
PŘEDSTAVENÍ POJIŠŤOVNY 



FAIRFAX FINANCIAL HOLDING 
PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

Pojišťovací a zajišťovací divize FFH

Holding Fairfax byl založen v roce 1985 a dnes je silnou mezinárodní společností kótovanou na torontské burze. Její portfolio 

tvoří desítky pojišťoven a zajišťoven nabízejících životní i neživotní pojištění vč. pojištění rizik spojených s podnikáním.

FFH patří mezi světové lídry v oblasti pojištění a zajištění. U Lloyd’s byl Fairfax v roce 2015 pojistitelem s 5. nejvyšší upisovací 

kapacitou v hodnotě 1,38 miliard liber (přibližně 1,83 miliard eur).

 V oblasti pojištění podnikatelských rizik je FFH na 8. pozici

v žebříčku pojistitelů a zajistitelů v USA.

 Kanadská Northbridge je pátou největší pojišťovnou  

podnikatelských rizik na místním trhu.

Fakta

Počet pojišťoven a zajišťoven 20

Počet trhů působnosti více než 100

GWP 8,7 mld. USD

Celková hodnota investic 27,8 mld. USD

Počet zaměstnanců celkem / pojištění 

a zajištění

26 000 / 9 000

 V únoru 2015 se k holdingu připojila britská společnost 

Brit Insurance, jeden z vedoucích pojistitelů Lloyd’s.

 V prosinci roku 2015 pak řady holdingu rozšířila řecká 

pojišťovna Eurolife Insurance.

 V červenci 2016 akvizice pojišťovny Zurich Ins. 

South Africa



COLONNADE
O NÁS

Pojišťovna Colonnade je novým hráčem na poli pojišťovnictví v celém regionu střední a východní Evropy. 

Aktuálně značku Colonnade potkáte kromě České republiky také na Slovensku, v Maďarsku a na Ukrajině, 

kde rovněž převzala veškeré aktivity QBE Group. Na těchto trzích zaměstnává na 200 odborníků a dosahuje 

hrubého předepsaného pojistného přes 40 milionů eur. 

POJIŠŤOVNA COLONNADE:

 začala na českém trhu oficiálně působit od 1.4.2016,

 od tohoto data sjednává nové smlouvy a obnovuje 

původní smlouvy QBE pod značkou Colonnade Insurance, 

 přebírá správu všech pojistných smluv české QBE, 

 je do doby převodu portfolia pověřena správou smluv   

QBE (zejm. likvidace škod a dodatky k pojistným 

smlouvám),

 plánovaný převod portfolia proběhne po schválení úřady 

(předpoklad ve 1Q/2017),

 bude klienty informovat o převodu smluv v souladu se 

zákonem.



COLONNADE
ZAJIŠTĚNÍ

Pojišťovna Colonnade má upisovací kapacity srovnatelné s lídry českého trhu                        

a je zajištěna u renomovaných světových zajistitelů, kteří jsou silnou finanční zárukou 

naší stability.

Mezi naše zajistitele patří tyto přední společnosti:

 Munich Re / AA-rating (S&P)

 Swiss Re / AA-rating (S&P)

 Scor / AA-rating (S&P)

 Partner Re / A+ rating (S&P)

 R+V Re / AA-rating



PRODUKTOVÁ NABÍDKA



COLONNADE
PRODUKTY

PŘEHLED PRODUKTŮ PRODUCT PROTECTION

 EuroGap

 TruckGap

 LeaseGap

 AutoCheck 

 Obligor



COLONNADE
PRODUKTY P&C

PŘEHLED PRODUKTŮ PROPERTY & CASUALTY

 Majetkové pojištění průmyslu a podnikatelů vč. přerušení provozu a terorismu

 Pojištění odpovědnosti

 Pojištění strojů a elektroniky

 Stavebně montážní pojištění (CAR/EAR)

 Pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů (D&O)

 Pojištění přepravy

 Skupinové cestovní a úrazové pojištění

 Upisovací kapacitu lze poskytnout i v dalších typech pojištění jako soupojistitel                     

nebo fakultativní zajistitel ! 



