Pojištění odpovědnosti
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost: Slavia pojišťovna a.s., Česká republika

Produkt: Pojištění členů orgánů
společnosti D&O

Smluvní informace o produktu jsou poskytnuty v pojistné smlouvě a jejích přílohách a v pojistných podmínkách.

O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění odpovědnosti členů řídících a kontrolních orgánů obchodních společností a družstev. Pojištění se sjednává jako škodové.

Co je předmětem pojištění?
Pojištění se vztahuje pro případ právním předpisem
stanovené odpovědnosti za újmu, kterou způsobila
pojištěná osoba porušením povinnosti v souvislosti
s výkonem funkce člena řídícího orgánu společnosti.
Újma způsobená členem orgánu obchodní
společnosti nebo družstvu
Pojištění zaměstnanců, kteří mají stejnou nebo
obdobnou funkci v obchodní korporaci jako
členové orgánů (manažeři)
Pojištění členů orgánů i dceřiných společností

Na co se pojištění nevztahuje?
Nároky vyplývající z újmy na zdraví nebo při
usmrcení, škody na věcech a újmy z nich vyplývající
včetně nemajetkové újmy
Nároky vyplývající z jakéhokoliv úmyslného
jednání nebo trestného činu
Plnění nebo sankce (pokuty, penále) vyplývající
z povinnosti pojištěného nebo společnosti uhradit
daně, poplatky, odvody, veřejná pojistná a jiná
obdobná zákonem stanovená peněžitá plnění

Pojištění finanční újmy, kterou způsobili i bývalí
členové orgánů

Plnění vyplývající z povinnosti pojištěného nebo
společnosti nahradit smluvní pokuty nebo jiné
smluvní sankce

Pojištění dědiců, pozůstalých a právních zástupců
členů orgánů

Nároky nebo šetření vyplývající z převzetí
povinnosti nahradit újmu nad rámec zákona

Ručení za závazky společnosti v případech
uvedených v pojistných podmínkách

Nároky nebo šetření vyplývající ze získání
prospěchu či výhody, na které neměla pojištěná
osoba právní nárok

Pojištění se dále vztahuje na náklady, nároky
a náhrady vynaložené pojištěným nebo v jeho
prospěch, zejména:
Náklady na právní ochranu
Náklady na šetření
Náklady na styk s veřejností
Pokuty a penále
Náklady v souvislosti se zásahem regulatorního
orgánu
Náklady na poradce
Náklady na osobní potřeby při zabavení majetku
Náklady na kauci
Dále je možno sjednat:
Dodatečné lhůty pro zjištění a oznámení nároků
Dodatečný limit pojistného plnění pro nevýkonné
členy orgánů
Přesný rozsah sjednaného pojištění naleznete
v platné pojistné smlouvě a příslušných pojistných
podmínkách.

Nároky vznesené ve Spojených státech amerických
nebo Kanadě, nebo přiznaného dle práva
Spojených států amerických nebo Kanady

Existují nějaká omezení v pojistném
krytí?
Maximální pojistné plnění, je limit/sublimit
pojistného plnění uvedený v pojistné smlouvě
Aby vzniklo právo na pojistné plnění, musí
poškozený v době trvání pojištění vznést vůči
pojištěnému nárok na náhradu škody a zároveň
pojištěný právo na pojistné plnění uplatnit
u pojišťovny v době trvání pojištění nebo
v dodatečné lhůtě

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
Na území sjednaném v pojistné smlouvě, zpravidla celý svět.

Jaké mám povinnosti?
• Pojistník a pojištěný jsou při uzavírání, změnách a obnovování pojistné smlouvy povinni odpovědět pravdivě a úplně na
všechny dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění.
• Rovněž jsou povinni oznámit pojistiteli všechny jim známé okolnosti, které jsou podstatné pro převzetí rizika, a které mají vliv
na rozhodnutí pojistitele o podmínkách uzavření pojistné smlouvy.
• Pojistník a pojištěný jsou povinni umožnit pojistiteli ověření správnosti údajů.
• Pojistník a pojištěný jsou povinni počínat si tak, aby nedocházelo ke škodě na životě, zdraví, majetku nebo na jiných
hodnotách, které by mohly být předmětem pojistného zájmu, a nesmí strpět ani podobná jednání třetích osob.
• Bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli vznik škodní události.

Kdy a jak provádět platby?
Výše, způsob a frekvence placení pojistného jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění vzniká dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí některou z možností zániku pojištění
uvedenou v pojistných podmínkách nebo občanském zákoníku.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
• Písemně k poslednímu dni ročního pojistného období, výpověď musí být doručena nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného
období, jinak bude pojištění ukončeno až ke konci následujícího pojistného období.
• Písemně do 2 měsíců od sjednání pojistné smlouvy, kde pojištění zanikne po 8 dnech od data doručení výpovědi.
• Písemně do 3 měsíců od nahlášení pojistné události, pojištění zanikne po měsíci od data doručení výpovědi.
Další možnosti naleznete v pojistných podmínkách.
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