěn. Nevěnujeme ale pojištění samotných vozidel větší pozornost než
pojistné ochraně přepravovaných osob? Můžeme je chránit cestovním a úrazovým
pojištěním.

• Široký rozsah krytí a dostatečně vysoké limity.
• Osobní přístup a flexibilita v nalézání řešení.
• Asistenční služba dostupná 24/7.
• Chytrá asistenční karta do mobilu.
• Srozumitelné podmínky s více než 25 lety zkušeností
v cestovním pojištění i cestování.
• Pohotový servis při vyřizování Vašich požadavků
a škod.
• Silné zázemí Kanadské finanční skupiny
Fairfax Financial Holdings.

Co získáte
• Roční pojištění na neomezený počet cest
• Léčebné výlohy včetně krytí Covid-19

Dokumenty ke stažení

• Platnost pojištění nezávisle na semaforu MZV

• Informační dokument o pojistném produktu

• Pojištění osobních věcí včetně elektroniky

• Předsmluvní informace

• Odškodné v případě ztráty řidičského oprávnění

• Pojištění lze sjednat on-line.
• Zaplatit můžete kartou nebo převodem.
• Pojištění si může sjednat sám řidič nebo firma.
• Pokud pojištění sjednává firma, může během roku řidiče vyměnit.
Co si mohu připojistit
• pojištění pro osoby bez zákonného pojištění v ČR nebo v zemi EHP
• rozšíření pojištění na spolujezdce
• úraz během jízdy v ČR a související právní výlohy
• povinnou karanténu v zahraničí
• terorismus, únos a fyzické napadení

Pojišťovna Colonnade vstoupila v roce 2016 na středo a východoevropský pojistný trh převzetím pojistných aktivit
australské pojišťovny QBE a v roce 2017 pokračovala v expanzi akvizicí poboček americké AIG. V sedmi zemích
regionu je reprezentována více než 490 zaměstnanci a dosahuje hrubého předepsaného pojistného přesahujícího
190 milionů USD.
+420 234 108 311

travel@colonnade.cz

• Pojistné podmínky
• Oceňovací tabulka trvalého tělesného poškození

Jak pojištění sjednat
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• Pojištění, které si poskládáte přesně podle svých
potřeb.

www.colonnade.cz

PRODUKTOVÝ LIST

TRUCK

ROCK

POP

CLASSIC

2 300 Kč

1 680 Kč

1 200 Kč

LÉČEBNÉ VÝLOHY A ASISTENČNÍ
SLUŽBY

5 000 000 Kč

3 000 000 Kč

3 000 000 Kč

Léčebné a jiné výlohy

5 000 000 Kč

3 000 000 Kč

3 000 000 Kč

Covid-19 léčebné výlohy

5 000 000 Kč

3 000 000 Kč

Akutní zubní ošetření

20 000 Kč

15 000 Kč

10 000 Kč

Převoz ostatků

300 000 Kč

300 000 Kč

300 000 Kč

Vyslání náhradního pracovníka

100 000 Kč

75 000 Kč

50 000 Kč

Náklady na opatrovníka

100 000 Kč

75 000 Kč

50 000 Kč

Trvalé tělesné poškození

200 000 Kč

100 000 Kč

Smrt následkem úrazu

200 000 Kč

100 000 Kč

Právní výlohy v souvislosti s úrazem

50 000 Kč

50 000 Kč

Ztráta řidičského průkazu v důsledku
úrazu

50 000 Kč

25 000 Kč

200 Kč
max 10 000 Kč

100 Kč
max. 5 000 Kč

5 000 000 Kč

3 000 000 Kč

Osobní věci a zavazadla

30 000 Kč

15 000 Kč

Peníze

5 000 Kč

3 000 Kč

200 000 Kč

100 000 Kč

ZÁKLADNÍ CENA řidič/rok

ÚRAZ během zahraniční cesty

Denní odškodné při hospitalizaci v zahraničí
ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU
Odpovědnost za újmu

Pojištění právní kauce v případě dopravní
nehody

Volitelná pojištění
Rozšíření pro osoby bez zdravotního pojištění v ČR nebo země EHP
Rozšíření pojištění na 1 spolujezdce
Úraz během pracovní jízdy v ČR
Povinná karanténa v zahraničí
Únos, fyzické napadení, terorismus
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Pojišťovna Colonnade vstoupila v roce 2016 na středo a východoevropský pojistný trh převzetím pojistných aktivit
australské pojišťovny QBE a v roce 2017 pokračovala v expanzi akvizicí poboček americké AIG. V sedmi zemích
regionu je reprezentována více než 490 zaměstnanci a dosahuje hrubého předepsaného pojistného přesahujícího
190 milionů USD.
+420 234 108 311

travel@colonnade.cz

www.colonnade.cz

2 000 000 Kč

