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POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI MANAŽERŮ

Vztah pojistitele, pojistníka a pojištěného v souvislosti s tímto pojištěním se řídí (1) pojistnou 
smlouvou, (2) smluvními ujednáními k pojistné smlouvě a (3) těmito pojistnými podmínkami. 
Dokumenty (2) a (3) tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy. Pojistná smlouva nebo tyto pojistné 
podmínky se rovněž mohou odvolávat na dotazník vyplněný pojistníkem a pojištěným. Věnujte, prosím, 
těmto pojistným podmínkám pozornost, zejména těm ustanovením, která omezují rozsah tohoto pojištění. 
Tyto pojistné podmínky mají přednost před ustanoveními právních předpisů, od kterých se lze odchýlit. 
V případě rozporu mezi těmito pojistnými podmínkami a pojistnou smlouvou mají přednost příslušná 
ustanovení pojistné smlouvy. V případě rozporu mezi smluvními ujednáními k pojistné smlouvě 
a těmito pojistnými podmínkami mají přednost příslušná smluvní ujednání. Pojmy uvedené v těchto 
pojistných podmínkách zvýrazněné tučně, mají význam, který je uveden v článku 5 níže. 

1. POJISTNÉ NEBEZPEČÍ, POJISTNÁ UDÁLOST 

Toto pojištění se sjednává pro případ právní povinnosti pojištěných osob k náhradě újmy
v souvislosti s výkonem funkce člena orgánu nebo v jiném postavení uvedeném v definici 
pojištěné osoby. V případech uvedených v článku 1.1 (ii) a 1.4 níže nebo v příslušných 
rozšiřujících ustanoveních se toto pojištění vztahuje i na právní povinnost společnosti 
k náhradě újmy. Toto pojištění se sjednává jako škodové. 
Pojistnou událostí je nárok, který byl poprvé proti pojištěnému uplatněn během pojistné 
doby nebo jiná událost, ke které došlo během pojistné doby, pokud byly pojistiteli 
oznámeny v souladu s pojistnou smlouvou a těmito pojistnými podmínkami a pokud byly
splněny další podmínky pro poskytnutí pojistného plnění podle pojistné smlouvy a těchto 
pojistných podmínek. 
V případě pojistné události poskytne pojistitel pojistné plnění v níže uvedeném rozsahu.
Pojistitel poskytne pojistné plnění vždy výhradně ve formě finančního plnění. Pojistné plnění 
ve formě naturální restituce se vylučuje. 

1.1 Náhrada škod vyplývajících z nároků
Pojistitel poskytne:
(i) pojištěné osobě nebo za pojištěnou osobu pojistné plnění ve formě náhrady škody

vyplývající z nároku (včetně případů, kdy je taková škoda hrazena z titulu zákonného
ručení pojištěné osoby věřitelům společnosti podle ustanovení § 159 odstavec
3 občanského zákoníku a § 68 zákona o korporacích a dále v případě uvedeném
v § 62 zákona o korporacích, týkající se vydání prospěchu získaného ze smlouvy
o výkonu funkce členů orgánů obchodní korporace v souvislosti s insolvenčním
řízením), avšak pouze v rozsahu, v jakém nebyla taková škoda uhrazena společností;
a 

(ii) společnosti pojistné plnění ve formě náhrady škody vyplývající z nároku, kterou
společnost uhradila za pojištěnou osobu, v případě, že by jinak pojistitel poskytl
pojistné plnění pojištěné osobě nebo za pojištěnou osobu podle předchozího 
odstavce. 

1.2 Šetření 
Pojistitel uhradí pojištěné osobě nebo za pojištěnou osobu náklady na šetření. 

1.3 Nevýkonní členové orgánů 
Pojistitel poskytne nevýkonnému členovi orgánu nebo za nevýkonného člena orgánu 
pojistné plnění ve formě náhrady škody, a to v případě, že byl vyčerpán limit pojistného 
plnění, až do výše dodatečného limitu pro jednoho nevýkonného člena orgánu a dále za 
podmínek, že se na takovou škodu nevztahuje jakékoliv jiné pojištění či nevýkonný člen 
orgánu nemá právo na její náhradu jinou osobou, včetně společnosti. 
Celkové pojistné plnění z pojištění podle tohoto článku za všechny nevýkonné členy orgánu 
je dále omezeno dodatečným limitem pro všechny nevýkonné členy orgánu uvedeným 
v pojistné smlouvě. 

1.4 Nárok související s cennými papíry 
Pojistitel poskytne společnosti nebo za společnost pojistné plnění ve formě náhrady škody 
vyplývající z nároku souvisejícího s cennými papíry vzneseného proti společnosti. 

2. OCHRANA ČLENŮ ORGÁNŮ 

2.1 Majetek a osobní svoboda
Pojistitel uhradí pojištěné osobě nebo za pojištěnou osobu:
(i) náklady na obranu a náklady v souvislosti s předběžným opatřením v řízení proti

majetku a osobní svobodě a v extradičním řízení;
(ii) náklady v souvislosti s extradičním řízením, a to až do výše sublimitu uvedeného

v pojistné smlouvě, za všechny pojistné události podle tohoto rozšiřujícího 
ustanovení; a 

(iii) osobní a rodinné výdaje, které pojištěná osoba nemůže hradit v důsledku úředního 
rozhodnutí, za podmínek, že (i) tyto osobní a rodinné výdaje jsou hrazeny na základě 
smlouvy uzavřené přede dnem vydání, popř. vyhlášení (podle toho, co nastane dříve) 
příslušného úředního rozhodnutí (nikoliv tedy až právní moci); (ii) pojištěná osoba
prokazatelně vyčerpala všechny finanční prostředky nepostižené tímto úředním
rozhodnutím; tyto osobní a rodinné výdaje budou hrazeny pouze za období
počínající ode dne nabytí právní moci takového úředního rozhodnutí a končící dnem
jeho zrušení, nejpozději však do 12 měsíců ode dne jeho vydání, vždy však maximálně 
do výše sublimitu uvedeného v pojistné smlouvě za všechny pojistné události podle
tohoto rozšiřujícího ustanovení. 

2.2 Náklady v souvislosti s prověřením požadavku společníka 
Pojistitel uhradí pojištěné osobě nebo za pojištěnou osobu náklady v souvislosti 
s prověřením požadavku společníka. 

2.3 Náklady insolvenčního řízení 
Pojistitel uhradí pojištěné osobě nebo za pojištěnou osobu náklady insolvenčního řízení, 
a to až do výše sublimitu uvedeného v pojistné smlouvě, za všechny pojistné události podle 
tohoto rozšiřujícího ustanovení. 

2.4 Náklady na zachování pověsti 
Pojistitel uhradí pojištěné osobě nebo za pojištěnou osobu náklady na zachování 
pověsti, a to až do výše sublimitu uvedeného v pojistné smlouvě, za všechny pojistné 
události podle tohoto rozšiřujícího ustanovení. 

2.5 Pokuty a penále 
Pojistitel uhradí pojištěné osobě nebo za pojištěnou osobu pokuty a penále udělené 
pojištěné osobě v souvislosti s nárokem, a to v rozsahu, v jakém je možné tyto pokuty podle 
příslušných právních předpisů pojistit, pokud tyto pokuty a penále nebyly uděleny v důsledku 
úmyslného jednání či opomenutí takové pojištěné osoby. 

2.6 Odpovědnost za daňové nedoplatky 
Pojistitel uhradí i daňové nedoplatky společnosti, které je podle právních předpisů povinna 
za společnost uhradit pojištěná osoba, pokud tyto daňové nedoplatky nevznikly v důsledku 
úmyslného jednání či opomenutí takové pojištěné osoby a společnost svou povinnost tyto 
daně zaplatit v důsledku svého úpadku či existence jakékoli zákonné povinnosti či omezení 
nesplnila. 

2.7 Usmrcení osoby z hrubé nedbalosti (corporate manslaughter) 
Pojistitel uhradí pojištěné osobě či za pojištěnou osobu škodu vzniklou v souvislosti 
s řízením vedeným proti pojištěné osobě pro usmrcení z hrubé nedbalosti (corporate 
manslaughter). 

2.8 Zmenšení újmy 
Pojistitel uhradí pojištěné osobě či za pojištěnou osobu náklady na zmenšení újmy, 
náklady na poradce a náklady v souvislosti s předběžným opatřením vynaložené za 
účelem předcházení potenciálnímu nároku v důsledku porušení povinností, a to za 
podmínek, že: 
(i) příslušné skutečnosti, na kterých je či může být takový nárok založen, byly pojistiteli 

řádně a včas oznámeny v souladu s článkem 6.1 nebo 6.3 níže; 
(ii) existuje riziko vznesení nároku na základě takových skutečností v občanském

soudním řízení a ke vznesení nároku vyplývajícího z takových skutečnosti zatím
nedošlo; 

(iii) jedná se o nárok, na který se vztahuje toto pojištění, a tento nárok není zjevně
bezpředmětný; 

(iv) náklady na zmenšení újmy byly v přiměřené výši vynaloženy pojištěnou osobou
a uhrazeny přímo nebo nepřímo osobě, která může takový nárok vznést za účelem
minimalizace rizika vznesení takového nároku(ů) vyplývajícího z konkrétního porušení
povinností;

(v) náklady na poradce byly v přiměřené výši vynaloženy pojištěnou osobou za účelem
vyjednání výše a provedení úhrady nákladů na zmenšení újmy;

(vi) náklady v souvislosti s předběžným opatřením byly v přiměřené výši vynaloženy 
pojištěnou osobou za účelem odvrácení vznesení nároku(ů) vyplývajícího 
z konkrétního porušení povinností; a

(vii) pojistné plnění podle tohoto článku bude poskytnuto maximálně do výše pojistného
plnění, které by bylo poskytnuto, pokud by ke vznesení nároku došlo.