COLONNADE
PRODUKTOVÉ PLÁNY V P&C

V BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI BUDEME NABÍZET:

 Individuální D&O (v průběhu 2016)

 Profesní odpovědnost (v průběhu 2016)

 Pojištění malých a středních podnikatelů (v průběhu 2016 či v 2017)

 Stažení výrobku z trhu (v průběhu 2017)

DÁLE ZVAŽUJEME:

 Pojištění „cyber” rizik

 Pojištění bondů a záruk 

 Aviation insurance 

 ... další produkty dle požadavků a potřeb pojistného trhu



COLONNADE
MAJETKOVÉ POJIŠTĚNÍ

Proti čemu lze pojistit: FLEXA, živly, vodovod, přerušení provozu, terorismus, AllRisk

Co lze pojistit: veškerý movitý a nemovitý majetek, náklady, cennosti, skla aj.

Na jaká rizika cílíme: * administrativa, obytné objekty, parkovací domy

* hotely, stravovací zařízení, služby, telekomunikace

* nemocnice, pečovatelské domy, církevní objekty

* obchodně kulturní centra, školy a univerzity, sportoviště, 

* strojírenské závody, lehká výroba, montážní firmy 

* další provozy v závislosti na rizikovosti

Dále nabízíme: * samostatné pojištění terorismu

* excessová krytí

* produkty šité na míru různým skupinám klientů



COLONNADE
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Proti čemu lze pojistit: nároky třetích osob za újmy způsobené na zdraví, životě a věcech

Co lze pojistit: provozní odpovědnost, vadný výrobek / služba vč. EPL, 

finanční škody vč. čistých, regresy zdr. pojišťoven, věci převzaté, 
škody na životním prostředí, držba nemovitosti aj.

Na jaká rizika cílíme: * administrativní činnosti, finanční a další služby, poradenství 

* ubytovací a stravovací služby, kulturní centra a zařízení

* obchodní centra, obchody a velkoobchody

* strojírenská výroba, elektrotechnika, telekomunikace

* stavební společnosti, stavební materiály

* potravinářství, textilní/oděvní a kožedělná výroba

* papírenská a polygrafická výroba, dřevovýroba

* další činnosti v závislosti na rizikovosti

Dále nabízíme: * vysoké limity plnění až do 1 mld Kč

* excessová krytí 

* produkty šité na míru různým zájmovým skupinám



COLONNADE
STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ POJIŠTĚNÍ

Proti čemu lze pojistit: pojištění proti všem rizikům (all risk) při výstavbě/montáži

Co lze pojistit: individuální stavební/montážní projekty i rámcové smlouvy

Na jaká rizika cílíme: * obchodně-administrativní centra, obytné komplexy 

* liniové stavby (dálnice, železnice, produktovody)

* výstavba průmyslových objektů, skladů, garáží atp.

* nemocnice, školy, kulturní, rekreační a sportovní zařízení

* montáže výrobních linek a strojních zařízení

Dále nabízíme: * připojištění terorismu

* excessové krytí v případě extrémně vysokých limitů



COLONNADE
POJIŠTĚNÍ STROJŮ A ELEKTRONIKY

Proti čemu lze pojistit: standardní strojní a elektronická rizika

Co lze pojistit: veškerá strojní a elektronická zařízení

Na jaká rizika cílíme: * strojírenské stroje a zařízení (obráběcí a svářecí stroje, lisy) 

* manipulační technika a dopravní systémy

* stroje a zařízení pro stavebnictví, vodohospodářství

* polygrafické, textilní a potravinářské stroje

* strojní vybavení budov (výtahy, klimatizace, kotle, čerpadla) 

* komplexní výrobní linky v různých provozech

* kancelářská a výpočetní technika, EZS, EPS, ústředny

* diagnostická zařízení, zkušební technika, lékařské přístroje aj.

