CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

PRO KLIENTY BLUE SKY TRAVEL
Cestujeme i v době koronavirové! Naše cestovní pojištění zahrnuje léčebné výlohy
v souvislosti s Covid-19 a vztahuje se i na země, které zatím nejsou na vládním
semaforu. Odleťte s námi bez starostí za sluncem a načerpejte energii.

Léčebné výlohy a asistenční služby včetně repatriace
5 mil. Kč

Akutní zubní ošetření

• Špičkový servis
(bez spoluúčasti)

10 000 Kč

Převoz ostatků

500 000 Kč

Opatrovník

100 000 Kč

Odpovědnost za újmu 2 500 000 Kč
Osobní věci a zavazadla

• Silné finanční zázemí kanadského
Fairfax Financial Holdings
• Přímá komunikace se zkušeným týmem
upisovatelů a likvidátorů

Cestovní pojištění CLASSIC zahrnuje rizika:

Léčebné a jiné výlohy včetně Covid- 19

Hlavní výhody společnosti Colonnade

10 000 Kč

Limit na položku

5 000 Kč

Cennosti

5 000 Kč

Pas a cestovní doklady

2 500 Kč

Pojištění STORNO nelze během pandemie sjednat pro rizika spojená s Covid-19,
ostatní rizika jako je úraz nemoc, poškození bydliště, atd. pojistit lze.
Současně s pojistnou smlouvou Vám přijde digitální karta YourPass,
s číslem pojistné smlouvy, kontaktem na asistenční službu a základními instrukcemi. Kartu si prosím uložte do svého mobilního telefonu, ať máte důležité kontakty vždy po ruce.
www.colonnade.cz/kartavmobilu 
Pojistné podmínky 
Informační dokument o pojistném produktu 

• Finanční rating A- (Excellent) a úvěrový rating
a - se stabilním výhledem od ratingové agentury
A.M.Best
• Osobní přístup, flexibilita a znalost
pojistného trhu
V případě škody:
Pokud potřebujete neodkladnou lékařskou péči,
převoz, repatriaci, schválení opatrovníka nebo pomoc v případě odpovědnosti, musíte neprodleně
kontaktovat asistenční službu.
Při komunikaci s operátorem uveďte:
• své jméno a číslo pojistné smlouvy;
• adresu, kde se nacházíte;
• telefonní spojení nebo kontakt na ošetřujícího lékaře nebo spolucestujícího.
• V ostatních případech si uschovejte originál účtenek, lékařských zpráv, pořiďte si fotodokumentaci, napište jména případných svědků, dle okolností i policejní zprávu.
• Po návratu, bez zbytečného odkladu, vyplňte
formulář na
https://www.colonnade.cz/pojistna-udalost/cestovani/.

• Přiložte doklady k cestě a ubytování a další požadované doklady a odešlete je na naši
emailovou adresu skody@colonnade.cz.
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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.
+420 234 108 311

client@colonnade.cz

www.colonnade.cz