Poskytnutí pojistného plnění podle tohoto článku za všechny pojistné události a veškeré výše 
uvedené náklady podle tohoto rozšiřujícího ustanovení je omezeno sublimitem uvedeným 
v pojistné smlouvě. 
Pojištění podle tohoto článku se nevztahuje na plat, mzdu nebo odměnu jakékoliv pojištěné 
osoby, náhradu za ztrátu času pojištěné osoby nebo jakékoliv mzdové, provozní nebo jiné 
náklady a/nebo výdaje společnosti. 

2.9 Mezinárodní pojistný program 
Pokud se na nárok, který se řídí zahraničním právem, vztahuje vedle tohoto pojištění 
i jakékoliv mezinárodní pojištění, které je pro pojištěnou osobu výhodnější než toto 
pojištění, bude pojistné plnění poskytnuto v rozsahu podle takového mezinárodního 
pojištění, avšak za podmínky, že by ve vztahu k takovému nároku vzniklo pojištěné osobě 
právo na pojistné plnění i z tohoto pojištění. 
Bez ohledu na výše uvedené však před ustanoveními příslušného mezinárodního pojištění 
mají vždy přednost příslušná smluvní ujednání specificky dohodnutá k pojistné smlouvě. 

2.10 Poradce pro cizí právo 
Pojistitel uhradí jako náklady na obranu také přiměřené náklady účelně vynaložené 
pojištěnou osobou na právní poradce působící v jurisdikci země sídla nebo trvalého bydliště 
pojištěné osoby v souvislosti s interpretací a aplikací cizího práva ve vztahu k nároku 
souvisejícímu s cennými papíry vznesenému podle takového cizího práva. 

3. ROZŠIŘUJÍCÍ USTANOVENÍ 

3.1 Nová dceřiná společnost
Toto pojištění se vztahuje i na každou společnost, která se stane dceřinou společností
v průběhu pojistné doby, za podmínky, že tato společnost:

a) nemá své cenné papíry obchodovatelné na jakémkoliv trhu nebo burze ve Spojených státech 
amerických, na jejich územích nebo územích pod jejich správou; nebo 

b) jejíž celková aktiva se rovnají nebo nepřevyšují 25 % konsolidovaných celkových aktiv
pojistníka ke dni počátku tohoto pojištění.
Na společnost, která má své cenné papíry obchodovatelné na jakémkoliv trhu nebo burze ve 
Spojených státech amerických, na jejich územích nebo územích pod jejich správou nebo jejíž 
celková aktiva převyšují 25 % konsolidovaných celkových aktiv pojistníka ke dni počátku 
tohoto pojištění, se toto pojištění vztahuje pouze po dobu 60 dnů ode dne, kdy se tato
společnost stala dceřinou společností, avšak pouze v případě, že pojistník poskytne 
pojistiteli v písemné formě o této společnosti v průběhu pojistné doby relevantní údaje. Na
žádost pojistníka může být trvání pojištění podle tohoto rozšiřujícího ustanovení prodlouženo,
pokud pojistník poskytne v uvedené 60 denní lhůtě pojistiteli informace dostatečné 
k posouzení příslušného rizika souvisejícího s pojištěním této společnosti a pojistník akcep- 
tuje změny pojistné smlouvy navržené pojistitelem a uhradí dodatečné pojistné.
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3.2 Lhůta pro zjištění a oznámení nároků 
Za podmínky, že nedojde k transakci nebo k předčasnému ukončení pojištění z důvodu 
nezaplacení pojistného, může pojištěný oznámit událost pojistiteli ve lhůtě pro zjištění 
a oznámení nároků: 
(i) která je buď poskytnuta automaticky v délce 12 měsíců ode dne uplynutí pojistné 

doby, v případě, že tato pojistná smlouva zanikne uplynutím pojistné doby sjednané 
v pojistné smlouvě a není obnovena či nahrazena jinou pojistnou smlouvou; nebo

(ii) v délce dohodnuté mezi pojistitelem a pojistníkem v souladu s pojistnou smlouvou,
pokud pojistník v pojistné době nebo do 30 dnů ode dne uplynutí pojistné doby
oznámí pojistiteli v písemné formě, že má zájem o poskytnutí takové dodatečné lhůty 
pro zjištění a oznámení nároků a uhradí pojistitelem stanovené dodatečné pojistné
nejpozději do 30 dnů ode dne uplynutí pojistné doby.

V případě transakce má pojistník nárok na dodatečnou lhůtu pro zjištění a oznámení 
nároků v délce 72 měsíců jen tehdy, pokud pojistník akceptuje změny pojistné smlouvy 
navržené pojistitelem a uhradí jím stanovené dodatečné pojistné. 

3.3 Doživotní pojištění pro bývalé členy orgánů 
Pojistitel poskytne neomezenou lhůtu pro zjištění a oznámení nároků jakékoliv pojištěné 
osobě, která před koncem pojistné doby přestala vykonávat funkci uvedenou v definici 
pojištěné osoby z jiného důvodu než: 
(i) na základě rozhodnutí soudu či jiného orgánu veřejné správy;
(ii) v souvislosti s transakcí; nebo
(iii) v souvislosti s úpadkem pojistníka;
a to za podmínky, že: 
(i) toto pojištění nebylo prodlouženo nebo obnoveno; nebo
(ii) takové obnovené pojištění nebo pojištění, kterým je nahrazeno, neposkytuje pojistné

krytí těmto pojištěným osobám.
3.4 Vynaložení nákladů bez souhlasu pojistitele 

Pojistitel uhradí náklady na obranu, náklady na šetření nebo náklady v souvislosti 
s krizovou situací rovněž v případě, kdy z objektivních důvodů nemůže být získán předchozí 
souhlas pojistitele v písemné formě s jejich vynaložením; v tomto případě však budou tyto 
náklady nahrazeny za všechny pojistné události podle tohoto rozšiřujícího ustanovení pouze 
do výše sublimitu uvedeného v pojistné smlouvě. 

3.5 Náklady v souvislosti s krizovou situací vynaložené společností  
Je-li tak výslovně uvedeno v pojistné smlouvě, uhradí pojistitel společnosti vynaložené 
náklady v souvislosti s krizovou situací, a to až do výše sublimitu za všechny pojistné 
události podle tohoto rozšiřujícího ustanovení uvedeného v pojistné smlouvě. 

4. VÝLUKY 

Toto pojištění se nevztahuje na jakékoliv nároky, škody či jiné újmy:
4.1 Protiprávní jednání

vyplývající z, založené na nebo jinak související se: 
(i) získáním osobního prospěchu nebo výhody, na kterou pojištěný nemá právní nárok;

nebo 
(ii) jakýmkoli úmyslně nepoctivým či podvodným jednáním či opomenutím, včetně

úmyslného trestného činu, kterého se pojištěný dopustil,
pokud tyto skutečnosti vyplývají ze soudního rozhodnutí nebo rozhodčího nálezu anebo se 
k nim pojištěný v písemné formě přizná. 

4.2 Předchozí nároky a události 
vyplývající z, založené na nebo jinak související se: 
(i) stejnou nebo související skutečností nebo porušením povinností, které jsou tvrzeny

nebo obsaženy v jakékoli události, která byla již oznámena nebo mohla být oznámena 
podle této pojistné smlouvy nebo jakékoliv jiné pojistné smlouvy, kterou tato pojistná 
smlouva nahrazuje;

(ii) civilním, trestním, rozhodčím, správním nebo regulatorním řízením či šetřením nebo 
rozhodčím řízením zahájeným před datem kontinuity uvedeným v pojistné smlouvě
nebo vyplývající ze stejných nebo v zásadě stejných skutečností, na kterých byl tento
spor, řízení či šetření založeno; nebo 

(iii) jakoukoli událostí, která by jinak představovala samostatný nárok spolu s jakýmkoli 
nárokem či skutečností oznámenou podle jakékoli pojistné smlouvy, kterou tato
pojistná smlouva nahrazuje či obnovuje či která mohla být na základě takové pojistné 
smlouvy oznámena. 

4.3 Újma na zdraví a/nebo škoda na majetku 
za jakýkoli úraz, nemoc, smrt, duševní útrapy, psychickou nebo citovou újmu nebo ztrátu, 
poškození nebo zničení jakéhokoliv majetku, včetně nemožnosti jej užívat. 
Tato výluka se však nevztahuje na: 
(i) nárok na náhradu za citovou újmu či duševní útrapy v důsledku porušení

pracovněprávních předpisů;
(ii) náklady na obranu jakékoli pojištěné osoby, a to včetně nákladů na obranu

souvisejících s nárokem vzneseným proti pojištěné osobě pro jakékoli tvrzené
porušení předpisů na ochranu bezpečnosti a zdraví; 

(iii) škodu, kterou je pojištěná osoba povinna nahradit a společnost za tuto škodu 
pojištěnou osobu neodškodnila nebo není oprávněna odškodnit podle právních
předpisů, stanov, zakladatelských dokumentů či interních nebo obdobných dokumentů
společnosti.

