POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ
PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI

Vztah Pojistitele, Pojistníka a Pojištěného v souvislosti s pojištěním
profesní odpovědnosti se řídí (1) pojistnou smlouvou; (2) smluvními
ujednáními k pojistné smlouvě a (3) těmito podmínkami. Dokumenty (2)
a (3) tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy. Pojistná smlouva nebo
podmínky se mohou rovněž odvolávat na dotazník vyplněný Pojištěným(i).
Tyto podmínky mají přednost před ustanoveními občanského zákoníku, od
kterých se lze odchýlit. V případě rozporu mezi podmínkami a pojistnou
smlouvou mají přednost ustanovení pojistné smlouvy. V případě rozporu
mezi smluvními ujednáními k pojistné smlouvě a těmito podmínkami mají
přednost smluvní ujednání.
1.

POJISTNÉ NEBEZPEČÍ, POJISTNÁ UDÁLOST

1.1

Toto pojištění se sjednává pro případ povinnosti Pojištěného k náhradě
Škody, která vznikla poškozenému v důsledku Porušení povinností. Toto
pojištění se sjednává jako škodové.
Za pojistnou událost ve smyslu této pojistné smlouvy se považuje Nárok,
který byl poprvé uplatněn Třetí osobou proti Pojištěnému v průběhu
Pojistné doby a nahlášen Pojistiteli v souladu s těmito pojistnými
podmínkami.
Pojistitel je za podmínek uvedených v pojistné smlouvě a dle těchto
pojistných podmínek povinen nahradit za Pojištěného Škodu, včetně
Nákladů právního zastoupení, pouze pokud k Porušení povinností
došlo (i) po Retroaktivním datu a (ii) v souvislosti s poskytnutím nebo
opomenutím poskytnout Odborné služby.
Pojistitel poskytne pojistné plnění vždy výhradně ve formě finančního
plnění. Pojistné plnění ve formě naturální restituce se vylučuje.
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ROZSAH POJISTNÉHO PLNĚNÍ
V případě pojistné události uhradí Pojistitel za podmínek této pojistné
smlouvy za každého Pojištěného Škodu vyplývající z těchto Nároků:
Profesní odpovědnost
Nároky vyplývající z Vadného poskytnutí odborných služeb.
Zásah do soukromí
Nároky vyplývající ze Zásahu do soukromí.
Duševní vlastnictví
Nároky vyplývající z Porušení práv k duševnímu vlastnictví.
Právo na čest a důstojnost
Nároky vyplývající z porušení práv na čest, důstojnost a dobré jméno,
kterého se Pojištěný neúmyslně dopustil, ať slovně nebo písemně.
Odpovědnost související s užíváním internetu
Nároky vyplývající z Odpovědnosti související s užíváním internetu.
Podvodné jednání zaměstnance
Nároky vyplývající z Podvodného jednání zaměstnance, kterého se
dopustil Zaměstnanec, pokud Pojištěný sám se takového podvodného
jednání skutečně ani údajně nedopustil. Pojistné plnění dle tohoto odstavce
je poskytováno do výše sublimitu uvedeného v pojistné smlouvě.

3.

ROZŠIŘUJÍCÍ USTANOVENÍ

3.1

Zahrnutí nových dceřiných společností
Pojištění se vztahuje i na Dceřiné společnosti, které Pojistník nabude
nebo založí po dni účinnosti této pojistné smlouvy za podmínky, že taková
společnost:
(i)
má hrubý obrat nižší než 15 % celkového hrubého obratu Pojistníka
ve finančním roce, který předcházel dni nabytí nebo založení takové
společnosti;
(ii) nemá žádné příjmy z podnikání nebo Odborných služeb
poskytovaných na území Spojených států amerických nebo Kanady;
(iii) poskytuje stejné Odborné služby, které byly Pojistníkem oznámeny
Pojistiteli, a které Pojistitel v rámci této pojistné smlouvy akceptoval.
Pokud nově nabytá nebo založená Dceřiná společnost nesplňuje anebo
přestane splňovat kteroukoliv z výše uvedených podmínek, může být
zahrnuta do pojištění jako další Pojištěný pouze za podmínky, že
Pojistník do 30 dnů od jejího nabytí nebo založení nebo od chvíle, kdy
přestane Dceřiná společnost splňovat kteroukoli z výše uvedených
podmínek, o této skutečnosti informuje Pojistitele, poskytne mu o této
společnosti detailní informace v rozsahu, v jakém si je Pojistitel vyžádá,
uhradí dodatečné pojistné a Pojistitel se s Pojistníkem dohodnou na
příslušném dodatku pojistné smlouvy. Pojištění podle tohoto ustanovení se
vztahuje pouze na Porušení povinností, ke kterým došlo po nabytí nebo
založení nové Dceřiné společnosti Pojistníkem.
Účast u soudu
V rámci pojistného plnění za Náklady právního zastoupení budou za
každou níže uvedenou osobu, která se skutečně zúčastní soudního řízení
jako účastník v souvislosti s Nárokem krytým dle této pojistné smlouvy,
poskytnuty následující částky za každý den, ve kterém je účast této osoby
na tomto řízení požadována:
(i)
za každého společníka, nebo statutární orgán nebo člena statutárního
orgánu Pojištěného
8 000,- Kč;
(ii) za každého Zaměstnance
4 500,- Kč.
Na pojištění podle tohoto ustanovení se nevztahuje Spoluúčast.

