
 

Poistenie individuálnej zodpovednosti 

za škodu spôsobenú členom orgánu alebo 

osobou vo vedení spoločnosti (D&O) 2017 
 

Produktová mapa 
 

 
� Základný limit plnenia 

� Oddiel A, limity až do € 1.000.000  
 

� Náklady na obranu 
� Oddiel B, kryté do výšky 100% základného limitu poistného plnenia (LPP) 
� Bod 3.1, definícia bod 8.11 
 

� Náklady na obnovenie dobrej povesti (očistenie dobrého mena a PR) 
� Oddiel B, výška až do 100% základného LPP 
� Bod 3.5, definícia bod 8.7 
 

� Pokuty a sankcie udelené priamo poistenej osobe 
� Oddiel B, výška až do 100% základného LPP 
� Bod 3.6 
Pokuty a sankcie uplatnené spoločnosťou voči poistenej osobe (finančná škoda) 
� Posudzované ako finančná škoda v rozsahu Oddielu A. do výšky plného LPP 
 

� Náklady spojené s oficiálnym šetrením, zásahom regulatórneho orgánu, orgánu 
verejnej správy a pod. 
� Automaticky kryté, podľa situácie v rámci nákladov na obranu, alebo nákladov 

na šetrenie pred uplatnením nároku 
 

� Náklady na obranu v prípadoch znečistenia životného prostredia 
� Carve2back z výluky „Znečistenie“ – bod 5.6 pre nároky na obranu v rámci EÚ 
 

� Náklady na predbežné šetrenie pred uplatnením nároku 
� Oddiel B, bod 3.3, definícia bod 8.9 
 

� Náklady na peňažnú záruku v súdnom konaní 
� Oddiel B, bod 3.2, definícia bod 8.6 
 

� Náklady na zmiernenie škody 
� Oddiel B, bod 3.4, definícia body 8.10 a 8.8 
� Platby potenciálnemu poškodenému za účelom zníženia konečného rozsahu 

zodpovednosti poistenej osoby 
 

� Náklady na odborné služby (poradca a pod.) 
� Automaticky kryté v rámci nákladov na obranu (definícia bod 8.11) 
� Kryté i v rámci nákladov na zmiernenie škody 
 



 

� Osobné náklady 
� Oddiel B, bod 3.9 
 

� Náklady na náhradné firemné vozidlo 
� Oddiel B, bod 3.8 
 

� Náklady na nevyhnutnú psychologickú pomoc 
� Oddiel B, bod 3.7 
 

� Náklady súvisiace s vydaním osoby (náklady na vyhostenie, extradičné náklady) 
� Kryté v rámci nákladov súvisiacich s obmedzením majetkových práv a osobnej slobody 
(bod 8.11) 
 

� Naliehavé náklady (bez predchádzajúceho schválenia poistiteľom) 
� Oddiel C, bod 4.3 
 

� Poistená pozícia 
� Pozícia uvedená v PZ, na ktorej pracuje poistený v rámci spoločnosti 
� Rôzne pozície poisteného v rámci holdingu môžu byť poistené jednou poistnou zmluvou 
� Výkon funkcií pre rôzne spoločnosti je potrebné poistiť samostatnými PZ 
 

� Menovanie do novej pozície 
� Automatické krytie, pokiaľ spoločnosť vymenuje poisteného do novej pozície v rámci 
spoločnosti, dcérskej alebo externej spoločnosti 
� Oddiel C, bod 4.2 
 

� Celosvetové krytie (okrem USA a Kanady) 
� Akceptácia poistných udalostí, ku ktorým došlo kdekoľvek na svete s výnimkou USA/Can 
 

� Pôsobenie v externých spoločnostiach („outside directors“) 
� Oddiel A, bod 2.2 
 

� Porušenie antidiskriminačných predpisov 
� Kryté, definícia bod 8.17 
 

� Retroaktivita 
� Neobmedzená, t. j. od menovania do poistenej pozície 
� Nevzťahuje sa na obdobie spadajúce pod právny poriadok ČSSR 
 

� Predĺžená lehota pre uplatnenie nárokov („discovery clause / extended reporting period“) 

� Oddiel C, bod 4.1 
� Automaticky a bez doplatku poistného v dĺžke trvania 12 mesiacov 
� Dlhšia lehota možná na základe žiadosti a s doplatkom poistného 
 

� Poistené osoby 
� Definícia bod 8.19 
� Vrátane dedičov, právnych nástupcov a zákonných zástupcov, partnerov 
� Nemožné poistiť napr. likvidátor, konkurzný správca 
 



 

� Nové spoločnosti („start9ups“) 
� Novozaložené spoločnosti s históriou kratšou ako 3 roky 
� Osoby pracujúce pre start2upy poistiteľné s obmedzením limitov a dodatočnou výlukou 
nárokov vyplývajúcich z insolventnosti alebo bankrotu („bankruptcy exclusion“) 
 

� Výluka majoritného akcionára 
� Neaplikuje sa 
 

� Báza poistenia 
� Claims made 
 

� Spoluúčasti 
� bez spoluúčasti 
 

� Záloha na poistené náklady a výdavky 
� Bod 6.6., je možná, na základe žiadosti a po uvážení špecifík konkrétneho prípadu 
 

� Menovanie právnych zástupcov 
� Zástupcu môže určiť priamo poistená osoba, poistiteľ schvaľuje výber 
 

� Rozhodné právo 
� Poistná zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky 
 

� Mena, splatnosť 
� EUR, ročne 

 

� Jazyk poistnej zmluvy 
� Slovenský 

 

� Aktuálna verzia poistných podmienok 
� CI 1001/17/08 


