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Poisťovňa Colonnade Insurance S.A., od 1. mája 2016 nahradí slovenskú 

pobočku londýnskej QBE Europe. Jej austrálsky majiteľ – QBE je 

najväčšou poisťovňou Austrálie a pred vyše rokom predal časť svojich 

stredoeurópskych pobočiek kanadskej investičnej skupine Fairfax. 

História Colonnade Insurance S.A. na Slovensku. 

Rok 1991 - V Košiciach bola založená Slovenská investičná poisťovňa, 

akciová spoločnosť (SIP, a.s.). Poisťovaciu činnosť začala vykonávať 

v  januári 1993 a stala sa univerzálnou poisťovacou spoločnosťou 

poskytujúcou služby v životnom a neživotnom poistení. 

Rok 1999 - V novembri sa majoritným akcionárom stala austrálska 

poisťovacia a zaisťovacia spoločnosť QBE International Insurance Limited. 

V ďalších rokoch prešla spoločnosť procesom zásadných organizačných 

zmien s cieľom transformovať sa na modernú, dynamicky sa rozvíjajúcu 

poisťovňu. 

Rok 2014 - QBE Group sa rozhodla prehodnotiť svoj podnikateľský 

model, ktorého výsledkom bolo rozhodnutie opustiť trhy Strednej 

a Východnej Európy. V decembri 2014 došlo k dohode medzi QBE Group 

a kanadskou poisťovacou a zaisťovacou skupinou Fairfax Financial 

Holdings o prevzatí portfólia QBE na Slovensku, Česku a Maďarsku. 

Fairfax Financial Holdings vstupuje do regiónu Strednej Európy 

prostredníctvom poisťovne Colonnade Insurance S.A. so sídlom 

vLuxemburgu. 

Colonnade Insurance S.A. v strednej Európe 

Colonnade Insurance S.A. je členom Fairfax Financial Holdings, 

kanadskej poisťovacej a zaisťovacej skupiny registrovanej na burze 

v Toronte pod symbolom FFH. Súčasťou stratégie investovania 

do globálneho rastu sa Fairfax zameral na príležitosti investovať 

do zdravého rastu v regiónoch, kde skupina doteraz nemala zastúpenie. 

Na základe tohto rozhodnutia sa Fairfax dohodol s QBE na odkúpení 

poisťovacích aktív v krajinách strednej Európy, menovite v Čechách, 

Maďarsku a na Slovensku. 

Colonnade Insurance S.A. je registrovaná v Luxembursku, zameriava sa 

na rôzne druhy neživotného poistenia, vrátane poistenia majetku 

a zodpovednosti za škodu, cestovného a úrazového poistenia, poistenia 

motorových vozidiel, vrátane poistenia GAP a predĺženej záruky. 

 

Kontaktné informácie 

Colonnade tel.:..........................................................  (+421) 55 682 61 11 

Colonnade fax.:.........................................................  (+421) 55 682 63 01 

Asistenčná služba: 

  pre havarijné poistenie (+421) 2 44 453 097 

  pre poistenie budov a domácnosti (+421) 911 801 500 

  pre poistenie majetku a podnikateľov (+421) 911 801 500 

  pre firemné cestovné poistenie (+421) 911 803 500 

Web stránka: .................................................................www.colonnade.sk 

E - mail: .......................................................................  info@colonnade.sk 

Číslo účtu pre úhradu poistenia 

Poistenie majetku a zodpovednosti za škody pre fyzické a právnické 
osoby, poistenie motorových vozidiel 

Banka: .........................................................................  Citibank Europe plc 

Číslo účtu: 

IBAN: ....................................................  SK16 8130 0000 0011 0210 0306 

SWIFT kód: ................................................................................  CITISKBA 

Poistenie EuroGAP a AutoCheck 

Banka: ..............................................................................  Tatra banka a.s. 

Číslo účtu: 

IBAN: ....................................................  SK64 8130 0000 0011 0210 0509 

SWIFT kód: ................................................................................  CITISKBA 