3.2

Prodloužená lhůta pro zjištění a oznámení nároku pojistiteli
V případě, že Pojistitel odmítne obnovit pojištění nebo pojištění zanikne
z jiného důvodu, než pro neplacení pojistného nebo porušení povinností
z pojistné smlouvy ze strany Pojištěného, může Pojistník oznámit
Pojistiteli, že byl proti němu uplatněn Nárok i v průběhu 60 dnů po
skončení platnosti pojistné smlouvy, pokud k Porušení povinností došlo
nejpozději do konce Pojistné doby.
Toto oznámení se považuje za učiněné v době trvání pojištění. Tato
prodloužená lhůta pro oznámení Nároku Pojistiteli se neuplatní, pokud
tato pojistná smlouva byla nahrazena jinou smlouvou nebo pojistným krytím
obdobného rozsahu.
3.4
Ztráta dokumentů
V souvislosti s Dokumenty Třetí osoby:
(i)
za které je Pojištěný právně odpovědný; a
(ii) které byly během Pojistné doby zničeny, poškozeny, ztraceny,
pozměněny nebo smazány a stalo se tak výhradně při poskytování
nebo neposkytnutí Odborné služby;
zahrnuje Škoda i přiměřené náklady, které byly Pojištěným vynaloženy na
náhradu nebo obnovu takových Dokumentů, pokud jsou splněny
následující podmínky:
a) ke ztrátě nebo škodě došlo v okamžiku, kdy Dokumenty byly buď:
(i) přepravovány nebo (ii) v držení Pojištěného nebo jiné osoby, které je
Pojištěný svěřil; a
b) ze strany Pojištěného došlo ohledně ztracených Dokumentů k pečlivému
pátrání po těchto Dokumentech; a
c) výše nákladů uvedená v Nároku v souvislosti se ztrátou Dokumentů bude
doložena příslušnými doklady a odsouhlasena nestrannou osobou určenou
Pojistitelem se souhlasem Pojištěného; a
d) Nárok nevyplývá z přirozeného opotřebení, postupného chátrání, zničení
moly nebo jiným hmyzem anebo okolnostmi, které Pojištěný nemůže
ovlivnit.
Na pojištění podle tohoto ustanovení se vztahuje sublimit pojistného plnění
a spoluúčast pro ztrátu Dokumentů ve výši stanovené v pojistné smlouvě,
která bude aplikována na každý případ ztráty Dokumentů namísto
Spoluúčasti.
3.3

4.

