
Poisťovňa Colonnade Insurance S.A. vstúpila v roku 2016 na stredoeurópsky a východoeurópsky poistný trh v prvom kole prevzatím poistných aktivít 
austrálskej poisťovne QBE a v roku 2017 následne pokračovala v expanzii akvizíciou lokálnych 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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POISTENIE PROFESIJNEJ ZODPOVEDNOSTI  
PRE ODVETVIE IT 

 
 
V poslednom desaťročí sme mohli vo väčšine krajín sveta 
zaznamenať explóziu v raste sektora informačných technológií. 
Požiadavky na vysoko odborné a komplexné riešenie zadaných 
projektov ako aj na kvalifikáciu odborníkov prichádzajú od 
klientov, ktorí sa líšia nielen odvetvím svojho podnikania, ale aj 
rôznym stupňom náročnosti zadaného projektu. 
 
S rozvojom informačných technológií aj v našej krajine narastá 
riziko súdnych sporov z dôvodu nesplnenia dohodnutých 
podmienok zadaného projektu. Poisťovňa Colonnade prichádza 
s produktom, ktorý je "ušitý na mieru" vyššie popísanému riziku - 
poistenie profesijnej zodpovednosti pre odvetvie informačných 
technológií. 
 
Vzhľadom na to, že pojem informačné technológie je relatívne 
široký, sme pripravení na základe informácií o konkrétnej 
odbornej činnosti / profesii danej spoločnosti pripraviť návrh 
poistenia profesijnej zodpovednosti, ktorý bude zodpovedať 
rizikám vyplývajúcim z činnosti konkrétnej spoločnosti. 

 

 
Poistné krytie 
 
Poistenie poskytuje poistné krytie pre "chybné / nesprávne 
poskytnutie odbornej služby" poisteného, ktoré okrem iného 
zahŕňa: 
• porušenie alebo zanedbanie povinnosti, omyl, chybu alebo 

opomenutie, 
• náklady právneho zastúpenia, 
• zodpovednosť súvisiacu s užívaním internetu, 
• prenos počítačového vírusu, 
• stratu a zničenie dokumentácie. 
 
Štandardné výluky z poistenia 

 
• podvodné konanie poisteného a úmyselné poškodenie, 
• nárok na náhradu škody uplatnený podľa právnych predpisov 

Spojených štátov amerických alebo Kanady (toto teritórium je 
možné v prípade potreby pripoistiť), 

• platobná neschopnosť poisteného, 
• vojnové a nukleárne riziká. 
 
 
 
 
 
 

 
Územná platnosť poistenia 
 
Toto poistenie je možné dojednať pre celý svet vrátane územia 
USA a Kanady (stále väčší problém na slovenskom poistnom 
trhu). To znamená, že odborné služby poskytované poisteným 
kdekoľvek na svete sú kryté v rámci dohodnutého poistenia. 
 
Limity poistného plnenia 
 
Limity poistného plnenia a spoluúčasti prispôsobíme 
individuálnym potrebám klientov (limit štandardne až do výšky 
35 000 000 EUR). 
 

Výhody produktu 
 
• Široký rozsah poistného krytia (ide o individuálny produkt 

ušitý na mieru a nie „dopĺňanie“ iných produktov niektorými 
prvkami profesijnej zodpovednosti). 

• Flexibilita produktu v závislosti na požiadavkách klienta. 
• Možnosť navýšenia limitov v závislosti na požiadavke klienta. 
 
 
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 spracovanie ponuky postačuje predložiť 
kompletne vyplnený dotazník a podrobný 
popis poskytovaných služieb. Bližšie 
informácie Vám radi poskytnú Business 
Development Manageri a upisovatelia 
Colonnade a sú dostupné aj 
na www.colonnade.sk. 
 

 


