
D&O Pojištění
Informační dokument o pojistném produktu

Pojistitel: Allianz pojišťovna, a.s.     Produkt: D&O pojištění (pojištění odpovědnosti  
 členů orgánů a dalších osob ve vedení 
 právnických osob)

O jaký druh pojištění se jedná?
D&O pojištění kryje čisté finanční škody způsobené porušením povinností při výkonu funkce pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti 
členů orgánů, členů dozorčích orgánů a dalších osob ve vedení právnických osob.

Kdo je pojištěn?
– členové statutárních a dozorčích orgánů společnosti 
– členové statutárních a dozorčích orgánů dceřiných společností 
– compliance officer, člen výboru pro audit 
– zaměstnanci společnosti ve vedoucích a kontrolních funkcích

V tomto dokumentu si můžete přečíst shrnutí nejdůležitějších informací o D&O pojištění (pojištění odpovědnosti členů orgánů a dalších osob  
ve vedení právnických osob). Uvádíme zde pouze hlavní rizika, výluky a další údaje o pojištění. Podrobné informace o tomto pojištění se dozvíte 
v pojistných podmínkách. Konkrétní nastavení Vašeho pojištění naleznete v pojistné smlouvě nebo na pojistce. 

Co je předmětem pojištění?
 Odpovědnost pojištěného za finanční škodu  

 způsobenou porušením povinností při výkonu  
 funkce 

 Odškodnění společnosti 
 Náklady na šetření 
 Náklady právního zastoupení v souvislosti s nárokem 
 Náklady na záruku (kauci) 
 Pokuty a penále od veřejnoprávních institucí 
 Náklady na zachování dobré pověsti 
 Ručení za závazky společnosti v případě insolvence  

 společnosti 
 Odpovědnost za únik elektronických dat 
 Neomezená lhůta pro bývalé pojištěné

Na co se pojištění nevztahuje?
 nároky vyplývající z úmyslného nebo vědomého  

 porušení povinností 
 újmy na zdraví a škody na věci 
 již známé skutečnosti a probíhající soudní řízení 
 trestněprávní pokuty a penále uložené za porušení 

 předpisů upravujících daně a daňové poplatky

Existují nějaká omezení v pojistném 
krytí?  
 porušení povinností v pracovních záležitostech  

 na území USA/Kanady 
 nároky uplatněné na základě právního řádu USA  

 mezi pojištěnými navzájem

Kde je moje pojištění platné?
 Pojištění se vztahuje na území celého světa včetně USA, pokud to lokální právní předpisy dovolují.

Jaké mám povinnosti?
Při sjednávání pojištění musíte především: 
• uvádět vždy pravdivé a úplné informace, na které se Vás ptáme v Dotazníku D&O 
• přiložit Výroční zprávu s auditovanými finančními ukazateli; u společností, které nemají povinnost vydávat výroční zprávy,  
 auditovanou rozvahu a výkaz zisků a ztrát za poslední účetní období

Během trvání pojištění musíte zejména: 
• dbát, aby žádná škoda nevznikla; tj. jednat s péčí řádného hospodáře 
• platit včas a v plné výši částku, kterou jsme si ujednali 
• co nejdříve nás informovat o jakékoliv změně údajů uvedených ve smlouvě

Při škodě musíte především: 
• bez zbytečného odkladu nám oznámit vznik škody 
• doložit veškeré informace o skutečnostech, které by mohly vést k nároku na náhradu škody



Kdy a jak platit?
Platby za pojištění, takzvané pojistné, platíte pravidelně po celou dobu trvání pojištění. Můžete si zvolit roční, pololetní nebo čtvrtletní 
frekvenci placení. 

Platit můžete převodem z účtu dle údajů uvedených v pojistné smlouvě. 

Kdy pojistné krytí začíná a končí? 
Pojištění začíná a končí datem uvedeným v pojistné smlouvě nebo datem předčasného ukončení pojistné smlouvy. 

Jak mohu pojištění ukončit?  
Pojištění můžete ukončit zejména: 
• jeho výpovědí:  
 - k poslednímu dni každého pojistného období, které je uvedené ve smlouvě; výpověď nám musí být doručena nejpozději  
  6 týdnů před koncem pojistného období, jinak smlouvu ukončíme až ke konci dalšího pojistného období 
 - do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy; pojištění pak zanikne po 8 dnech od data doručení výpovědi 
 - do 3 měsíců od nahlášení pojistné události z tohoto pojištění; pojištění pak zanikne po měsíci od data doručení výpovědi  
• dohodou s námi 
• odstoupením od pojistné smlouvy 

Další způsoby a přesné podmínky zániku pojištění jsou popsány v pojistných podmínkách nebo v občanském zákoníku.