DEFINICE

4.1

Dceřiná společnost
znamená společnost, ve které Pojistník přímo nebo nepřímo,
prostřednictvím jednoho nebo více subjektů:
(i)
rozhoduje o složení statutárního orgánu; nebo
(ii) disponuje nadpoloviční většinou hlasů plynoucích z účasti na tomto
subjektu; nebo
(iii) vlastní nadpoloviční podíl na základním kapitálu tohoto subjektu;
a to v den nebo přede dnem počátku tohoto pojištění.
Pojištění se na Dceřinou společnost vztahuje pouze ve vztahu
k Porušení povinností, ke kterému došlo v době, kdy společnost byla
Dceřinou společností Pojistníka.
Dokumenty
znamenají veškerou dokumentaci jakékoliv povahy, včetně počítačových
záznamů, elektronických nebo digitalizovaných dat. Dokumenty ale
nezahrnují peníze, cenné papíry a ceniny v jakékoli podobě.
Limit pojistného plnění
znamená částku uvedenou v pojistné smlouvě jako horní hranici pojistného
plnění.
Náklady právního zastoupení
znamenají přiměřené a nezbytné náklady, které Pojištěný vynaloží
v souvislosti se šetřením, projednáváním nebo obranou proti Nároku,
jednáním o smírném řešení nebo při použití opravných prostředků
v souvislosti s Nárokem. Náklady právního zastoupení však nezahrnují
mzdové náklady, náklady na odměny nebo jiné personální náklady
Pojištěného, náklady za zmeškaný čas Pojištěného nebo jakékoli jiné
provozní náklady.
Nárok
znamená jakýkoliv:
(i)
požadavek v písemné formě; nebo
(ii) zahájení soudního nebo správního řízení, ve kterém je požadována
náhrada újmy v penězích nebo jiná forma náhrady.
Obchodní tajemství
znamená veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy
související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální
materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních
kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny
a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje.
Odborné služby
znamenají odborné služby Pojistníka nebo Dceřiné společnosti, které
jsou takto označeny v pojistné smlouvě.
Odpovědnost související s užíváním internetu
znamená skutečné nebo údajné Vadné poskytnutí odborných služeb,
Zásah do soukromí, Porušení práv k duševnímu vlastnictví, porušení
práv na čest a důstojnost, pokud vyplývá z:
(i)
provozování internetu, intranetu nebo extranetu;
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(ii)
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přenosu elektronické pošty nebo dokumentů elektronickými
prostředky;
(iii) neúmyslného přenosu Počítačového viru.
Počítačový virus
znamená jakýkoliv program nebo kód navržený tak, aby působil ztráty nebo
škody v počítačovém systému nebo jeho části a/nebo který znemožňuje
nebo ztěžuje počítačovému systému nebo jeho části řádně a bezchybně
pracovat nebo fungovat.
Podvodné jednání zaměstnance
znamená podvodné jednání Zaměstnance:
(i)
které nebylo schváleno či tolerováno Pojistníkem a/nebo Dceřinou
společností; a
(ii) jehož důsledkem je povinnost Pojistníka nebo Dceřiné společnosti
k náhradě újmy vůči Třetí osobě.
Pojistitel
znamená Colonnade Insurance S.A., se sídlem L–2350 Lucemburk, rue
Jean Piret 1, Lucemburské velkovévodství, zapsaná v lucemburském
Registre de Commerce et des Sociétés, registrační číslo B61605, jednající
prostřednictvím Colonnade Insurance S.A., organizační složka, se sídlem
Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika, identifikační číslo
044 85 297, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl A, vložka 77229.
Pojistná doba
znamená dobu určenou v pojistné smlouvě, na kterou bylo toto pojištění
sjednáno a která začíná datem uvedeným v pojistné smlouvě a končí
datem uvedeným v pojistné smlouvě nebo datem, kdy dojde
k předčasnému ukončení pojistné smlouvy.
Pojistník
znamená právnickou nebo fyzickou osobu uvedenou v pojistné smlouvě,
která uzavřela pojistnou smlouvu s Pojistitelem a která je povinna platit
pojistné.
Pojištěný
znamená:
(i)
Pojistníka nebo Dceřinou společnost je li výslovně uvedena v pojistné
smlouvě;
(ii)
fyzickou osobu, která je nebo byla partnerem, účastníkem sdružení,
společníkem, vlastníkem, statutárním orgánem nebo členem statutárního
orgánu Pojistníka nebo Dceřiné společnosti;
(iii)
Zaměstnance, s výjimkou případů, kdy se tato osoba dopustila
Podvodného jednání zaměstnance;
(iv)
zaměstnance na dobu určitou, osobu vykonávající práci na základě
dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, osobu samostatně
