
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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ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ MANAŽERŮ  
A KLÍČOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ KEYMAN
Máte tým špičkových manažerů nebo specialistů? Děsí Vás představa, že jeden 
z nich bude delší dobu vážně nemocen? Máte v rozpočtu náklady na získání ná-
hrady za manažera v případě jeho závažného úrazu?
KEYMAN je úrazové pojištění, jehož cílem je kromě pojištění zaměstnanců po-
skytnout pojistnou ochranu také jejich zaměstnavatelům.

Výhody

• Individuální přístup

• V případě zájmu je možné program pojištění zdravot-
ních rizik manažerů navrhnout „na míru“ podle potřeb 
společnosti.

• Lze do něj zahrnout různé druhy jednotlivých pojist-
ných rizik, k výběru jsou varianty pojištění vztahující 
se pouze na úraz nebo na úraz i nemoc.

• Jako doplňkové pojištění lze nabídnout také pojištění 
závažných onemocnění

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.

Pojištění nahradí

• zvýšené náklady zaměstnavatele v případě delší hospitalizace manažera

• náklady zaměstnavatele na „executive search“ v případě úrazové smrti nebo 
vážného postižení manažera

• několikanásobek ročního příjmu manažera pro jeho rodinu v případě smrti úra-
zem

Komu je pojištění určeno
Pojištění je určeno všem společnostem, jejichž manažeři pracují v plném nasazení 
mnoho hodin denně a náhlé zdravotní komplikace nebo vážnější úraz výrazně 
zasáhnou do chodu celé firmy.
Ocení jej také zaměstnavatelé úzce specializovaných odborníků, kreativních pra-
covníků nebo jiných klíčových zaměstnanců, jejichž dočasná nebo trvalá absence 
představuje pro zaměstnavatele velmi nákladné hledání náhradního řešení.

Pojistné krytí

Smrt následkem úrazu
V případě smrti následkem úrazu bude vyplacena sjednaná pojistná částka jak 
oprávněným osobám (rodině pojištěného), tak i zaměstnavateli.

Trvalé tělesné poškození následkem úrazu
V případě úrazu, který povede přímo a nezávisle na jakýchkoliv jiných okolnostech 
ke vzniku trvalého tělesného poškození pojištěné osoby, bude pojištěnému vy-
placena částka rovná násobku procentní sazby odpovídající rozsahu ztráty podle 
oceňovací tabulky.

Závažné trvalé tělesné poškození následkem úrazu
V případě, kdy trvalé tělesné poškození pojištěné osoby dosáhne rozsahu 40% 
a více, bude jeho zaměstnavateli vyplacena celá sjednaná pojistná částka.

Denní odškodné při hospitalizaci následkem úrazu
V případě úrazu, v jehož důsledku bude pojištěný hospitalizován, bude vyplaceno 
sjednané denní odškodné za každý den pobytu v nemocnici, a to až po dobu max. 
365 dní. Pojištěnému vzniká nárok na výplatu denního odškodného již od 1. dne 
pobytu v nemocnici (tj. bez spoluúčasti), zaměstnavateli je vypláceno denní od-
škodné za každý den pobytu pojištěného v nemocnici od 15. dne.

Chirurgický zákrok z důvodu úrazu
V případě úrazu, v jehož důsledku bude pojištěný hospitalizován a bude mu léka-
řem proveden chirurgický zákrok, bude pojištěnému vyplaceno sjednané pojistné 
plnění dle oceňovací tabulky.
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