
Minimális kizárást tartalmazó All Risks alapfedezet, melynek
része az üzemszünet-, géptörés- és AHITronic fedezet is.

Kiegészítve számos – magas limitre szóló – bővítő
záradékkal, mint például: közműellátás kimaradása, építés-
szerelés, megközelítés akadályozása, sztrájk, felkelés.

Opcionális fedezet – Terrorizmus biztosítás a dologi és
üzemszünet károkra, akár a teljes biztosítási összeg erejéig –
hiszen a piacon az alap-vagyonbiztosításokban KIZÁRÁSként
jelenik meg a terrorizmus esemény.

Rugalmas, egyedi kockázatelbírálást követően ügyfélre
szabott megállapodások, záradékok.

A szállodák mozgalmas világa speciális figyelmet és védelmet érdemel.
Egy esetleges káresemény nemcsak a vendégek nyugalmát zavarhatja meg, 

de komoly anyagi veszteségekkel is járhat.

HOTELEKRE KÖTHETŐ 
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FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

Bővített alapfedezet a speciális igényeknek megfelelően
(szállodai letéti felelősség, rendezvényszervezés,
spa/wellness és fitness részleg üzemeltetés).

Következményi károk fedezete (a dologi- és/vagy személyi
sérüléses károkat követő pénzügyi veszteségekre).

EU vagy Világ joghatóság mint opcionális fedezet.

Jogvédelmi költségek.

Négyféle választható limit opció.

A Colonnade Biztosító hotelek részére kialakított egyedi vagyon- és felelősségbiztosítási csomagja a
biztosítási piacon elérhető legkomplexebb biztosítási védelmet nyújtja a nem várt helyzetekre. 

A szállodabiztosítások terén megszerzett évtizedes szakmai tapasztalatainkat felhasználva a terméket
úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen a szállodaiparban előírt szigorú nemzetközi követelményeknek is.

AM Best ’A-’ (Excellent) minősítés, 
pénzügyi stabilitás.

Gyors (akár 1 napon belüli) ajánlatadás 
és kötvénykiállítás, igény szerint angol nyelven is.

Közvetlenül elérhető értékesítési és kockázatvállaló
kollégák.

Papírmentes iroda, egyszerű adminisztrációs és
szerződéskötési folyamatok.Célunk, hogy a kelet-európai régióban az elsőrangú

ügyfélkiszolgálásunkról és innovatív megoldásainkról
ismerjenek minket lehetséges és már meglévő
partnereink.

A Luxemburgban bejegyzett Colonnade Biztosító a
lakossági és vállalati (utas-, baleset- és betegség-,
vagyon-, felelősség-) biztosítások szakértője, amely
2016-ban kezdte meg működését Magyarországon.
Fióktelepeink Magyarországon, Lengyelországban,
Szlovákiában, Csehországban, Romániában,
Bulgáriában és Ukrajnában működnek, 420 szakértő
munkatársunk közül pedig 120 hazánkban dolgozik.

vagyon@colonnade.hu
colonnade.hu

Ajánlatkérésért vagy további információért kérjük forduljon alkuszi kapcsolattartójához
vagy vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeinken:


