
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 460 zaměstnanci a dosahuje hrubého předepsaného pojistného 
přesahujícího 161 milionů euro (2018). Colonnade je držitelem ratingu finanční síly A- (Excellent) a úvěrového 
ratingu  a- se stabilním výhledem od ratingové agentury A.M.Best. 
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POJIŠTĚNÍ  
OBECNÉ ODPOVĚDNOSTI

V rámci aktualizovaného produktu pojištění odpovědnosti nabízíme klientům kvalitní 
pokrytí jejich odpovědnostních rizik pro jakýkoliv územní rozsah a jurisdikci. 
Díky našim mnohaletým zkušenostem přípravíme klientům pojištění na míru tak, aby 
nejlépe odpovídalo jejich potřebám.  

Pojistné krytí

Pojištění již v základním rozsahu nabízí široké krytí odpovědnostních rizik pojištěného:

• Náhrada věcné škody a škody na zdraví včetně osobní újmy

• Náhrada finanční škody vyplývající z věcné škody nebo škody na zdraví

• Náhrada nákladů na právní řízení

• Náhrada regresních nároků zdravotních pojišťoven

• Náhrada škody v souvislosti s vlastnictvím / držbou / pronájmem nemovitosti

• Náhrada škody na věcech zaměstnanců, členů statutárních nebo dozorčích orgá-
nů a na osobních věcech návštěvníků pojištěného (včetně vozidel)

• Náhrada ekologických škod v režimu „náhlých a nahodilých“ – klauzule 72h

• Křížová odpovědnost pojištěných subjektů (kryje vzájemnou odpovědnost)

• Odpovědnost při cestách do zahraničí – včetně

Rozšíření pojištění

Pojištění je dále možné rozšířit o další rizika, jako například:

• Náklady v souvislosti s montáží a demontáží vadného výrobku

• Náklady v souvislosti se spojením / smísením a zapracováním vadného výrobku

• Čisté finanční škody

• Odpovědnost za škody na věcech převzatých a užívaných

• Pojištění odpovědnosti v souvislosti se stavebněmontážní činností pojištěného

• Náklady pojištěného na stažení výrobku z trhu

PRODUKTOVÝ LIST

Klienti

Naše portfolio zahrnuje širokou škálu klientů z různých ob-
lastí (včetně výrobců komponentů): 

• Potravinářské, nápojářské firmy

• Strojírenství, dodávky technologií, autoprůmysl

• Textilní, hračkářský a papírnický průmysl

• Těžký průmysl, chemické a petrochemické podniky, vý-
roba plastů

• Maloobchod, velkoobchod, hotelnictví

• Real-estate, stavební průmysl.

Výhody 

•  Celosvětová podpora specialistů při úpisu rizika, likvidaci 
pojistných události, zmírňování škod a krizovém řízení

•  Flexibilní rozsah pojištění se zaměřením na specifické
požadavky klientů

•  Pokročilé a inovativní řešení

•  Celosvětové pojistné krytí pro přímý i nepřímý export

•  Kombinované krytí včetně stažení výrobku z trhu

•  Možnost tvorby a správy mezinárodních programů

Hlavní výhody společnosti Colonnade

• Silné finanční zázemí kanadského
Fairfax Financial Holdings.

• Přímá komunikace se zkušeným týmem
upisovatelů a likvidátorů.

• Špičkový servis.

• Jsme držitelem finančního ratingu A- (Excellent)
ratingové agentury A.M.Best.

• Osobní přístup, flexibilita a znalost
pojistného trhu.