výdělečně činnou nebo subdodavatele dodávajícího pouze práci,
u všech za předpokladu, že vykonávají činnost za Pojistníka nebo
Dceřinou společnost a jejich jménem na základě písemné smlouvy;
(v)
právní nástupce osob uvedených v bodu (ii) a (iii) výše;
ovšem pouze v souvislosti s poskytováním Odborných služeb ve výše
uvedeném postavení.
Porušení povinností
znamená jakékoli Vadné poskytnutí odborných služeb, Zásah do
soukromí, Porušení práv k duševnímu vlastnictví, porušení práva na
čest a důstojnost, Podvodné jednání zaměstnance nebo Odpovědnost
související s užíváním internetu.
Porušení práv k duševnímu vlastnictví
znamená jakékoliv neúmyslné porušení práv k duševnímu vlastnictví
Třetí osoby, kromě práv vyplývajících z patentů a Obchodního
tajemství.
Retroaktivní datum
znamená datum, které je tak označeno v pojistné smlouvě.
Spoluúčast
znamená částku, která je tak označena v pojistné smlouvě.
Škoda
znamená:
‒ jakoukoli částku, kterou je Pojištěný v důsledku Nároku právně
povinen uhradit na základě soudního rozhodnutí, rozhodčího nálezu nebo
smíru dosaženého a uzavřeného s předchozím souhlasem Pojistitele v
písemné formě dle části 2 „Rozsah pojistného plnění“ těchto pojistných
podmínek;
‒ Náklady právního zastoupení.
Škoda však nezahrnuje a pojištění se nevztahuje na jakékoliv:
(i)
daně a poplatky;
(ii) náhrady škody bez kompenzační funkce (tzv. noncompensatory
damages, zejména sankční a exemplární náhrady škod, vícenásobné
náhrady škod);
(iii) pokuty a penále, včetně smluvních pokut, uložené Pojištěnému;
(iv) náklady na odstranění vadného stavu, náklady na opravu, doplnění
nebo opětovné provedení Odborných služeb, náklady vynaložené
v souvislosti se splněním předběžného opatření nebo na náhradu
nemajetkové újmy;
(v) odměny, mzdové nebo personální náklady Pojištěného;
(vi) částky, které nelze podle právních předpisů pojistit.
Újma na zdraví
znamená úraz, nemoc, smrt nebo jakékoliv jiné poškození zdraví, včetně
z nich vyplývající citové újmy, duševních útrap nebo psychologických,
psychiatrických nebo neurologických obtíží.
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Škodliviny
znamenají zejména veškeré pevné, kapalné, biologické, radiologické,
plynné nebo termální škodliviny nebo kontaminanty, vzniklé přirozeně či
jinak, včetně azbestu, kouře, par, sazí, vláken, plísní, spór, bakterií, výparů,
kyselin, zásad, jaderného nebo radioaktivního materiálu jakéhokoliv druhu,
chemikálií nebo odpadu; odpad zahrnuje mimo jiné materiál určený
k recyklaci, opravě nebo rekultivaci.
Třetí osoba
znamená jakoukoliv fyzickou či právnickou osobu, která není:
(i)
Pojištěným; a/nebo
(ii) mateřskou nebo Dceřinou společností Pojištěného nebo jinou
společností, která je součástí stejného koncernu jako Pojištěný nebo
osobou, která má ve společnosti Pojištěného majetkový podíl nebo
se účastní na jeho řízení; tato výluka však nebude uplatněna, pokud
Nároky byly vůči výše uvedeným osobám uplatněny třetí stranou
a vyplývají z Odborných služeb, které poskytnul Pojištěný.
Vadné poskytnutí odborných služeb
znamená jakékoli skutečné nebo údajné porušení povinností z nedbalosti,
chybu, chybné nebo zavádějící vyjádření, porušení povinnosti zachovávat
mlčenlivost nebo opomenutí v poskytnutí nebo neposkytnutí Odborných
služeb.
Věcná škoda
znamená jakékoliv poškození, ztrátu nebo zničení hmotného majetku nebo
ztrátu možnosti takový majetek užívat.
Zaměstnanec
znamená jakoukoliv fyzickou osobu, se kterou Pojistník nebo jeho Dceřiná
společnost uzavřela písemnou pracovní smlouvu. Zaměstnanec
neznamená: (i) partnera, účastníka sdružení či spolku, společníka,
vlastníka nebo statutární orgán nebo jeho člena; ani (ii) zaměstnance na
dobu určitou, osoby vykonávající práci na základě dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr, osoby samostatně výdělečně činné nebo
subdodavatele.
Zásah do soukromí
znamená skutečné nebo údajné porušení práv Třetí osoby na ochranu
soukromí ze strany Pojištěného s výjimkou případů, kdy je to přímo nebo
nepřímo spojeno s nárokem na náhradu Újmy na zdraví.
VÝLUKY
Toto pojištění se nevztahuje na jakoukoliv Škodu či jinou újmu, včetně
Nákladů právního zastoupení, související s Nárokem, který:
Jednání proti hospodářské soutěži
vyplývá, je založen nebo jinak souvisí se skutečným nebo údajným
jednáním proti hospodářské soutěži, zejména zneužitím dominantního