4.4 Nároky ve vztahu ke Spojeným státům americkým vznesené společností 
vyplývající z, založené na nebo jinak související s nároky ve vztahu ke Spojeným státům 
americkým, které jsou uplatněny přímo nebo jménem: 
(i) pojištěného (ať již v postavení uvedeném v definici pojištěné osoby nebo jiném);

nebo 
(ii) společnosti mimo skupinu, ve které pojištěná osoba vykonávala nebo vykonává

funkci člena orgánu společnosti mimo skupinu.
Tato výluka se však nevztahuje na: 

a) jakékoliv nároky proti pojištěné osobě:
(i) uplatněné přímo nebo nepřímo nebo ve formě hromadné žaloby majitelem cenných 

papírů nebo společníkem či akcionářem společnosti nebo společnosti mimo
skupinu, ledaže jsou takové nároky uplatněny na podnět, se souhlasem nebo za
dobrovolné účasti (nepožadované právními předpisy), za spolupráce nebo s přispěním
jakékoliv pojištěné osoby;

(ii) související s porušením pracovněprávních předpisů uplatněné jakoukoliv pojištěnou 
osobou;

(iii) uplatněné pojištěnou osobou z titulu spoluodpovědnosti nebo povinnosti k náhradě
újmy, pokud takový nárok přímo vyplývá z jiného nároku, na který se vztahuje toto
pojištění; 

(iv) uplatněné jakýmkoliv bývalým členem orgánu nebo zaměstnancem společnosti
nebo společnosti mimo skupinu;

(v) uplatněné přímo nebo nepřímo za společnost nebo společnost mimo skupinu
insolvenčním, nuceným nebo obdobným správcem či likvidátorem společnosti nebo 
společnosti mimo skupinu;

b) náklady na obranu jakékoliv pojištěné osoby; nebo
c) případy, kdy pojištěná osoba vyvíjí jakoukoliv činnost, na kterou se vztahuje ochrana podle

ustanovení 18 U.S.C. 1514(A) (ochrana pro tzv. Whistleblowers dle zákona Spojených států 
amerických Sarbanes-Oxley z roku 2002) nebo jakéhokoli obdobného právního předpisu na
ochranu osob, které zpřístupní informace o činnosti odporující právním předpisům. 

4.5 Transakce
vyplývající z, založené na nebo jinak související s jakýmkoli porušením povinností či 
jakýmkoli jednáním nebo opomenutím po datu účinnosti transakce.

5. DEFINICE 

5.1 Cenné papíry znamenají jakékoliv cenné papíry, které představují podíl na základním kapitálu 
společnosti nebo dluhové cenné papíry vydané společností.

5.2 Člen orgánu znamená jakoukoli fyzickou osobu, která:
(i) byla, je nebo se v průběhu pojistné doby stane statutárním orgánem nebo jeho

členem, členem dozorčí rady, členem výboru pro audit, členem kontrolní komise,
členem správní rady nebo prokuristou; nebo 

(ii) vykonávala nebo vykonává v průběhu pojistné doby funkci ve společnosti založené 
a působící podle zahraničního práva obdobnou funkcím uvedeným v předchozím
odstavci či je členem nejvyššího řídícího orgánu (včetně dozorčího orgánu) takové
společnosti, či je v průběhu pojistné doby do takové funkce jmenována nebo jinak
ustanovena. 

5.3 Člen orgánu společnosti mimo skupinu znamená fyzickou osobu, která byla, je nebo se 
v průběhu pojistné doby stane na žádost nebo pokyn společnosti členem orgánu nebo 
stínovým ředitelem ve společnosti mimo skupinu. 

5.4 Datum kontinuity znamená datum uvedené v pojistné smlouvě. 
5.5 Dceřiná společnost znamená subjekt, ve kterém pojistník přímo nebo nepřímo 

prostřednictvím jednoho či více subjektů vykonává kontrolu, a to v den nebo přede dnem 
počátku tohoto pojištění. 

5.6 Derivativní řízení znamená občanské soudní řízení, jehož předmětem je nárok na náhradu 
újmy v důsledku porušení povinností, který proti členovi orgánu uplatnil za společnost 
kterýkoli společník nebo akcionář. 

5.7 Dodatečný limit pro jednoho nevýkonného člena orgánu znamená maximální částku 
plnění uvedenou v pojistné smlouvě, která se vztahuje na každého nevýkonného člena 
orgánu za jednu a za všechny pojistné události v průběhu pojistné doby a lhůty pro zjištění 
a oznámení nároků. 

5.8 Dodatečný limit pro všechny nevýkonné členy orgánu znamená maximální částku plnění 
uvedenou v pojistné smlouvě, která se vztahuje na všechny nevýkonné členy orgánu za 
jednu a za všechny pojistné události v průběhu pojistné doby a lhůty pro zjištění 
a oznámení nároků. 

5.9 Extradiční řízení znamená jakékoli vydávací (extradiční) řízení proti pojištěné osobě nebo 
řízení o souvisejícím opravném prostředku, v souvislosti s žádostí o soudní přezkoumání 
určení/vymezení území pro účely jakýchkoli vydávacích (extradičních) předpisů, v souvislosti 
s námitkou nebo opravným prostředkem proti jakémukoliv rozhodnutí vydanému v rámci 
vydávacího (extradičního) řízení příslušným státním orgánem nebo v souvislosti s podáním 
k Evropskému soudu pro lidská práva nebo obdobnému soudu v jakékoliv jurisdikci. 

5.10 Kontrola znamená vykonávání vlivu na jiném subjektu prostřednictvím: 
(i) rozhodování o složení statutárního orgánu takového subjektu;
(ii) disponování nadpoloviční většinou hlasů plynoucích z účasti na tomto subjektu; nebo
(iii) vlastnění nadpolovičního podílu na základním kapitálu tohoto subjektu. 

5.11 Krizová situace znamená situaci specifikovanou v příloze A těchto pojistných podmínek.
5.12 Lhůta pro zjištění a oznámení nároků znamená lhůtu bezprostředně následující po uplynutí

pojistné doby, během které může být pojistiteli oznámena v písemné formě existence:
(i) nároku, který byl poprvé uplatněn proti pojištěné osobě během takové lhůty nebo

během pojistné doby, a který vyplývá z porušení povinností, ke kterému došlo před 
uplynutím pojistné doby; nebo

(ii) jiné události, ke které poprvé došlo před uplynutím pojistné doby.
5.13 Limit pojistného plnění znamená částku uvedenou v pojistné smlouvě, která je horní

hranicí pojistného plnění za každý samostatný nárok z tohoto pojištění, není-li v článku 
7.1 níže uvedeno jinak. 

5.14 Mezinárodní pojištění znamená pojištění odpovědnosti manažerů poskytované podle
zahraničního práva pojistitelem nebo jinou osobou ze skupiny Colonnade na základě jiné
než této pojistné smlouvy, které existuje v den počátku pojistné doby a s pojistným krytím
v rozsahu obdobném tomuto pojištění. V případě existence více takových pojištění se za
mezinárodní pojištění považuje pojištění sjednané na základě pojistných podmínek
registrovaných či schválených pojistitelem nejblíže počátku pojistné doby, není-li však 
takováto registrace či schválení vyžadována právními předpisy v příslušném právním řádu,
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pak na základě pojistných podmínek nabízených pojistitelem na trhu v době nejblíže počátku 
pojistné doby podle příslušného zahraničního práva. 

5.15 Náklady insolvenčního řízení znamenají přiměřené náklady účelně vynaložené pojištěnou 
osobou s předchozím souhlasem pojistitele v písemné formě na přípravu na jakékoli 
formální nebo oficiální jednání či slyšení a účast na něm v souvislosti s prošetřováním 
záležitostí společnosti nebo pojištěné osoby v její pozici člena orgánu jakýmkoli 
insolvenčním správcem, správcem majetku (dobrovolným i nuceným) či likvidátorem nebo 
osobou v obdobném postavení podle příslušných právních předpisů za podmínky, že 
skutečnosti, které jsou předmětem takového jednání či slyšení nebo vyšetřování, mohou 
důvodně způsobit vznesení nároku proti pojištěné osobě. 
Náklady insolvenčního řízení však neznamenají plat, mzdu nebo odměnu jakékoliv 
pojištěné osoby, náhradu za ztrátu času pojištěné osoby nebo jakékoliv mzdové, provozní 
nebo jiné náklady a/nebo výdaje společnosti. 

5.16 Náklady na kauci znamenají přiměřené náklady na kauci nebo jiný obdobný finanční nástroj 
(ne však tento nástroj jako takový) sloužící k zajištění splnění určité povinnosti (Bail Bond and 
Civil Bond Premium) pojištěnou osobou ve výši stanovené soudem v řízení o nároku. 

5.17 Náklady na obranu znamenají přiměřené poplatky či náklady účelně vynaložené pojištěným 
či za pojištěného s předchozím souhlasem pojistitele v písemné formě (s výjimkou 
rozšiřujícího ustanovení podle článku 3.4 výše): 
(i) na právní zastoupení pojištěného při obraně proti nároku, v řízení proti majetku 

a osobní svobodě nebo v extradičním řízení, včetně smírného řešení souvisejících
sporů; 

(ii) na odborníky angažované právními zástupci pojištěného za účelem zpracování
znaleckých posudků či jiných odborných posouzení v rámci obrany proti nároku, řízení
proti majetku a osobní svobodě nebo extradičního řízení.

Náklady na obranu zahrnují i náklady na kauci v souvislosti s jakýmkoli nárokem, řízením 
proti majetku a osobní svobodě nebo extradičním řízením. 
Náklady na obranu však neznamenají náklady v souvislosti s prověřením požadavku 
společníka, náklady na šetření, plat, mzdu nebo odměnu jakékoliv pojištěné osoby, 
náhradu za ztrátu času pojištěné osoby nebo jakékoliv mzdové, provozní nebo jiné náklady 
a/ nebo výdaje společnosti. 

5.18 Náklady na poradce znamenají přiměřené a účelně vynaložené náklady na kvalifikované 
poradce vynaložené s předchozím souhlasem pojistitele v písemné formě za účelem 
vyjednání výše nákladů na zmenšení újmy a jejich placení. 
Náklady na poradce však neznamenají (a) jakékoli náklady, výdaje či plnění, na která se toto 
pojištění nevztahuje ani (b) jakékoli náklady související s vyšetřováním pojištěné osoby, 
šetřením nebo náklady v souvislosti s prověřením požadavku společníka. 

