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Pojištění odpovědnosti manažerů 
Informačn í dokument o pojistném produktu 

Společnost:  

Colonnade Insurance S.A. se sídlem Rue Jean Piret 1, L-2350 Lucemburk, zapsaná pod registračním číslem B 61605 

jednající prostřednictvím 

Colonnade Insurance S.A., organizační složka, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, IČ: 044 85 297, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu A, vložce č. 77229  

Produkt: Pojištění odpovědnosti manažerů 

Úplné předsmluvní a smluvní informace naleznete v pojistných podmínkách, pojistné smlouvě a dalších dokumentech v nich uvedených. 

O jaký druh pojištění se jedná? 

Jedná se podnikatelské pojištění, které kryje osobní odpovědnost členů orgánů společnosti (člen představenstva, člen dozorčí rady, jednatel) vyplývající 

z výkonu jejich funkce.   

   Co je předmětem pojištění? 

Povinnost k náhradě újmy členů orgánů společnosti 
a jiných pojištěných osob, včetně: 

✓ Náhrada škody vyplývající z nároku 
✓ Náklady na šetření a obranu 
✓ Náklady v souvislosti s extradičním řízením 
✓ Náklady na zachování pověsti 
✓ Pokuty a penále udělené pojištěné osobě 
✓ Odpovědnost za daňové nedoplatky 
✓ Náklady na zmenšení újmy 
✓ Náklady insolvenčního řízení 
✓ Náklady v souvislosti s prověřením nároku 

společníka 
✓ Automatické zahrnutí do pojištění nových dceřiných 

společností 
✓ Dodatečný limit pro nevýkonné členy orgánů 
✓ Náklady na kauci 
✓ Nároky související s cennými papíry 
✓ Osobní a rodinné výdaje 
✓ Automatická obnova limitu pojistného krytí 
✓ Prodloužená lhůta pro zjištění a oznámení nároků 

Přesný rozsah pojistného krytí je uveden ve vaší 
pojistné smlouvě a pojistných podmínkách.  

   Na co se pojištění nevztahuje? 

 Protiprávní jednání. 
 Předchozí nároky a události. 
 Újma na zdraví a / nebo škoda na majetku. 

Úplný rozsah výluk naleznete v pojistných podmínkách a vaší pojistné 
smlouvě.  

   Existují nějaká omezení v pojistném krytí? 

! Limitem a sublimitem pojistného krytí. 

! Výkladem pojmů uvedených v pojistných podmínkách 
a v pojistné smlouvě. 

Kompletní seznam limitů a omezení naleznete v pojistných podmínkách 
a vaší pojistné smlouvě.  

   Kde se na mne vztahuje pojistné krytí? 

✓ Územní rozsah celý svět.  

   Jaké mám povinnosti? 

• Pravdivě a úplně zodpovědět dotazy pojistitele při sjednání pojištění a kdykoliv v průběhu pojištění.

• Neprodleně informovat pojistitele o všech změnách týkajících se sjednaného pojištění.

• Dbát na to, aby pojistná událost nenastala.

• Bezodkladně nahlásit pojistiteli vznik škodné události; při podezření z trestného činu vznik škodné události oznámit orgánům činných v
trestním řízení.

• Řádně a včas platit sjednané pojistné

• Další povinnosti jsou uvedené v příslušných pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě a jejích podmínkách

   Veškerá právní jednání směřující ke vzniku či zániku pojištění vyžadují písemnou formu. 
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   Kdy a jak provádět platby? 

 
Platba pojistného je prováděna k datu uvedeném v pojistné smlouvě jako datum splatnosti pojistného, a to bezhotovostním převodem nebo 
poštovní poukázkou na účet uvedený v pojistné smlouvě s variabilním symbolem (číslo pojistné smlouvy).  
 

 

 

   Kdy pojistné krytí začíná a končí?  
 

• Pojistné krytí začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako konec 
pojištění.  

• Pojištění je možné sjednat s automatickou obnovou (sjednané pojištění se automaticky prodlužuje na další pojistné období). 
 

   

 

 

   Jak mohu smlouvu vypovědět? 

 
Pojistnou smlouvu lze vypovědět:    

• Písemnou výpovědí do dvou měsíců ode dne uzavření smlouvy, s osmi denní výpovědní dobou. 

• Písemnou výpovědí ke konci pojistného období (výpověď musí být druhé smluvní straně doručena alespoň 6 týdnů před koncem 
pojištění).  

• Písemnou výpovědí do třech měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události, s měsíční výpovědní dobou. 
 

Zánik pojištění je dále definován v pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě. 

 
 


