
EVENT 
NABÍDKA ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY 

PROBĚHNI SE! 

CO KRYJE TOTO POJIŠTĚNÍ? 

Rozsah pojistného krytí Pojistná částka na pojištěnou osobu

Dočasná pracovní neschopnost následkem úrazu 

- spoluúčast

- maximální doba

200 Kč/den 

0 dní 

182 dní 

Hospitalizace následkem úrazu 

- spoluúčast

- maximální doba

500 Kč/den 

0 dní 

365 dní 

Zlomeniny 50 000 Kč 

Trvalé tělesné poškození následkem úrazu - lineární plnění 400 000 Kč 

Výlohy za invalidní vozík 50 000 Kč 

Smrt následkem úrazu 200 000 Kč 

Pohřební výlohy 50 000 Kč 

Jak dlouho je pojištění platné: 1 měsíc 15.5.2021 – 14.6.2021 

Na jakou dobu budu pojištěn(a)? 24 hodin / kdykoliv 

Jaké typy sportů kryje pojištění? Běžné sporty 

(druhy jednotlivých sportů naleznete v
přiložené dokumentaci) 

Kolik to stojí? 150 Kč 

Výhody pojištění 
• Pro účastníky této akce nabízíme pojištění za sníženou cenu  (běžná cena pojištění 870 Kč)
• Snadná a rychlá likvidace.
• Srozumitelné pojistné podmínky

• DÁREK za sjednání platné pojistné smlouvy: slevový kód  25%  na naše cestovní pojištění, který můžete
využít na letošní dovolenou, platnost do 31.10.2021. více informací na https://www.colonnade.cz/cestovani/

Jak sjednat? 
Vyplňte závaznou objednávku – formulář na webu https://myslinasebe.colonnade.cz/  a pojistná smlouva přijde do 
Vaší emailové schránky během dvou pracovních dnů.  
Smlouva je jednorázová, bez dalších závazků.  

Platba? 
Platební údaje Vám zašleme spolu s pojistnou smlouvou. 
Uhradit můžete i QR kódem 
Pojištění vzniká zaplacením. 

Hlavní výhody společnosti Colonnade 
• Silné finanční zázemí kanadského Fairfax Financial Holdings.
• Přímá komunikace se zkušeným týmem upisovatelů a likvidátorů.
• Špičkový servis.
• Osobní přístup, flexibilita a znalost pojistného trhu.

O COLONNADE INSURANCE S.A. 

Colonnade Insurance S.A. je dceřinou společností kanadského Fairfax Financial Holdings Limited. 

Colonnade  působí v České republice prostřednictvím svého odštěpného závodu Colonnade Insurance S.A., 
organizační složka, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, IČO: 04485297. A.M. Best rating A- 
(Excellent). 5 let na českém trhu.  Více informací naleznete na stránkách www.colonnade.cz 
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