5.19 Náklady na šetření znamenají přiměřené poplatky, náklady a výdaje na právního zástupce 
angažovaného pojištěnou osobou s předchozím souhlasem pojistitele v písemné formě 
s hlavním účelem zastupovat pojištěnou osobu v souvislosti s jakýmkoli šetřením. 
Náklady na šetření však nezahrnují náhradu újmy, plat, mzdu nebo odměnu jakékoliv 
pojištěné osoby, náhradu za ztrátu času pojištěné osoby nebo jakékoliv mzdové, provozní 
nebo jiné náklady a/nebo výdaje společnosti ani náklady vynaložené na jednání v součinnosti 
s jakoukoli žádostí (formální i neformální) na doložení dokumentů, záznamů či informací 
v elektronické podobě, které jsou v držení nebo pod kontrolou společnosti, žadatele nebo 
jakékoli třetí osoby. 

5.20 Náklady na zachování pověsti znamenají přiměřené poplatky a náklady účelně vynaložené 
pojištěnou osobou s předchozím souhlasem pojistitele v písemné formě na PR poradce za 
účelem zmírnění nastalých či hrozících nepříznivých dopadů na pověst pojištěné osoby 
v souvislosti s: 
(i) negativními prohlášeními učiněnými v průběhu pojistné doby v jakémkoli tiskovém

prohlášení či jinak zveřejněné v tisku nebo prostřednictvím elektronických médií
ohledně porušení povinnosti péče řádného hospodáře ze strany takové pojištěné 
osoby; nebo

(ii) nárokem, pokud jsou tyto náklady vynaloženy na zveřejnění nálezů nebo závěrů
konečného rozhodnutí soudu o takovém nároku, které zprošťují pojištěnou osobu
povinnosti k náhradě újmy. 

Náklady na zachování pověsti však neznamenají plat, mzdu nebo odměnu jakékoliv 
pojištěné osoby, náhradu za ztrátu času pojištěné osoby nebo jakékoliv mzdové, provozní 
nebo jiné náklady a/nebo výdaje společnosti. 

5.21 Náklady na zmenšení újmy znamenají přiměřené a účelně vynaložené částky narovnání či 
jiného obdobného plnění poskytnutého s předchozím souhlasem pojistitele v písemné formě 
osobě, která může vznést proti pojištěné osobě nárok, za účelem zmenšení nebo omezení 
povinnosti pojištěné osoby k náhradě škody. 
Náklady na zmenšení újmy však nezahrnují (a) jakákoli plnění související s povinností 
k náhradě újmy, na kterou se nevztahuje toto pojištění; jakákoli plnění související 
s vyšetřováním pojištěné osoby nebo šetřením; ani (c) jakákoli plnění poskytnutá osobě, 
která může vznést proti pojištěné osobě nárok, ať již společností nebo pojištěnou osobou 
jménem či na účet společnosti. 

5.22 Náklady v souvislosti s extradičním řízením znamenají přiměřené poplatky či náklady 
účelně vynaložené pojištěnou osobou s předchozím souhlasem pojistitele v písemné formě 
na (i) jakéhokoliv krizového manažera a/nebo daňového poradce; nebo (ii) na PR poradce, 
pokud tyto náklady pojištěná osoba vynaloží výlučně a přímo v souvislosti s extradičním 
řízením vedeným proti pojištěné osobě nebo v souvislosti s řízením proti majetku 
a svobodě. 

5.23 Náklady v souvislosti s krizovou situací znamenají přiměřené náklady specifikované 
v příloze A těchto pojistných podmínek účelně vynaložené pojištěným či za pojištěného 
s předchozím souhlasem pojistitele v písemné formě. 

5.24 Náklady v souvislosti s prověřením požadavku společníka znamenají přiměřené náklady 
účelně vynaložené pojištěnou osobou s předchozím souhlasem pojistitele v písemné formě 
výhradně v souvislosti s přípravou obrany a dalšího postupu v souvislosti s prověřením 
požadavku společníka ve vztahu k takové pojištěné osobě. Náklady v souvislosti 
s prověřením požadavku společníka však neznamenají (i) plat, mzdu nebo odměnu 

jakékoliv pojištěné osoby, náhradu za ztrátu času pojištěné osoby nebo jakékoliv mzdové, 
provozní nebo jiné náklady a/nebo výdaje společnosti, ani (ii) náklady vynaložené 
v souvislosti s jakoukoli žádostí (formální i neformální) na doložení dokumentů, záznamů či 
informací v elektronické podobě, které jsou v držení nebo pod kontrolou společnosti, žadatele 
nebo jakékoli třetí osoby. 

5.25 Náklady v souvislosti s předběžným opatřením znamenají přiměřené poplatky a náklady 
účelně vynaložené pojištěnou osobou s předchozím souhlasem pojistitele v písemné formě 
na podání návrhu a další zastupování v soudním řízení o vydání předběžného opatření za 
účelem odvrácení vznesení nároku v důsledku porušení povinností. 
Náklady v souvislosti s předběžným opatřením však neznamenají plat, mzdu nebo 
odměnu jakékoliv pojištěné osoby, náhradu za ztrátu času pojištěné osoby nebo jakékoliv 
mzdové, provozní nebo jiné náklady a/ nebo výdaje společnosti. 

5.26 Nárok znamená: 
(i) (a) výzvu nebo požadavek v písemné formě na náhradu újmy, včetně požadavku na 

zahájení mediačního či rozhodčího řízení nebo jakéhokoli jiného alternativního 
způsobu řešení sporů; 

(b) občanské, správní nebo regulatorní řízení, mediaci nebo rozhodčí řízení včetně
protinávrhů, kterými je uplatňován nárok na náhradu újmy nebo jinou formu 
náhrady; 

(c) trestní řízení; 
uplatněné nebo vedené proti pojištěné osobě z důvodu porušení povinností;

(ii) nárok související s cennými papíry;
(iii) vyšetřování pojištěné osoby;
(iv) derivativní řízení;
(v) požadavek v písemné formě obdržený pojištěným na stavění či přerušení lhůty či 

promlčecí doby vztahující se k nároku, který byl nebo může být vznesen proti
pojištěnému z důvodu porušení povinností.

5.27 Nárok související s cennými papíry znamená jakýkoli nárok uplatněný proti pojištěnému: 
(i) ve kterém je tvrzeno porušení povinností:

(a) v souvislosti s koupí, prodejem nebo zprostředkováním koupě či prodeje 
cenných papírů;

(b) majitelem cenných papírů v souvislosti s výnosem z cenných papírů, na který
má nárok; nebo 

(ii) který je derivativním řízením.
Za nárok související s cennými papíry se však nepovažuje jakékoli správní nebo regulatorní
řízení proti společnosti nebo šetření záležitostí společnosti s výjimkou případů, kdy takové
řízení bylo současně zahájeno a je po celou dobu vedeno rovněž proti pojištěné osobě.
Za nárok související s cennými papíry se nepovažuje ani nárok uplatněný pojištěným 
vyplývající z, založený na nebo související se ztrátou na výnosech, či nemožnosti tyto výnosy 
realizovat, z cenných papírů (včetně cenného papíru opravňujícího jeho majitele k prodeji
nebo koupi podkladového aktiva (warrants) nebo opcí). 

5.28 Nárok ve vztahu ke Spojeným státům americkým znamená nárok uplatněný ve Spojených 
státech amerických či na území pod jejich správou nebo řešený orgány Spojených států 
amerických anebo řídící se jejich právem. 

5.29 Nevýkonný člen orgánu znamená fyzickou osobu, která byla, je či se v průběhu pojistné 
doby stane členem dozorčí či správní rady společnosti, jejího výboru pro audit nebo jiného
obdobného orgánu společnosti, který není součástí výkonného manažerského týmu, není
zaměstnancem společnosti nebo jiné osoby ze stejné skupiny, ani není se společností 
jakýmkoli jiným způsobem propojený, pokud tuto funkci vykonává v průběhu pojistné doby,
včetně obdobných orgánů společnosti podle příslušných právních řádů, avšak výhradně
v rozsahu, v jakém tato osoba jedná v pozici nevýkonného člena orgánu.

5.30 Občanský zákoník znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 

5.31 Orgán veřejné správy znamená jakýkoliv regulatorní orgán, orgán státní správy nebo místní
samosprávy, vládní orgán, vládní agenturu, oficiální obchodní orgán nebo jakýkoliv jiný orgán, 
který má podle právních předpisů pravomoc prošetřovat záležitosti pojištěného.

5.32 Osobní a rodinné výdaje znamenají následující výdaje pojištěné osoby v obvyklé výši:
(i) školné a další náklady související se vzděláním nezletilých osob, vůči kterým má

pojištěná osoba vyživovací povinnost;
(ii) výdaje spojené s bydlením;
(iii) výdaje na energie včetně nákladů na telefon a internet;
(iv) výdaje na osobní pojištění, zejména pojištění životní, úrazové a pojištění pro případ 

nemoci. 
Osobní a rodinné výdaje však nezahrnují plat, mzdu nebo odměnu jakékoliv pojištěné 
osoby, náhradu za ztrátu času pojištěné osoby nebo jakékoliv mzdové, provozní nebo jiné 
náklady a/nebo výdaje společnosti. 

5.33 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. 

5.34 Pojistná doba znamená dobu stanovenou v pojistné smlouvě, na kterou bylo toto pojištění 
sjednáno a která začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě a končí dnem uvedeným 
v pojistné smlouvě nebo dřívějším dnem, kdy dojde k předčasnému ukončení pojistné 
smlouvy. Není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak, prodlužuje se pojistná doba 
automaticky vždy o další rok, není-li pojistníkem nebo pojistitelem toto pojištění v písemné 
formě vypovězeno nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušné pojistné doby. 