postavení, dohodou narušující soutěž nebo nekalou soutěží.
Újma na zdraví / Věcná škoda
vyplývá, je založen nebo jinak souvisí s Újmou na zdraví nebo Věcnou
škodou, ledaže by taková újma vznikla v důsledku porušení standardu
péče, obezřetnosti a odborné kvalifikace, kterou právní předpisy vyžadují
pro výkon Odborné služby.
Smluvní odpovědnost / smluvní záruky
vyplývá, je založen nebo jinak souvisí se:
(i)
smluvní povinností k náhradě nebo jiným smluvně převzatým
závazkem, který přesahuje péči a odbornost, která je při poskytování
Odborných služeb obvyklá (tato výluka však nebude uplatněna,
pokud Škoda nastala z důvodu Porušení povinností a povinnost
k náhradě újmy by ve stejném nebo větším rozsahu nastala
i v případě neexistence takové smlouvy);
(ii) ujištěními nebo zárukami; nebo
(iii) zpožděním v poskytování, neposkytnutím nebo nedokončením
Odborných služeb, pokud takové zpoždění, neposkytnutí nebo
nedokončení nebylo důsledkem Vadného poskytnutí odborných
služeb Pojištěným.
Odhad nákladů
vyplývá, je založen nebo jinak souvisí s nepřesně provedeným odhadem
nákladů za poskytnutí Odborných služeb Pojištěným nebo jinou osobou
jednající v této věci za Pojištěného.
Infrastruktura
vyplývá, je založen nebo jinak souvisí s:
(i)
mechanickou poruchou;
(ii) poruchou způsobenou elektřinou, včetně přerušení dodávek elektřiny,
výbojů, snížení nebo úplné ztráty napětí;
(iii) poruchou telekomunikačního nebo satelitního systému;
pokud takové poruchy neměly původ ve Vadném poskytnutí odborných
služeb Pojištěným.
Úpadek
vyplývá, je založen nebo jinak souvisí s nucenou správou, insolvencí,
konkursem nebo jiným způsobem řešení úpadku Pojištěného.
Úmyslné jednání
vyplývá, je založen nebo jinak souvisí s úmyslným Vadným poskytnutím
odborných služeb.
Společný podnik (Joint venture)
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vyplývá, je založen nebo jinak souvisí s prací, kterou Pojištěný prováděl
pro a jménem sdružení, spolku, konsorcia nebo společného podniku, jehož
je účastníkem nebo společníkem/akcionářem.
Trestný čin / Podvodné jednání
vyplývá, je založen nebo jinak souvisí s jakýmkoliv jednáním či
opomenutím, které bylo soudem nebo jiným orgánem oprávněným
rozhodovat v dané věci posouzeno jako trestné, nepoctivé nebo podvodné
nebo které jako takové označil sám Pojištěný. V takovém případě je
Pojištěný povinen nahradit Pojistiteli pojistné plnění, které v souvislosti
s takovým Nárokem Pojistitel již poskytl. Pojištění Podvodného jednání
zaměstnance není touto výlukou dotčeno.
Patent / Obchodní tajemství
vyplývá, je založen nebo jinak souvisí s porušením nebo zneužitím
licenčních nebo jakýchkoliv jiných práv k patentu nebo Obchodnímu
tajemství.
Znečištění
vyplývá, je založen nebo jinak souvisí s jakýmkoli:
(i)
skutečným, údajným nebo hrozícím výskytem, vylitím, rozptýlením,
uvolněním, přesunem nebo únikem Škodlivin; nebo
(ii) pokynem, žádostí nebo snahou: (a) testovat, monitorovat, čistit,
odstraňovat, zadržovat, upravovat, detoxikovat nebo neutralizovat
Škodliviny nebo (b) reagovat na účinky Škodlivin či je posuzovat.
Předchozí nároky nebo známá pochybení
(i)
byl uplatněn nebo probíhal přede dnem uzavření této pojistné
smlouvy; nebo
(ii) vyplývá, je založen nebo jinak souvisí s jakoukoli skutečností nebo
okolností, u které mohl Pojištěný ke dni uzavření pojistné smlouvy
rozumně předvídat, že bude příčinou Nároku.
Závazky z obchodní činnosti
vyplývá, je založen nebo jinak souvisí se:
(i)
závazky Pojištěného z obchodní činnosti; nebo
(ii) jakýmkoliv zajištěním Pojištěného za splacení závazků z obchodní
činnosti.
Nároky uplatněné podle práva USA nebo Kanady
byl vznesen nebo probíhá na území Spojených států amerických, Kanady,
jejich území nebo území pod jejich správou nebo se řídí jejich právním
řádem nebo byl vznesen za účelem výkonu jakéhokoliv rozhodnutí
vydaného na těchto územích.
Válka/Terorismus
vyplývá, je založen nebo jinak souvisí s válkou (ať vyhlášenou či nikoliv),
terorismem, bojovou, armádní, teroristickou nebo partyzánskou aktivitou,
sabotáží, aktivitou ozbrojených sil, nepřátelskou akcí (ať vyhlášenou či
nikoliv), povstáním, revolucí, občanskými nepokoji, vzpourou, uzurpací
moci, konfiskacemi, znárodněním nebo zničením majetku z rozhodnutí
jakékoli vládní nebo veřejné moci nebo místního orgánu veřejné správy
nebo jiné politické nebo teroristické organizace.

