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O nás

Colonnade Insurance je členem týmu kanadské Fairfax Financial 
Holdings Limited. Ve střední a  východní Evropě je kromě České 
republiky přítomna také na Slovensku, Ukrajině, v  Maďarsku, Polsku, 
Rumunsku a  Bulharsku. Na těchto trzích zaměstnává více než  
350 odborníků a  dosahuje hrubého předepsaného pojistného ve  
výši 120 milionů eur.

Fairfax Financial Holdings

Fairfax Financial Holdings patří mezi světové lídry v  oblasti pojiště-
ní a  zajištění. U  Lloyd’s  figuroval Fairfax v  roce 2015 jako pojistitel  
s 5. nejvyšší upisovací kapacitou v hodnotě 1,38 miliard eur.
Holding Fairfax byl založen v roce 1985. Dnes je silnou meziná rodní spo-
lečností kótovanou na torontské burze. Jeho portfolio tvoří desítky pojiš-
ťoven a zajišťoven nabízejících životní i neživot ní pojištění vč. pojištění rizik 
spojených s podnikáním. Mezi poslední významné akvizice patří převzetí 
poboček americké pojišťvny AIG ve střední a východní Evropě a převzetí 
pojišťovny  Allied World.

Pojistné krytí a limity pojistného 

Varianta pojištění SILVER GOLD PLATINUM

Pojištění léčebných 
výloh a asistenčních 
služeb
akutní zubní ošetření 
spoluúčast

2 500 00 Kč
20 000 Kč

nesjednává se

2 500 000 Kč
20 000 Kč

nesjednává se

10 000 000 Kč
20 000 Kč

nesjednává se

Pojištění náhradního 
pracovníka

nesjednává se 50 000 Kč 200 000 Kč

Pojištění přivolané 
osoby
limit na jeden den 
pobytu

nesjednává se

-

50 000 Kč

4 000 Kč

50 000 Kč

4 000 Kč

Pojištění zavazadel 
a věcí osobní potřeby
limit na jedno zavazadlo
limit na jednu položku
spoluúčast

nesjednává se
-
-
-

10 000 Kč
5 000 Kč
2 500 Kč

0 Kč

50 000 Kč
25 000 Kč
12 500 Kč

0 Kč

Pojištění právní 
pomoci a kauce 
v případě dopravní 
nehody

nesjednává se 100 000 Kč 200 000 Kč

Pojištění úrazu
smrt následkem úrazu 
v zahraničí
trvalé následky úrazu 
v zahraničí
limit na jednu událost

nesjednává se

nesjednává se
nesjednává se

200 000 Kč

200 000 Kč
1 000 000 Kč

200 000 Kč

200 000 Kč
1 000 000 Kč

Pojištění  
odpovědnosti  
za škody
škody na zdraví
škody na majetku

nesjednává se
nesjednává se

2 000 000 Kč
2 000 000 Kč

2 000 000 Kč
2 000 000 Kč

Pojištění náhrady 
cestovních dokladů nesjednává se 5 000 Kč 5 000 Kč

Denní odškodné při 
hospitalizaci nesjednává se 500 Kč 1 000 Kč

Soukromé cesty ANO ANO ANO

Pracovní cesty ANO ANO ANO

Zimní sporty NE NE ANO

Rizikové sporty NE NE NE

Územní platnost EVROPA EVROPA SVĚT

Max. délka jedné 
cesty

45 dní 45 dní 60 dní

ASISTENČNÍ SLUŽBA  
24 HODIN DENNĚ
+420 221 589 687

COLONNADE TRUCK



Komu je určeno cestovní pojištění  
Colonnade Truck?

• Zejména řidičům z povolání cestujícím opakovaně do zahraničí na 
pracovní i soukromé cesty.

Jaké jsou výhody cestovního pojištění 
Colonnade Truck?

• celoroční pojištění bez omezení počtu výjezdů

• nerozlišují se cesty pracovní a soukromé

• nabízí komplexní pojistné krytí ve třech variantách

• nulová spoluúčast

• pojistit lze i spolujezdce nebo rodinné příslušníky

• rámcové smlouvy pro velké skupiny

• jednoduché a rychlé sjednání

• asistenční služba 24 hodin denně, v českém jazyce

Jak se sjednává cestovní pojištění  
Colonnade Truck?

Pojištění se sjednává na dobu jednoho roku a kryje všechny cesty vyko-
nané během pojistného období. Pojištění můžete sjednat u  kteréhokoliv 
obchodního zástupce ve třech variantách pojistného krytí - Silver, Gold 
a Platinum takto:

• Pojištěným je osoba jmenovaná v pojistné smlouvě.