5.35 Pojistná smlouva znamená smlouvu uzavřenou mezi pojistitelem a pojistníkem na pojištění 
podle těchto pojistných podmínek. 

5.36 Pojistník znamená právnickou osobu uvedenou v pojistné smlouvě, která uzavřela 
pojistnou smlouvu s pojistitelem a která je povinna platit pojistné. 
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5.37 Pojištěná osoba znamená fyzickou osobu, která byla, je nebo se v průběhu pojistné doby 
stane: 
(i) členem orgánu, ne však externí auditor, insolvenční nebo obdobný správce

společnosti;
(ii) vedoucím zaměstnancem společnosti v manažerské nebo kontrolní funkci, pokud:

(a) jedná při výkonu své řídicí nebo manažerské funkce;
(b) je proti němu vznesen nárok, ve kterém je tvrzeno porušení pracovněprávních 

předpisů; 
(c) je žalovaným vedle člena orgánu společnosti v souvislosti s nárokem, ve 

kterém je tvrzeno, že se podílel na porušení povinností;
(d) je proti němu vedeno vyšetřování pojištěné osoby;

(iii) je stínovým ředitelem nebo de facto ředitelem (de facto director) společnosti;
(iv) předpokládaným ředitelem (prospective director) uvedeným v jakémkoliv prospektu

vydaném za účelem kotování cenných papírů na burze nebo v obdobném prospektu
vydaném společností;

(v) členem orgánu společnosti mimo skupinu;
avšak pouze v rozsahu, v jakém taková osoba jedná v pozici pojištěné osoby.
Pojištěnou osobou je dále:
(vi) manžel/manželka, registrovaný partner/registrovaná partnerka; a
(vii) dědic či právní nástupce, 
osob uvedených v písmenech (i) až (v), avšak pouze v souvislosti s nárokem vyplývajícím
výhradně z porušení povinností pojištěnou osobou uvedenou v písmenech (i) až (v).

5.38 Pojištěný znamená společnost a pojištěnou osobu.
5.39 Pokuty a penále znamenají pokuty a penále, které je možné v souladu s právními předpisy 

pojistit a které je pojištěná osoba povinna zaplatit správnímu nebo regulatornímu orgánu
v důsledku porušení povinností, kromě pokut, penále a jiných sankcí vyplývajících 
z porušení právních předpisů upravujících daně a poplatky a peněžitých sankcí uložených 
v rámci trestního řízení nebo řízení o přestupcích. 

5.40 Porušení pracovněprávních předpisů znamená skutečné nebo údajné jednání, pochybení
nebo opomenutí související s jakýmkoliv pracovním poměrem včetně dohod o pracích 
konaných mimo pracovní poměr ve smyslu zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů, či jeho ekvivalentu podle jiného právního řádu, jakéhokoliv
bývalého, současného, budoucího nebo potenciálního zaměstnance nebo pojištěné osoby
jakékoliv společnosti nebo společnosti mimo skupinu.

5.41 Porušení povinností znamená:
(i) pokud jde o jakoukoliv pojištěnou osobu (kromě nároků souvisejících s cennými 

papíry):
(a) skutečné nebo údajné jednání nebo opomenutí, kterým pojištěná osoba 

porušila povinnost, kterou jí ukládají právní předpisy, stanovy, zakladatelské 
nebo obdobné dokumenty společnosti, a kterého se pojištěná osoba dopustila 
v postavení uvedeném v definici pojištěné osoby, nebo jakákoliv skutečnost
vznesená proti pojištěné osobě pouze z důvodu takové její funkce; nebo

(b) porušení pracovněprávních předpisů;
(ii) pokud jde o nároky související s cennými papíry, jakékoliv skutečné nebo údajné

jednání nebo opomenutí, kterým pojištěný porušil povinnost, kterou mu ukládají právní
předpisy upravující cenné papíry, jejich koupi, prodej nebo zprostředkování koupě či 
registraci pojištěným.

5.42 Povinnost v souvislosti s cennými papíry znamená povinnosti společnosti související 
s následujícími okolnostmi: 
(i) má kterékoli ze svých cenných papírů kótované na burze cenných papírů ve

Spojených státech amerických; 
(ii) má cenné papíry, u kterých existuje registrační či notifikační povinnost u Komise pro

cenné papíry a burzu USA (US Securities Exchange Commission); nebo 
(iii) má notifikační povinnost vůči Komisi pro cenné papíry a burzu USA (US Securities

Exchange Commission) podle článku 13 Securities Exchange Act of 1934. 
Povinnost v souvislosti s cennými papíry neznamená jakoukoli povinnost ve vztahu 
k cenným papírům nakoupeným či prodaným podle článku 144A nebo Level 1 American 
Depository Receipts zákona Securities Exchange Act of 1934. 

5.43 Požadavek na vznesení nároku znamená písemný požadavek akcionáře nebo společníka 
společnosti doručený statutárnímu nebo dozorčímu orgánu společnosti požadující uplatnění 
práva na náhradu újmy proti členovi orgánu pro porušení povinností. 

5.44 PR poradce znamená jakéhokoli poradce v oblasti PR schváleného pojistitelem. 
5.45 Prověření požadavku společníka znamená interní šetření společnosti prováděné jejím 

statutárním nebo dozorčím orgánem či obdobnými orgány podle jiného právního řádu za 
účelem zjištění, jak bude vůči požadavku na vznesení nároku obdrženému pojištěným či 
derivativnímu řízení zahájenému proti členovi orgánu postupováno. 
Prověření požadavku společníka však neznamená jakýkoli rutinní nebo pravidelně 
prováděný regulatorní nebo interní dohled či dozor, prověřování shody, revizi, zkoušku, výrobu 
nebo audit, včetně jakéhokoli plnění běžných nebo pravidelných povinností společnosti 
spočívající v poskytování informací prováděných v rámci kontrolních nebo dohledových 
činností společnosti nebo orgánu veřejné správy. 

5.46 Řízení proti majetku a osobní svobodě znamená jakékoliv řízení vedené proti pojištěné 
osobě orgánem veřejné správy za účelem: 
(i) zbavení pojištěné osoby funkce člena orgánu;
(ii) vyvlastnění, zabavení, propadnutí nebo převodu vlastnických práv či držby, obstavení

nebo omezení práv pojištěné osoby k jejím nemovitostem nebo osobnímu majetku;
(iii) zřízení zástavního práva nebo jiného zatížení nemovitosti nebo jiného osobního 

majetku pojištěné osoby;
(iv) dočasného nebo trvalého zákazu pojištěné osoby být jmenována do funkce člena 

orgánu nebo tuto funkci vykonávat;
(v) omezení místa pobytu či pohybu pojištěné osoby nebo jejího zadržení, zatčení anebo 

vazby; 

(vi) deportace pojištěné osoby v důsledku ztráty jinak platného imigračního statutu
z jiného důvodu než odsouzení pojištěné osoby za spáchání trestného činu.

5.47 Samostatný nárok znamená jeden a všechny nároky či jiné události vyplývající ze stejné 
nebo podobné události, okolnosti nebo příčiny, a to bez ohledu na počet pojistných událostí, 
počet pojištěných, kterých se tyto nároky či jiné události týkají, počet osob, které nárok 
uplatňují, a osob, které se nároku brání, nebo důvodů žaloby. 

5.48 Společnost znamená: 
(i) pojistníka;
(ii) jakoukoli dceřinou společnost; nebo
(iii) v případě insolvenčního řízení zahájeného a vedeného ve Spojených státech

amerických proti výše uvedených osobám rovněž dlužníka v řídícím postavení (debtor
in possession). 

5.49 Společnost mimo skupinu znamená jakýkoliv subjekt, s výjimkou subjektu, který: 
(i) je společností;
(ii) je bankou, clearingovou společností, úvěrovým ústavem, osobou (správcovskou

společností) podnikající v oblasti kolektivního investování do cenných papírů, investiční 
společností, investičním poradcem, resp. manažerem, investičním nebo podílovým 
fondem, private equity společností nebo rizikovým investičním fondem, obchodníkem
s cennými papíry, pojišťovnou nebo jakýmkoliv jiným obdobným subjektem; nebo 

(iii) obchoduje své cenné papíry na burze nebo trhu cenných papírů ve Spojených státech 
amerických a v souladu s článkem 13 zákona o burze cenných papírů z roku 1934
platného na území Spojených států amerických (U.S. Securities Exchange Act) je
povinna předkládat zprávy Komisi pro cenné papíry a burzu ve Spojených státech
amerických (United States Securities and Exchange Commission). 

5.50 Spoluúčast znamená částku spoluúčasti uvedenou v pojistné smlouvě. 
5.51 Spoluúčast pro cenné papíry znamená spoluúčast uvedenou v pojistné smlouvě, která se 

aplikuje na (i) škodu vyplývající z nároku souvisejícího s cennými papíry, (ii) náklady na 
šetření vynaloženými v souvislosti s šetřením prováděným orgánem veřejné správy, který je 
oprávněn provádět takové šetření ve vztahu k cenným papírům, nebo (iii) náklady 
v souvislosti s prověřením požadavku společníka v souvislosti s cennými papíry. 

5.52 Spoluúčast pro porušení pracovněprávních předpisů znamená spoluúčast uvedenou 
v pojistné smlouvě, která se aplikuje na škodu vyplývající z porušení pracovněprávních 
předpisů. 

5.53 Stínový ředitel znamená fyzickou osobu, která je stínovým ředitelem (shadow director) 
společnosti nebo společnost mimo skupinu ve smyslu ustanovení § 71 zákona 
o korporacích (či jeho ekvivalentu podle jiného právního řádu), vyplývá-li taková pozice této
osoby z jejího postavení jako člena orgánu nebo zaměstnance jiné společnosti.