6.

NÁROKY

6.1

Oznámení nároku
Pojištění na základě těchto pojistných podmínek se vztahuje pouze na
Nároky, které byly:
(i)
poprvé uplatněny proti Pojištěnému během Pojistné doby;
a zároveň
(ii)
oznámeny Pojištěným Pojistiteli v písemné formě na adresu
uvedenou v pojistné smlouvě v průběhu Pojistné doby nebo
„Prodloužené lhůty pro zjištění a oznámení nároku pojistiteli“
neprodleně poté, kdy byl Nárok vůči Pojištěnému uplatněn.
Související nároky
Pokud je Nárok proti Pojištěnému oznámen Pojistiteli v souladu
s ustanoveními pojistné smlouvy a těchto pojistných podmínek, pak se:
(i)
jakýkoliv navazující Nárok, ve kterém jsou tvrzeny stejné skutečnosti,
jako v dříve uplatněném Nároku, nebo je na takových skutečnostech
založen nebo se jim dá přičítat; a
(ii) jakýkoliv navazující Nárok, ve kterém je tvrzeno stejné nebo
související Porušení povinností jako v dříve uplatněném Nároku
bude považovat za vznesený proti Pojištěnému a oznámený
Pojistiteli již v okamžiku prvního takového oznámení.
Jakýkoliv Nárok nebo Nároky vzniklé, založené nebo související s:
(i)
totožnou příčinou; nebo
(ii) jedním Porušením povinností; nebo
(iii) sérií souvislých, opakovaných nebo souvisejících Porušení
povinností,
budou pro účely tohoto pojištění považovány za jediný Nárok.
Okolnosti, u nichž lze důvodně očekávat, že budou příčinou nároku
Pokud se v průběhu Pojistné doby Pojištěný dozví o okolnostech, u nichž
lze důvodně očekávat, že budou příčinou Nároku, může o nich informovat
Pojistitele v písemné formě. Pokud Pojistitel takové oznámení přijme
a Pojištěný zároveň sdělí Pojistiteli důvody, proč lze Nárok očekávat,
a všechny související podrobnosti, včetně uvedení dat a dotčených osob,
Pojistitel bude přistupovat ke každému Nároku, který bude následně vůči
Pojištěnému uplatněn a který lze připsat těmto okolnostem, jako by byl
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Pojistiteli oznámen v době, kdy o nich Pojištěný Pojistitele poprvé
informoval.
Obrana proti uplatněnému nároku a smírné řešení sporu
Pojistitel není povinen vést obranu proti jakémukoliv Nároku, avšak
Pojištěný tuto povinnost má a je rovněž povinen využít všechny dostupné
nástroje, které má k obraně proti Nároku. Pojistitel může, dle svého
uvážení, udělit souhlas s vyřešením Nároku mimosoudní cestou. Pojistitel
může oznámením v písemné formě převzít a dále vést obranu proti
Nároku. Pokud takové oznámení Pojistitel neučiní, má právo (ne však
povinnost) se účastnit veškerých řízení a jednání o Nároku, která se jej
týkají nebo u kterých lze takový jeho zájem rozumně předvídat. Pojistitel
má kdykoliv po oznámení Nároku právo poskytnout Pojištěnému pojistné
plnění do výše nevyčerpaného Limitu pojistného plnění. Po provedení
takové platby veškeré závazky Pojistitele vůči Pojištěnému vyplývající
z této pojistné smlouvy, včetně závazků vztahujících se k obraně, zanikají.
Souhlas pojistitele
Pojistitel poskytne pojistné plnění pod podmínkou, že žádný
z Pojištěných bez předchozího souhlasu Pojistitele v písemné formě
neučinil jakýkoliv úkon, kterým by uznával svoji povinnost k náhradě újmy,
neučinil jakoukoliv jinou otázku v této souvislosti nespornou, neuznal nebo
smírně nevyřešil jakýkoliv Nárok, včetně nároku na náhradu nákladů, ani
nevynaložil Náklady právního zastoupení, a dále pod podmínkou, že
využil všechny dostupné nástroje, které má k obraně proti Nároku, včetně
dostupných opravných prostředků, ledaže bude s Pojistitelem předem
písemně dohodnuto jinak.
Pokud se Pojistitel mohl plně účastnit obrany vůči Nároku a jakýchkoli
diskusí nebo vyjednávání souvisejících s Nárokem, není oprávněn odepřít
bezdůvodně souhlas s vyřešením Nároku smírnou cestou nebo s vydaným
rozsudkem.
Spolupráce
Pojištěný je na své vlastní náklady povinen:
(i)
poskytnout Pojistiteli veškerou přiměřenou součinnost a spolupráci
při obraně vůči Nároku;
(ii) jednat s náležitou péčí a činit veškerá přiměřená opatření, aby Škoda
nenastala nebo byl zmírněn její rozsah a následky;
(iii) poskytnout Pojistiteli informace a spolupráci v míře, jakou může
Pojistitel rozumně požadovat k šetření Škody nebo k určení, zda je
povinen poskytnout pojistné plnění.
Oddělení plateb
V případě, že Nárok zahrnuje skutečnosti, na které se toto pojištění
vztahuje, i skutečnosti, na které se toto pojištění nevztahuje, Pojištěný
a Pojistitel vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby určili spravedlivé rozdělení
Škody, Nákladů právního zastoupení a soudních rozhodnutí nebo
mimosoudních narovnání. Při tom budou přihlížet k právním a finančním
následkům, které lze přisuzovat skutečnostem, na které se toto pojištění
vztahuje a na které se toto pojištění nevztahuje.
Podvodně uplatněné nároky
Pokud Pojištěný uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě
nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné
události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí, má Pojistitel
v souladu s příslušnými právními předpisy právo pojistné plnění odmítnout.
Pojistník v takovém případě nemá právo na vrácení pojistného.

