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Colonnade Insurance

Fairfax Financial Holdings

Jsme Colonnade – pojišťovna, která jako člen týmu kanadské Fairfax Financial Holdings Limited převzala aktivity QBE Group. Navazujeme tak na mnohaletou historii a zkušenosti z oblastí pojištění průmyslu a podnikatelů a specializovaných motoristických pojištění. A i když nejsme největší, na českém
trhu chceme být nepřehlédnutelní.
⛝⛝
⛝⛝
⛝⛝
⛝⛝
⛝⛝
⛝⛝

Colonnade se silným finančním zázemím Fairfax Financial Holdings.
Colonnade s týmem profesionálů a rozsáhlým know-how z českého trhu.
Colonnade s portfoliem tradičních i specializovaných produktů.
Colonnade jako alternativa pro všechny, kteří chtějí opravdu osobní přístup.
Colonnade s podporou renomovaných světových zajistitelů.
Colonnade – spolehlivá, pružná a stabilní pojišťovna.

Holding Fairfax byl založen v roce 1985 a dnes je silnou mezinárodní společností kótovanou na torontské
burze. Jeho portfolio tvoří desítky pojišťoven a zajišťoven nabízejících životní i neživotní pojištění vč. pojištění rizik spojených s podnikáním.

Pojišťovací a zajišťovací divize Fairfax Financial Holdings
Fairfax Financial Holdings patří mezi světové lídry v oblasti pojištění a zajištění. U Lloyd’s
figuroval Fairfax v roce 2015 jako pojistitel s 5. nejvyšší upisovací kapacitou v hodnotě 1,38
miliard liber (přibližně 1,83 miliard eur).

⛝⛝ V oblasti pojištění podnikatelských rizik obsadila Fairfax Financial Holdings
8. pozici v žebříčku pojistitelů a zajistitelů v USA.

⛝⛝ Celosvětově se americká pojišťovna a zajišťovna Odyssey Re, která je součástí
Fairfax Financial Holdings, umístila ve dvacítce největších neživotních zajišťoven.

⛝⛝ Kanadská Northbridge je pátou největší pojišťovnou podnikatelských rizik

Na čem nám záleží

na místním trhu.

Věříme ve fair play.

⛝⛝ V únoru 2015 se k holdingu připojila britská společnost Brit Insurance,

Pracujeme jako tým – my a klient.

jeden z vedoucích pojistitelů Lloyd’s.

Práce nás nejen živí, ale i baví.

⛝⛝ V prosinci roku 2015 pak řady holdingu rozšířila řecká pojišťovna Eurolife Insurance.

Colonnade není jen lokální značkou, naopak. Je to nový, ale silný hráč s bohatými zkušenostmi na poli pojišťovnictví
v celém regionu střední a východní Evropy. Aktuálně značku Colonnade potkáte kromě České republiky také na Slo-

Advent, Brit Insurance

vensku, v Maďarsku a na Ukrajině. Na těchto trzích zaměstnává na 200 odborníků a dosahuje hrubého předepsaného

Colonnade - CZ

pojistného přes 40 milionů eur.

Colonnade - SK
Colonnade - HU

Co od nás můžete očekávat

Colonnade - UA
Eurolife Insurance

Pojištění průmyslu a podnikatelů

Polish Re

Komplexní majetkové pojištění průmyslu a podnikatelů

Stavebně montážní pojištění (CAR/EAR)

vč. přerušení provozu a terorismu

Pojištění vnitrostátní přepravy

Pojištění odpovědnosti

Odpovědnost členů statutárních orgánů (D&O)

Pojištění strojů a elektroniky

Skupinové cestovní a úrazové pojištění

Fakta
Specializovaná pojištění pro motoristy

Počet pojišťoven a zajišťoven

EuroGap a TruckGap – pojištění pořizovací ceny vozu

AutoCheck – prodloužená záruka pro nová i ojetá vozidla

LeaseGap – pojištění finančního závazku vůči

Obligor – prodloužená záruka ušitá na míru dealerům

leasingové společnosti

vozidel

Počet trhů působnosti
GWP
Celková hodnota investic
Počet zaměstnanců celkem / pojištění a zajištění

20
více než 100
8,7 miliard USD
27,8 miliard USD
26 000 / 9 000
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