5.54 Šetření znamená:
(i) jakýkoliv formální požadavek na pojištěnou osobu na (a) její účast na jednání nebo

výslechu, nebo (b) předání dokumentů, záznamů nebo elektronických dat, a to ohledně
záležitostí společnosti nebo pojištěné osoby vyplývající z pozice této osoby jako
pojištěné osoby, je-li učiněno:
(a) orgánem veřejné správy;
(b) společností nebo statutárním nebo dozorčím orgánem společnosti či jakýmkoli 

výborem nebo komisí těchto orgánů, jestliže: 
(1) vyplývá z vyšetřování prováděném orgánem veřejné správy 

v souvislosti se společností nebo pojištěnou osobou vyplývající
z pozice této osoby jako pojištěné osoby; nebo

(2) k němu došlo v návaznosti na písemné oznámení orgánu veřejné 
správy zaslané společností, pojištěnou osobou nebo tzv.
whistleblowers o skutečném nebo domnělém porušení zákonných 
povinností ze strany pojištěné osoby, je-li takové šetření požadováno ze 
strany orgánu veřejné správy; nebo

(ii) inspekci, místní šetření nebo jinou kontrolu orgánu veřejné správy v prostorách 
společnosti nebo společnosti mimo skupinu, která se poprvé uskutečnila během
pojistné doby a během které došlo k předložení, revizi, pořízení kopií nebo zabavení
dokumentů, k výslechu jakékoliv pojištěné osoby nebo k veřejnému oznámení
vztahujícímu se k takové inspekci, šetření nebo kontrole 

Šetření však neznamená jakékoli šetření, vyšetřování, prověrku, audit nebo kladení dotazů 
v rámci běžné dozorové činnosti orgánu veřejné správy nebo běžné činnosti společnosti, 
a to včetně žádosti o poskytnutí informací ze strany dozorového orgánu. 

5.55 Škoda znamená jakoukoli peněžitou částku, kterou je pojištěný v důsledku nároku právně 
povinen nahradit na základě soudního rozhodnutí, rozhodčího nálezu nebo smíru dosaženého 
a uzavřeného s předchozím souhlasem pojistitele v písemné formě, a to včetně náhrady 
nákladů řízení žalobce, úroků z prodlení a příslušného násobku vícenásobné náhrady újmy 
(multiplied portion of multiple damages), nákladů na obranu a nákladů v souvislosti 
s krizovou situací. Škoda zahrnuje sankční a exemplární náhrady újem (punitive and 
exemplary damages) pouze v takovém rozsahu, v jakém je lze podle příslušných právních 
předpisů pojistit. 
Škoda dále zahrnuje náklady na šetření a další náklady podle článku 2 a 3 výše (avšak 
výhradně v rozsahu stanoveném vždy v příslušném ustanovení). 
Škoda však neznamená (i) jakékoli poplatky, sankční plnění či daně, nejde-li o pokuty 
a penále, na které se vztahuje rozšiřující ustanovení v článku 2.5 výše, je-li sjednáno, (ii) 
jakékoli mzdy nebo jiné odměny za výkon práce či jakékoli výhody poskytované v souvislosti 
se zaměstnáním (employee benefits), nebo (iii) náklady na odklizení, odstranění či stažení 
jakéhokoli nebezpečného materiálu, znečištění nebo vady výrobků. 
V případě nároku, ve kterém je tvrzeno, že cena nebo jiné plnění nabízené nebo uhrazené 
v souvislosti s akvizicí nebo nabytím podstatné části či celého obchodního podílu, akcií nebo 
majetku jakékoli osoby je nepřiměřené, nejsou škodou jakékoliv částky stanovené soudním 
rozhodnutím nebo v rámci mimosoudního řešení sporu, o které je taková nabízená nebo 
uhrazená cena či jiné plnění navýšena. Pro vyloučení pochybností se však uvádí, že i v tomto 
případě se za škodu považují náklady na obranu. 
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Škoda dále neznamená jakékoli částky, které není pojistitel oprávněn poskytnout v souladu 
s příslušnými právní předpisy vztahujícími se na toto pojištění či právními předpisy místa, kde 
byl nárok vznesen či kde došlo k jiné události. 

5.56 Transakce znamená případ, kdy: 
(i) pojistník převede veškerý svůj majetek nebo jeho podstatnou část na jakoukoliv

fyzickou nebo právnickou osobu nebo skupinu osob jednajících ve shodě, nebo dojde
k fúzi či jiné obdobné přeměně pojistníka a takové osoby nebo skupiny osob; nebo

(ii) jakákoli fyzická nebo právnická osoba nebo skupina osob jednajících ve shodě získá 
kontrolu nad pojistníkem.

5.57 Událost znamená jakýkoli nárok, šetření nebo jinou událost podle článku 2 nebo článku 
3 výše. 

5.58 Úřední rozhodnutí znamená rozhodnutí orgánu veřejné správy týkající se vyvlastnění, 
zabavení, propadnutí nebo převodu vlastnických práv či držby, obstavení nebo omezení práv 
pojištěné osoby k jejím nemovitostem nebo osobnímu majetku v souvislosti s řízením proti 
majetku a osobní svobodě nebo extradičním řízením. 

5.59 Vyšetřování pojištěné osoby znamená jakékoli vyšetřování vedené proti pojištěné osobě, 
ve kterém: 
(i) je pojištěná osoba označena orgánem veřejné správy (s výjimkou Komise pro cenné 

papíry a burzy Spojených států amerických) za osobu, proti které je vedeno takové 
řízení, na základě kterého může být zahájeno soudní nebo správní řízení; 

(ii) bylo pojištěné osobě doručeno předvolání (subpoena) nebo Wells Notice v případě
vyšetřování vedeném Komisí pro cenné papíry nebo burzou Spojených států
amerických (US Securities Exchange Commission); 

(iii) byla pojištěná osoba zadržena a vzata do vazby na dobu delší než 24 hodin.
5.60 Zahraniční právo znamená právo jakékoli jiné země odlišné od práva země, podle jejíhož

práva je sjednáno toto pojištění. 
5.61 Zákon o korporacích znamená zákon číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech

a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů. 

6. NÁROKY

6.1 Oznámení nároků a jiných událostí či skutečností
Toto pojištění se vztahuje pouze na nároky, které byly proti pojištěnému poprvé vzneseny
a jiné události, ke kterým poprvé došlo, během pojistné doby nebo během případné lhůty
pro zjištění a oznámení nároků (s výjimkou případů uvedených v článku 6.3 níže, kdy se toto 
pojištění vztahuje i na pozdější nároky či jiné události, pokud jsou splněny všechny podmínky 
uvedené v článku 6.3 níže), pokud byly oznámeny pojistiteli neprodleně poté, co se
pojištěný o příslušném nároku či jiné události poprvé dozvěděl, ne však později, než:
(i) v průběhu pojistné doby nebo lhůty pro zjištění a oznámení nároků; nebo
(ii) do 60 dnů po uplynutí pojistné doby nebo lhůty pro zjištění a oznámení nároků,

pokud je příslušné oznámení doručeno pojistiteli současně nejpozději do 60 dnů ode
dne, kdy byl příslušný nárok vůči pojištěnému poprvé vznesen či kdy došlo k jiné 
události.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pokud pojištěný nepožaduje náhradu nákladů na 
šetření nebo nákladů v souvislosti s prověřením požadavku společníka, není jeho právo 
na poskytnutí pojistného plnění ve vztahu k souvisejícímu nároku dotčeno, i když řádně 
nesplní výše uvedenou oznamovací povinnost, pokud jde o tyto náklady, ale ve vztahu 
k takovému nároku bude tato povinnost řádně splněna. 
Pokud se na nárok či jinou událost nebo škodu vztahuje jakékoliv jiné pojištění, je pojištěný 
povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat pojistitele a sdělit mu veškeré 
informace týkající se rozsahu takového pojištění či jiné informace, které si pojistitel vyžádá. 
Jakákoliv oznámení vztahující se k nárokům či jiným událostem musí být pojistiteli 
doručena v písemné formě, emailem nebo faxem na jeho adresu uvedenou v pojistné 
smlouvě. 

6.2 Oznámení o krizové situaci 
Pojistník je povinen oznámit pojistiteli v pojistné době bez zbytečného odkladu jakoukoli 
krizovou situaci. Takové oznámení o krizové situaci není oznámením nároku či jiné 
události podle předchozího článku. Oznámení o krizové situaci musí být pojistiteli doručeno 
v písemné formě, emailem nebo faxem na jeho adresu uvedenou v pojistné smlouvě. 

6.3 Související nároky a události a samostatné nároky 
Pojištěný může během pojistné doby informovat pojistitele o jakékoliv skutečnosti, u které 
lze důvodně očekávat, že bude příčinou nároku či jiné události. Toto oznámení musí 
obsahovat důvody, proč lze nárok či jinou událost očekávat, a všechny relevantní informace, 
týkající se zejména dat, dotčených osob, výše újmy, porušení povinností, pojištěného 
a osoby, která by mohla nárok vznést či iniciovat událost. Pokud pojistitel takové oznámení 
přijme, bude každý pozdější nárok, který bude následně vznesen vůči pojištěnému či jiná 
událost, ke které následně dojde, a které lze připsat těmto relevantním skutečnostem, 
považován za nárok uplatněný či událost nastalou v průběhu pojistné doby. Jakékoliv 
takové oznámení musí být pojistiteli doručeno v písemné formě, emailem nebo faxem na 
jeho adresu uvedenou v pojistné smlouvě. 
Pokud byly nárok či jiná událost oznámeny v souladu s těmito pojistnými podmínkami, pak 
jakýkoliv navazující nárok či jiná událost, které představují samostatný nárok, budou pro 
účely tohoto pojištění považovány za jeden a ten samý nárok vznesený či událost nastalou 
v okamžiku uplatnění prvního z takových nároků nebo vzniku takové události. 