7.

UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY

7.1

Při sjednání pojištění podle této pojistné smlouvy vycházel Pojistitel ze
sdělení obsažených v dotazníku, včetně jakýchkoliv jeho příloh a dalších
informací poskytnutých Pojistníkem, Pojištěným nebo jejich zástupcem.
Dotazník a informace obsažené v něm nebo dodané separátně se považují
za součást pojistné smlouvy. Pojistník se zavazuje informovat Pojistitele
úplně a pravdivě o všech skutečnostech, na které byl dotázán.
Pokud vznikne Pojistiteli právo od pojistné smlouvy odstoupit, mohou se
strany dohodnout, že pojistná smlouva zůstane v platnosti a budou pouze
vyloučeny následky jakéhokoliv Nároku, který souvisí se skutečností, která
měla být při sjednání pojistné smlouvy nebo její změny Pojistiteli sdělena.

8.

LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ A SPOLUÚČAST

8.1

Limit pojistného plnění
Celkové pojistné plnění, které Pojistitel vyplatí na základě této pojistné
smlouvy, je omezeno sjednaným Limitem pojistného plnění. Sublimity
pojistného plnění, plnění podle rozšiřujících ustanovení a Náklady
právního zastoupení jsou rovněž zahrnuty do tohoto limitu a nezvyšují jej.
Limit pojistného plnění pro „Prodlouženou lhůtu pro zjištění a oznámení
nároku pojistiteli“ dle čl. 3.3 je součástí a nikoliv navýšením Limitu
pojistného plnění pro Pojistnou dobu. Zahrnutí více než jednoho
Pojištěného do pojistné smlouvy nezvyšuje Limit pojistného plnění
poskytnutý Pojistitelem podle této pojistné smlouvy. Sublimit podle článku
3.4. „Ztráta dokumentů“ je rovněž součástí Limitu pojistného plnění
a nezvyšuje jej.
Spoluúčast
Pojistitel poskytne pojistné plnění za Škodu pouze v rozsahu, který
převyšuje Spoluúčast. Spoluúčast představuje částku, kterou se
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8.3