Dále nabízíme: * strojní přerušení provozu

* samostatné pojištění strojů či elektroniky 

* rámcové pojištění pro leasingovky či velké klienty



COLONNADE
POJIŠTĚNÍ D&O

Proti čemu lze pojistit: nároky za újmy způsobené při výkonu řídící funkce

Co lze pojistit: * odpovědnost za způsobené újmy

* právní náklady

* další související náklady náklady

Cílíme na společnosti: * působící na trhu alespoň 3 roky

* bez veřejně obchodovatelných cenných papírů

* bez dceřiných společností či poboček v USA/Kanadě

* „zdravé“ z pohledu finančně ekonomické analýzy

Dále nabízíme: * až dvojnásobný limit plnění (samostatný limit plnění pro nárok 
a pro související náklady pro limity do 135m Kč)

* nabídky i pojistné smlouvy pojištění bez dotazníku

* vysoké limity plnění až do 1 mld Kč

* nulová spoluúčast pro pojištěné osoby

* prodloužená lhůta 12 měs. pro uplatnění nároků zdarma

* neomezená retroaktivita



COLONNADE
SKUPINOVÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Co lze pojistit: Léčebné výlohy vč. asistenčních služeb, zajištění dopravy 

náhradníka, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti, 

úrazové pojištění, zrušení, přerušení a zpoždění cesty

Koho lze pojistit: Firemní zaměstnance na zahraniční služební i soukromé 

cesty

Co nabízíme: * asistenční služby 24/7 zajišťuje Europ Assistance s.r.o.

* zajištění tlumočení, překladu

* pomoc při ztrátě nebo odcizení platební karty

* pátrání a záchrana na moři a v horách

* pojištěním jsou kryty i chronické nemoci

* 4 varianty územního rozsahu (SK/Polsko/Maďarsko,          

země EU, Evropa, svět)

* maximální délka jedné cesty 90 dní



COLONNADE
SKUPINOVÉ ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

Co lze pojistit: Smrt následkem úrazu, trvalé následky úrazu, léčení úrazu, 

zlomeniny a popáleniny následkem úrazu, denní odškodné, 

operace z důvodu úrazu nebo nemoci

Koho lze pojistit: * zaměstnance firem, účastníky dětských táborů, škol             

v přírodě, lyžařských výcviků, teambuildingových akcí apod.

Co nabízíme: * 2 varianty krytí: 24 hodin denně nebo během pracovní doby

* Úrazové pojištění osob přepravovaných motorovým 

vozidlem

- Pojištěna jsou všechna sedadla dle TP, bez věkového 

omezení

- Smrt následkem úrazu, trvalé následky úrazu, denní 

odškodné při pobytu v nemocnici



COLONNADE
UPISOVATELÉ PRODUKTŮ P&C

Jan Rozehnal
Chief Underwriting Officer

LoBy: majetek, odpovědnost, strojní, elektronika, CAR/EAR, D&O, přeprava, cestovní a úrazové poj.  

Tel.: +420 234 094 030

Mob.: +420 605 502 574

E-mail: jan.rozehnal@colonnade.cz

Oto Przybyla 
Senior Underwriter

LoBy: majetek, odpovědnost, strojní, elektronika, CAR/EAR

Tel.: +420 234 094 027

Mob.: +420 776 852 837

E-mail: oto.przybyla@colonnade.cz

Marek Slabej
Underwriter

LoBy: majetek, odpovědnost, strojní, elektronika, D&O, přeprava

Tel.: +420 234 094 026

Mob.: +420 739 032 288

E-mail: marek.slabej@colonnade.cz

Magdalena Švecová
Underwriter

LoBy: majetek, odpovědnost, strojní, elektronika, D&O, cestovní a úrazové poj.

Tel.: +420 234 094 080

Mob.: +420 731 156 575

E-mail: magdalena.svecova@colonnade.cz

mailto:daniel.haubert@colonnade.cz
mailto:daniel.haubert@colonnade.cz
mailto:przybyla@colonnade.cz
mailto:marek.slabej@colonnade.cz
mailto:magdalena.svecova@colonnade.cz


COLONNADE
KONTAKT

Colonnade Insurance S.A.,

organizační složka

Na Pankráci 1683/127

140 00 Praha 4

Tel: +420 234 094 011

Fax: +420 234 094 099

Email: info@colonnade.cz

Web: www.colonnade.cz

Datová schránka: 5go7eu

IČ: 04485297

DIČ: CZ683752144

Registrace:

Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77229.

Ve smyslu zákona číslo 101/2000 Sb. je zaregistrována naše společnost na Úřadu pro 

ochranu osobních údajů pod č. registrace 00063464 ze dne 28.1.2016.

mailto:info@colonnade.cz
http://www.colonnade.cz/

