PRODUKTOVÝ
LIST

EVENT
ÚRAZOVÉ POISTENIE AKCIÍ
Raz si vyrazila skupina manažérov na teambuilding. Aby si
vyskúšali svoju odvahu, prešli sa bosými nohami po žeravom uhlí.
Ako si myslíte, že to dopadlo? Namiesto rozdávania diplomov sa
rozdávali masti na klinike popálenín ...
Poistné krytie
•
•
•
•
•
•
•
•

Zlomeniny a popáleniny
Denné odškodné za pobyt v nemocnici následkom úrazu
Denné odškodné následkom úrazu
Trvalé následky úrazu
Náklady na invalidný vozík
Smrť následkom úrazu
Pohrebné náklady
Zlomeniny a popáleniny

Výhody produktu
• Jednoduché
a
rýchle
uzatvorenie
poistenia.
• Poistenie môžete uzavrieť Vy alebo Váš
sprostredkovateľ.
• Jednorazová
zmluva,
bez
ďalších
záväzkov.
• Výber z 3 variantov poistného krytia.
• Pre menej náročné aj viac adrenalínové
aktivity.
• Kvalitné krytie za rozumnú cenu.
• Denná sadzba už od 0,72 €.
• Last minute zmeny poistených osôb
možné.
• Vznik zmluvy na diaľku – zaplatením.

Pre koho je toto poistenie vhodné
• Teambuildingy, akcie pre zamestnancov
(vrátane detí a rodinných príslušníkov)
• Stretnutia s obchodnými partnermi
• Dobrovoľnícke dni, charitatívne a športové podujatia, ktoré
bývajú spravidla vylúčené z bežného poistenia
• Školské výlety, školy v prírode
• Prímestské tábory, letné tábory, lyžiarske školy
• Športové eventy, organizované behy, tanečné maratóny.
• Jednorazové filmové a divadelné produkcie
Ilustračný príklad
Úrazové poistenie akcie v horách:
Smrť následkom úrazu:
4 000 EUR
Trvalé následky úrazu:
8 000 EUR
Hospitalizácia následkom úrazu: 10 EUR
Zlomeniny a popáleniny:
800 EUR
Účinnosť krytia: počas akcie + počas prepravy z/na akciu
Poistné

0,72 EUR osoba / deň

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.
Pre vytvorenie ponuky stačí, ak vyplníte
predkvótovaný formulár, ktorý nájdete na
stránke:
www.colonnade.sk/podnikatel/cestovnea-urazove-poistenie/event.
Po
zaslaní
vyplneného
formulára
e-mailom na event@colonnade.sk od nás
v priebehu jedného pracovného dňa
obdržíte návrh poistnej zmluvy. Radi Vám
poskytneme aj bližšie informácie, ktoré
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.
CI PL ÚRAZ – SKUPINA_EVENT 19/09