6.4 Obrana a smírné řešení sporů 
Všichni pojištění jsou povinni na svůj vlastní náklad (i) poskytnout pojistiteli veškerou 
potřebnou součinnost, kterou od nich lze rozumně požadovat, v souvislosti s řešením 
jakéhokoliv nároku nebo události, (ii) spolupracovat s pojistitelem při šetření, obraně, 
narovnání/smírném řešení nebo odvolání se proti nároku nebo v rámci řešení jiné události; 
a (iii) poskytnout pojistiteli veškeré relevantní informace ohledně jakéhokoliv nároku nebo 
jiné události, které od nich pojistitel může rozumně požadovat. Každý pojištěný je povinen 
vykonat všechny rozumné, přiměřené a náležité kroky ke zmenšení jakékoliv škody. 

Pojistitel není povinen vést obranu proti jakémukoliv nároku nebo jinému právu na náhradu 
škody v rámci jiné události jménem nebo za pojištěného, avšak pojištěný má povinnost 
vést obranu proti jakémukoliv nároku nebo jinému právu na náhradu škody v rámci jiné 
události, který byl vůči němu vznesen. Pojištěný je povinen na svůj náklad učinit veškeré 
náležité kroky k šetření jakéhokoliv nároku nebo jiné události. 
Pojistitel je oprávněn (dle své volby) přímo nebo prostřednictvím externího právního poradce, 
který jedná na základě pokynů ze strany pojistitele, dohlížet na jakékoliv řízení související 
s nárokem nebo událostí. Pojistitel si dále vyhrazuje právo účastnit a zapojit se do jednání 
o, resp. do obrany proti jakémukoliv nároku či do řešení jakékoliv události v kterékoliv jeho 
fázi, včetně jednání o smírném řešení nároku, resp. události; pojištěný je povinen pojistiteli 
či jím určenému právnímu zástupci za tímto účelem udělit plnou moc. 
V případě existence zásadního rozporu nebo konfliktu mezi zájmy jednotlivých pojištěných 
bude pojistitel v nevyhnutelném rozsahu souhlasit s jejich odděleným právním zastoupením. 
Bude-li nárok vznesen nebo šetření zahájeno proti pojištěné osobě ze strany společnosti, 
není pojistitel povinen komunikovat ohledně takového nároku nebo šetření s jakoukoliv jinou 
pojištěnou osobou nebo společností. 
Příslušný pojištěný je povinen vrátit pojistiteli jakékoliv pojistné plnění nebo jeho příslušnou 
část, které bylo poskytnuto v souvislosti se škodami, nároky nebo jinými událostmi, na které 
se toto pojištění nevztahuje. 

6.5 Souhlas pojistitele 
Pojistné plnění z tohoto pojištění bude poskytnuto pouze za podmínky, že pojištěný bez 
předchozího souhlasu pojistitele v písemné formě (přičemž pojistitel nemůže svůj souhlas 
bezdůvodně odepřít): 
(i) neuzavře jakoukoliv dohodu o narovnání či jiném smírném řešení nároku nebo jiné

události (včetně nároku na náhradu jakýchkoliv nákladů);
(ii) neuzná ani nepřevezme jakoukoliv povinnost k náhradě škody či jakoukoliv škodu 

nebo její část neuhradí; 
(iii) neučiní jakoukoliv jinou otázku v souvislosti se škodou, nárokem nebo jinou událostí

nespornou; 
(iv) nedá souhlas s jakýmkoliv rozhodnutím ve vztahu k nároku; a
(v) nevynaloží jakékoliv náklady v souvislosti s jakýmkoliv nárokem nebo událostí.
Pojištěný je dále povinen využít všechny dostupné nástroje, včetně opravných prostředků, 
které má k obraně proti jakémukoliv nároku či jiné události. Pojistné plnění bude dále
poskytnuto pouze za podmínky, že pojištěný splní všechny své povinnosti k řádné obraně
proti jakémukoliv nároku nebo jiné události stanovené v těchto pojistných podmínkách
a poskytne za tímto účelem pojistiteli veškerou potřebnou součinnost.
Pokud se pojistitel mohl plně účastnit obrany vůči nároku a jakýchkoli projednávání
souvisejících se smírným vyřešením nároku, není oprávněn bezdůvodně odepřít souhlas
s vyřešením nároku nebo jiné události smírnou cestou.
Jestliže veškerá pojistná plnění z nároku nebo jiné události, na které se vztahuje jedna
spoluúčast, nepřevyšují částku této spoluúčasti, není pojištěný povinen žádat pojistitele 
o vyslovení souhlasů podle tohoto článku. 
Oznámení pojištěného učiněné vůči orgánu veřejné správy bez předchozího souhlasu
pojistitele nejsou porušením povinností pojištěného podle tohoto článku pouze tehdy, není-li 
pojištěný podle příslušných právních předpisů oprávněn požádat pojistitele o takový souhlas 
a pojištěný tak učiní ihned poté, když je to podle příslušných právních předpisů možné.

6.6 Rozvržení
Pojistitel bude hradit výlučně škodu vyplývající z nároku či jiné události, na které se
vztahuje toto pojištění. Pokud se nárok či jiná událost týká skutečností a osob, na které se
toto pojištění vztahuje, a zároveň i skutečností a osob, na které se toto pojištění nevztahuje,
pojištěný a pojistitel vynaloží rozumné úsilí nezbytné pro určení přiměřeného
a spravedlivého rozdělení jejich poměrů na způsobení škody, která je předmětem tohoto
pojištění, a to s ohledem na právní a finanční rizika připsatelná skutečnostem, na které se toto 
pojištění vztahuje a na které se toto pojištění nevztahuje. 

6.7 Úhrada nákladů
Pojistitel uhradí jakékoliv náklady, na které se vztahuje toto pojištění, neprodleně poté, kdy
obdrží dostatečně specifikované faktury nebo jiné relevantní doklady ohledně těchto nákladů. 
V případě, že dodatečně vyjde najevo, že pojištěnému právo na pojistné plnění nevzniklo, je 
pojištěný povinen pojistiteli takové zaplacené náklady vrátit v rozsahu odpovídajícímu
poskytnutému pojistnému plnění. 
Pojistitel neodmítne poskytnutí zálohy na náklady pouze z toho důvodu, že se domnívá, že 
došlo k jednání uvedenému v článku 4.1 výše, není-li naplnění podmínek pro aplikaci této
výluky prokázáno. 

6.8 Postup a pořadí plateb při výplatě pojistného plnění
Pojistitel uhradí škodu, na kterou se vztahuje toto pojištění, v pořadí, ve kterém byly
požadavky na proplacení této škody pojistiteli předloženy. Pokud pojistitel na základě
svého vlastního uvážení určí, že limit pojistného plnění nebude dostačující na pokrytí celé
škody, uhradí pojistitel nejprve:
(i) škodu pojištěných osob, pokud společnost příslušnou pojištěnou osobu

neodškodnila; a
(ii) pokud takto není vyčerpán celý limit pojistného plnění, může pojistník požádat

v písemné formě (a) pořadí a výši, ve kterých bude škoda do tohoto rozsahu
zaplacena, nebo (b) konkrétního pojištěného, kterému bude tato škoda do tohoto
rozsahu zaplacena. 

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že poskytnutím pojistného plnění podle výše uvedených 
pravidel se pojistitel zprostí jakýchkoliv povinností, které mu z tohoto pojištění vyplývají. 

6.9 Subrogace 
Vzniklo-li v souvislosti s 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 toto právo účinně uplatnit. Jakákoli částka, která byla takto získána nad 
rámec celkového plnění pojistitele, bude pojištěnému po odečtení nákladů na vymáhání 
těchto částek vrácena. 
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Pojistitel neuplatní své právo vyplývající ze subrogace práv na náhradu újmy proti jakékoli 
pojištěné osobě s výjimkou případů, na které se vztahuje výluka uvedená v článku 4.1 výše. 

6.10 Důsledky porušení povinností 
V souladu s ustanovením § 2800 odstavec 1 občanského zákoníku se uvádí, že bylo-li 
v důsledku porušení povinnosti pojistníka nebo pojištěného při jednání o uzavření pojistné 
smlouvy nebo o její změně sjednáno nižší pojistné, má pojistitel právo pojistné plnění snížit 
o takovou část, jaký je poměr pojistného, které obdržel, k pojistnému, které měl obdržet. 
V souladu s ustanovením § 2800 odstavec 2 občanského zákoníku se dále uvádí, že mělo-li 
porušení povinnosti pojistníka, pojištěného nebo jiné osoby, která má právo na pojistné
plnění, podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh, na zvětšení rozsahu jejích
následků nebo na zjištění či určení výše pojistného plnění, má pojistitel právo snížit pojistné
plnění úměrně k tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah pojistitelovy povinnosti plnit.
Pojistitel může plnění z pojistné smlouvy odmítnout, jestliže příčinou pojistné události byla
skutečnost, o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit při 
sjednávání pojištění nebo jeho změně v důsledku úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo 
neúplně zodpovězených písemných dotazů, a jestliže by při znalosti této skutečnosti v době 
uzavření pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavřel, nebo ji uzavřel za jiných podmínek.
Pojistitel může dále odmítnout pojistné plnění, pokud pojistník nebo pojištěný nebo 
oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na pojistné plnění vědomě nepravdivé nebo
hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se
této události zamlčí. 

7. LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ A SPOLUÚČAST 

7.1 Limit pojistného plnění
Pojistitel poskytne pojistné plnění (včetně veškerých nákladů) v souvislosti s každým 
samostatným nárokem, maximálně do výše limitu pojistného plnění. Celkový počet
samostatných nároků, za které pojistitel poskytne pojistné plnění za pojistnou dobu, není
omezen. To však neplatí v následujících případech, kdy pojistitel poskytne pojistné plnění:
(i) za všechny pojistné události, včetně samostatného nároku, oznámené poprvé

v průběhu lhůty pro zjištění a oznámení nároků maximálně do výše limitu
pojistného plnění bez ohledu na počet pojistných událostí, počet pojištěných, kterých 
se tyto nároky či jiné události týkají, počet osob, které nárok uplatňují, a osob, které
se nároku brání nebo důvodů žaloby;

(ii) za všechny škody vyplývající ze všech nároků vznesených společností nebo za
společnost maximálně do výše limitu pojistného plnění;

(iii) za všechny nároky a jiné události vyplývající z úpadku společnosti či s ním
související nebo mající za následek či jinak přispívající k úpadku společnosti
maximálně do výše limitu pojistného plnění bez ohledu na počet pojistných událostí,
počet pojištěných, kterých se tyto nároky či jiné události týkají, počet osob, které
nárok uplatňují, a osob, které se nároku brání, nebo důvodů žaloby nebo právních 
důvodů vedoucích či přispívajících k úpadku společnosti;

(iv) v případě pojištění podle článku 1.3 výše bude pojistné plnění poskytnuto maximálně
do výše dodatečného limitu pro jednoho člena nevýkonného orgánu
a dodatečného limitu pro všechny členy nevýkonného orgánu.

Sublimity pojistného plnění uvedené v pojistné smlouvě představují horní hranici pojistného 
plnění, které pojistitel celkově vyplatí za škodu, na kterou se tento sublimit vztahuje. 
Sublimity pojistného plnění jsou součástí celkového limitu pojistného plnění a nezvyšují jej. 
Pojistitel není povinen poskytnout jakékoli pojistné plnění nad rámec těchto limitů pojistného 
plnění, a to bez ohledu na počet pojištěných nebo výši škody, přičemž toto omezení se 
vztahuje i na všechny události, které tvoří samostatný nárok bez ohledu na to, kdy byl 
vznesen či uplatněn. 
Limit zachraňovacích nákladů ve smyslu občanského zákoníku je 25 000 Kč (resp. 30% 
limitu pojistného plnění, jde-li o záchranu života či zdraví). Tento limit se neuplatní, 
vynaložil-li pojistník zachraňovací náklady se souhlasem pojistitele, ač k nim nebyl jinak 
povinen. Zachraňovací náklady mohou být poskytnuty pouze tehdy, nevztahuje-li se na ně 
pojištění podle článku 2.8 těchto pojistných podmínek. 

7.2 Spoluúčast 
Pojistitel uhradí škodu pouze ve výši, která přesahuje spoluúčast, jejíž výše je uvedena 
v pojistné smlouvě. Část škody ve výši spoluúčasti nese společnost a nesmí být pojištěna. 
Pokud je kterákoliv společnost oprávněna nebo požádána odškodnit pojištěnou osobu, a do 
30 dnů tak neučiní, ačkoli měla, uhradí pojistitel pojistné plnění bez odečtení spoluúčasti 
a společnost je povinna následně bez zbytečného odkladu pojistiteli částku odpovídající 
spoluúčasti uhradit. Spoluúčast se nevztahuje na (i) náklady v souvislosti s krizovou 
situací, a (ii) náklady na zachování pověsti. 
Na škodu vyplývající ze všech událostí, které tvoří samostatný nárok, se uplatní pouze 
jedna spoluúčast. V případě, že lze na události v rámci samostatného nároku aplikovat 
více než jednu spoluúčast, uplatní se ta spoluúčast, která je nejvyšší, není-li stanoveno 
jinak. 

7.3 Jiná pojištění 
Toto pojištění se uplatní vždy pouze v rozsahu, v jakém není aplikováno jiné pojištění 
odpovědnosti za újmu způsobenou členy statutárních orgánů, pojištění profesní odpovědnosti, 
pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (employment practices liability), pojištění odpovědnosti 
za újmu způsobenou vadou výrobku nebo jiné obdobné pojištění nebo jakékoliv odškodnění, 
na které má pojištěný nárok proti jiné osobě. 

7.4 Odškodnění společnosti mimo skupinu 
Ve vztahu ke společnosti mimo skupinu se toto pojištění uplatní pouze v rozsahu, v jakém 
není aplikováno (i) jakékoli odškodnění poskytované společností mimo skupinu nebo (ii) 
jakékoli jiné pojištění uzavřené společností mimo skupinu ve prospěch jejích členů orgánů 
nebo zaměstnanců. 

8. OBECNÁ USTANOVENÍ 

8.1 Územní rozsah
Toto pojištění se vztahuje na jakékoli nároky proti pojištěnému, které byly vzneseny, či na
jiné události, ke kterým došlo kdekoli na světě, není-li to v rozporu s jakýmikoli příslušnými 
právními předpisy. 

8.2 Oddělitelnost ustanovení pojistné smlouvy
Při rozhodování o uzavření pojistné smlouvy a podmínkách, za kterých bude toto pojištění 
poskytnuto, vycházel pojistitel z informací uvedených v dotazníku, který tvoří nedílnou
součást pojistné smlouvy, a z jakýchkoli informací, které byly pojistiteli poskytnuty 
v souvislosti s uzavřením pojistné smlouvy nebo jakékoli jiné předchozí pojistné smlouvy,
kterou stávající pojistná smlouva obnovuje nebo nahrazuje.
Žádné oznámení, prohlášení nebo informace poskytnutá jedním pojištěným nebo za jednoho 
pojištěného, ani žádná informace nebo vědomost, kterou disponuje jeden pojištěný,
nebudou pro účely aplikace ustanovení o odstoupení od pojistné smlouvy, odmítnutí nebo
snížení pojistného plnění přisuzovány jinému pojištěnému.
Ve vztahu k aplikaci výluky podle článku 4.1, 4.3 a 4.4 těchto pojistných podmínek nebude
jakékoli porušení povinností pojištěným přičítáno jakýmkoli pojištěným osobám.
Ve vztahu k pojištění podle článku 1.4 (Nárok související s cennými papíry) pouze oznámení, 
prohlášení nebo vědomost jakékoliv osoby, která je ve funkci generálního ředitele (CEO),
provozního ředitele (COO), finančního ředitele (CFO) nebo vedoucího právního oddělení 
společnosti nebo osoby v jiné obdobné pozici, bude přisuzováno společnosti a vědomost
osob zastávajících obdobné pozice u pojistníka bude přisuzována všem subjektům 
spadajícím pod definici společnosti.

8.3 Změny rizika
(1) Účinnost pojištění ve vztahu k US Securities and Exchange Commission

Není-li uvedeno jinak v pojistné smlouvě, toto pojištění se nevztahuje na povinnost 
v souvislosti s cennými papíry.
V případě společnosti, u které se podle pojistné smlouvy toto pojištění na povinnost 
v souvislosti s cennými papíry vztahuje a u které došlo v průběhu pojistné doby
k překročení procenta uvedeného v pojistné smlouvě jako důsledek individuální nebo
kolektivní nabídky cenných papírů, nevztahuje se toto pojištění na jakoukoli škodu 
vyplývající z či související s jakýmkoli jednáním či opomenutím, ke kterému došlo po datu
překročení tohoto procenta, souvisí-li takové jednání či opomenutí s nabízenými cennými 
papíry, jejich registrací či jakoukoli notifikační či registrační povinností.
V situaci, kdy u společnosti, na kterou se podle pojistné smlouvy toto pojištění na
povinnost v souvislosti s cennými papíry vztahuje, dojde k výše uvedenému překročení
procenta uvedeného v pojistné smlouvě v průběhu pojistné doby, vztahuje se toto pojištění
na jakékoli nároky pouze pod podmínkou, že pojistník informoval pojistitele o jakékoliv
takové registrační nebo notifikační povinnosti a pojistník akceptoval jakékoliv změny pojistné 
smlouvy, včetně rozšíření o další výluky nebo navýšení pojistného.

(2) Dceřiné společnosti
Ve vztahu k jakékoli dceřiné společnosti se toto pojištění vztahuje výhradně na škodu 
vyplývající z: 
(i) porušení povinností;
(ii) jakékoli události
ke kterému došlo v době, kdy byla daná společnost dceřinou společností.

8.4 Postoupení
Práva a povinnosti z pojistné smlouvy nesmí být postoupena na jinou osobu bez
předchozího souhlasu pojistitele v písemné formě.

8.5 Definice, množná čísla a nadpisy
Nadpisy odstavců v této pojistné smlouvě a v těchto pojistných podmínkách, které tvoří její
součást, slouží pouze pro usnadnění orientace a nemají vliv na výklad jejich ustanovení. Slova 
a výrazy v jednotném čísle zahrnují příslušné tvary v čísle množném a naopak. Slova psaná
tučně mají zvláštní význam definovaný v části „Definice“ těchto podmínek. Výrazy, které
nejsou definovány, mají význam, který je jim běžně připisován. 

8.6 Rozhodné právo
Pojistná smlouva a tyto pojistné podmínky, včetně otázek jejich výkladu, platnosti nebo
účinnosti, se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem.

8.7 Řešení sporů
Pokud nebylo výslovně dohodnuto jinak, jakýkoli spor vyplývající z pojistné smlouvy, který
nebyl smírně vyřešen do třiceti (30) dnů, bude předložen k rozhodnutí příslušným českým 
soudům. 

8.8 Řešení stížností
Vynakládáme veškeré úsilí k tomu, abyste obdrželi služby nejvyšší kvality. Pokud však přesto
nebudete s těmito službami spokojeni, kontaktujte prosím: 
1.

2.

Vašeho pojišťovacího zprostředkovatele, jehož prostřednictvím byla pojistná smlouva 
uzavřena; nebo 
Colonnade Insurance S.A., organizační složka, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, 
Tel.: +420 234 108 311.

8.9 

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.
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. 