• Pojištěným je osoba jmenovaná v pojistné smlouvě a dvě další 
nejmenované osoby cestující společně s pojištěným.

• Pojištění sjednané na registrační značku motorového vozidla - 
pojištěným je každý řidič, který právě vozidlo řídí.

• Pojištění sjednané na registrační značku motorového vozidla 
- pojištěným je každý řidič, který právě vozidlo řídí a dvě další 
nejmenované spolucestující osoby.

Pojištění lze sjednat pro osoby mladší 70 let (v den uzavření smlouvy).

Kolik stojí cestovní pojištění Colonnade Truck?

Doba pojištění 1 rok.
Maximální délka jedné cesty dle zvolené varianty 45 dní / 60 dní.

ROČNÍ SAZBY POJISTNÉHO

Varianta pojištění SILVER GOLD PLATINUM

řidič 1 000 Kč 1 400 Kč 3 200 Kč

řidič + spolujezdci 1 800 Kč 2 520 Kč 5 760 Kč

RZ řidič 1 500 Kč 2 100 Kč nesjednává se

RZ řidič + spolujezdci 2 700 Kč 3 780 Kč nesjednává se

řidič pojištění pro osobu uvedenou v pojistné 
smlouvě

řidič + spolujezdci pojištění pro osobu uvedenou v pojistné smlou-
vě a nejvýše dva spolujezdce

RZ řidič pojištění pro osobu řídící motorové vozidlo s RZ 
uvedenou v pojistné smlouvě

RZ řidič  
+ spolujezdci

pojištění pro osobu řídící motorové vozidlo s RZ 
uvedenou v pojistné smlouvě a nejvýše dva 
spolujezdce

Co kryje cestovní pojištění Colonnade Truck?

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb
V  důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění můžete potřebovat lé-
kařské ambulantní ošetření, léky, záchrannou službu, nebo bude 
dokonce nutná Vaše hospitalizace. Zajistíme pro Vás vše potřeb-
né a  uhradíme výlohy až do výše sjednaného limitu pojištění. Pojiště-
ní se sjednává bez spoluúčasti a  kryje i  akutní zubní ošetření do výše  
20 000 Kč.

Asistenční službou se rozumí organizační a konzultační pomoc při pojistné 
události v místě Vašeho zahraničního pobytu. Česky hovořící operátoři jsou 
Vám k dispozici 24 hodin denně a pomohou Vám například v těchto situa-
cích: 

• doporučení a zprostředkování služeb lékaře, přijetí do nemocnice

• převoz pacienta k ošetření

• převoz zpět do místa trvalého pobytu

• převoz tělesných ostatků v případě úmrtí

• zajištění nezbytných léků

• zprostředkování naléhavých zpráv rodině nebo zaměstnavateli

• pomoc při navazování kontaktu se zastupitelským nebo konzulárním 
úřadem

• přivolání opatrovníka k nezletilým dětem v případě Vaší hospitalizace

Pojištění náhradního pracovníka
V případě, že nemůžete ze zdravotních důvodů pokračovat ve Vaší pracovní 
cestě, vyrozumíme Vašeho zaměstnavatele a zařídíme dopravu osobě, která 
Vás bude zastupovat.

Pojištění přivolané osoby
Pokud budete hospitalizován, zajistíme a uhradíme Vašemu rodinnému pří-
slušníkovi náklady na cestu, aby Vás mohl navštívit.

Pojištění právní pomoci a kauce
Pokud Vám v důsledku dopravní nehody bude hrozit zadržení, zprostředku-
jeme právní pomoc a zajistíme finanční hotovost na složení kauce.

Pojištění úrazu
Pokud utrpíte během zahraniční cesty vážný úraz, který během jednoho 
roku vyústí v trvalou invaliditu nebo smrt, vyplatíme pojistné plnění ve sjed-
nané výši.

Pojištění osobní odpovědnosti za škody
Pokud svým neúmyslným jednáním způsobíte v zahraničí škodu na majetku 
nebo zdraví třetí osoby, uhradíme Vám odškodné, které jste musel zaplatit, 
až do výše sjednaného limitu.
Pojištění se nevztahuje na škody způsobené provozem motorového vozidla.

Pojištění náhrady cestovních dokladů
Pokud dojde během zahraniční cesty k poškození, ztrátě nebo zničení ces-
tovních dokladů, uhradíme Vám výdaje na jejich náhradu až do výše sjed-
naného limitu.

Pojištění denních dávek při hospitalizaci v zahraničí
Pokud budete v zahraničí hospitalizován, uhradíme Vám za každý den hospi-
talizace sjednanou denní dávku, a to až po dobu max. 365 dní.