Pojištěný podílí na vzniklé Škodě a Nákladech právního zastoupení,
která se odečítá od pojistného plnění a která nesmí být pojištěna. Na
náhradu Škody, včetně Nákladů právního zastoupení, která je uplatněna
v rámci všech Nároků vyplývajících ze stejného Porušení povinností,
bude Spoluúčast aplikována pouze jednou.
Jiné pojištění
Pokud právní předpisy nevyžadují jinak, toto pojištění je sjednáno nad
rámec jakéhokoliv jiného platně sjednaného pojištění pro tento druh
pojistného rizika, kromě případů, kdy je jiné pojištění sjednáno jako
pojištění nadměrku nad rámec Limitu pojistného plnění. Pokud je takové
další pojištění sjednáno Pojistitelem nebo kteroukoliv společností ze
skupiny Colonnade, pak se maximální celková částka, kterou pojišťovny ze
skupiny Colonnade na základě všech sjednaných pojištění poskytnou,
rovná nejvyššímu z takových limitů pojistných smluv. Žádné z ustanovení
těchto pojistných podmínek nemá za účel navýšení Limitu pojistného
plnění. V rozsahu, v jakém případné jiné pojištění ukládá pojistiteli
povinnost k obraně proti uplatněnému Nároku, Náklady právního
zastoupení vyplývající z takového Nároku nebudou hrazeny z tohoto
pojištění.

9.

OBECNÁ USTANOVENÍ

9.1

Úpadek
Insolvence, nucená správa, konkurs nebo jiné řešení úpadku Pojištěného
nezbavuje Pojistitele povinností z této pojistné smlouvy.
Postoupení práv
Jakákoliv práva a povinnosti vyplývající z pojistné smlouvy nemohou být
postoupena na třetí osobu bez předchozího souhlasu Pojistitele v písemné
formě.
Územní rozsah pojištění a rozhodné právo
Pojistná smlouva se vztahuje na veškeré Nároky uplatněné kdekoliv na
světě s výjimkou případů vyloučených právními předpisy a s výjimkou
výluky „Nároky uplatněné podle práva USA nebo Kanady“. Pojistná
smlouva a tyto pojistné podmínky, včetně otázek jejího výkladu, platnosti
nebo účinnosti se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem.
Řešení sporů
Dojde-li mezi Pojistitelem, Pojistníkem nebo kterýmkoliv Pojištěným ke
sporu v souvislosti s pojistnou smlouvou, bude takový spor předložen
věcně a místně příslušnému českému soudu, ledaže se strany dohodnou
jinak.
Řešení stížností
Vynakládáme veškeré úsilí k tomu, abyste obdrželi služby
nejvyšší kvality. Pokud však přesto nebudete s těmito službami spokojeni,
kontaktujte prosím:
1.
Vašeho pojišťovacího zprostředkovatele, jehož prostřednictvím byla
pojistná smlouva uzavřena; nebo
2.
Colonnade Insurance S.A., organizační složka, generální ředitel,
Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4 , Tel.: +420 234 108 311.
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Abychom mohli Vaši stížnost rychle řešit, uvádějte vždy prosím číslo
pojistné smlouvy nebo pojistné události a jméno Pojistníka či Pojištěného.
Vynasnažíme se vyřešit Váš problém, pokud Vám však nebudeme schopní
vyhovět, máte právo se obrátit na Českou národní banku.
Subrogace a vymáhání
Vzniklo-li v souvislosti s hrozící nebo nastalou pojistnou událostí
Pojištěnému proti jinému právo na náhradu újmy nebo jiné obdobné právo,
přechází výplatou pojistného plnění toto právo na Pojistitele, a to až do
výše částek, které Pojistitel vyplatil. Pojištěný je povinen postupovat tak,
aby Pojistitel mohl vůči jinému uplatnit právo na náhradu újmy nebo jiné
obdobné právo, které mu v souvislosti s pojistnou událostí vzniklo, a za
tímto účelem provést veškeré nutné úkony a poskytnout písemné podklady.
Pojištěný je povinen se zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo práva
Pojistitele podle tohoto ustanovení ohrozit.
Sankce
Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění, pokud tak vyplývá z
jakékoliv právní normy upravující embargo či jiné sankce, která Pojistiteli,
jeho zřizovateli, mateřské společnosti či ovládající osobě v daném případě
poskytnout pojistné plnění z tohoto pojištění neumožňuje či zakazuje a toto
pojištění se na takovéto případy nevztahuje.
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