ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE INDIVIDUÁLNEJ
ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ ČLENOM
ORGÁNU ALEBO OSOBOU VO VEDENÍ SPOLOČNOSTI
(CI 1001/18/02)
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.

Poistenie individuálnej zodpovednosti za škodu spôsobenú členom orgánu alebo osobou vo
vedení spoločnosti, ktoré poskytuje Colonnade Insurance S.A. so sídlom Rue Jean Piret 1, L1
2350 Luxemburg, Luxembursko, zapísaná v Obchodnom registri Luxemburg pod č. B 61605
konajúca prostredníctvom Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského
štátu so sídlom Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice, IČO: 50 013 602, zapísaná v Obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel Po, vložka č.: 591/V sa riadi Všeobecnými
poistnými podmienkami (ďalej len „VPP“), týmito Zmluvnými dojednaniami a poistnou zmluvou.
Jednotlivé ustanovenia týchto Zmluvných dojednaní možno upraviť, doplniť alebo zmeniť
doplňujúcimi poistnými podmienkami uvedenými v klauzulách.
Toto poistenie sa vzťahuje pre prípad právnej povinnosti poistenej osoby uhradiť škodu
spôsobenú pri výkone funkcie člena orgánu alebo osoby vo vedení spoločnosti alebo inej
pozície poistenej osoby v zmysle jej definície uvedenej v týchto zmluvných dojednaniach.
Poistnou udalosťou sa rozumie vznik nároku voči poistenej osobe, ak bol prvýkrát uplatnený
počas poistnej doby alebo počas predĺženej lehoty pre uplatnenie nárokov (ak bola
dohodnutá) a ak bol poistiteľovi oznámený v súlade s týmito zmluvnými dojednaniami, pokiaľ
sú zároveň splnené všetky predpoklady pre vznik povinnosti poistiteľa poskytnúť poistné plnenie.
2.

ODDIEL A – POISTENIE ČLENA ORGÁNU ALEBO OSOBY VO VEDENÍ SPOLOČNOSTI

2.1

Zodpovednosť člena orgánu alebo osoby vo vedení spoločnosti
V prípade poistnej udalosti poistiteľ uhradí za poistenú osobu z titulu jej zodpovednosti:
(a)

náhradu škody a súdne trovy, ktoré je poistená osoba povinná uhradiť na základe
rozhodnutia súdu alebo iného orgánu oprávneného rozhodovať spory alebo na základe
zmieru dohodnutého na základe predchádzajúceho písomného súhlasu poistiteľa
(pričom poistiteľ nemôže udelenie takéhoto súhlasu bezdôvodne odoprieť);

(b)

odškodnenie z titulu porušenia práv na ochranu dôstojnosti človeka, vážnosti, cti a
súkromia, ktorú je poistená osoba povinná uhradiť na základe rozhodnutia súdu alebo
iného orgánu oprávneného rozhodovať takéto spory;

(c)

viacnásobnú, exemplárnu náhradu škody alebo náhradu škody plniacu represívnu
funkciu (za predpokladu, že je uložená nad rámec náhrady spôsobenej škody a nemá
formu dane, pokuty alebo obdobnej sankcie) na základe rozhodnutia súdu alebo iného
oprávneného orgánu oprávneného rozhodovať spory mimo Spojených štátov
amerických, pokiaľ taký druh náhrady škody právny poriadok štátu umožňuje.
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2.2

Pôsobenie v externých spoločnostiach
V prípade poistnej udalosti nahradí poistiteľ za člena orgánu alebo osobu vo vedení
spoločnosti škodu podľa bodu 2.1 písm. a) až c) vyššie, pokiaľ je člen orgánu alebo osoba vo
vedení spoločnosti povinná túto škodu nahradiť v súvislosti s výkonom funkcie člena orgánu
alebo osoby vo vedení externej spoločnosti a pokiaľ táto škoda vyplýva z nároku prvýkrát
uplatneného počas poistnej doby.
Poistenie sa na túto zodpovednosť vzťahuje iba v rozsahu, v akom sa na ňu nevzťahuje iné
poistenie alebo odškodnenie zo strany externej spoločnosti.

3.

ODDIEL B – POISTENÉ NÁKLADY A VÝDAVKY

3.1

Náklady na obranu
V prípade nároku, na ktorý sa vzťahuje poistenie podľa ODDIELU A vyššie, uhradí poistiteľ
náklady na obranu.

3.2

Náklady na peňažnú záruku v súdnom procese
Poistiteľ ďalej uhradí náklady na peňažnú záruku v súdnom procese poistenej osoby.
Náhrada týchto nákladov je obmedzená sublimitom uvedeným v poistnej zmluve.

3.3

Náklady na predbežné šetrenie pred uplatnením nároku
Poistiteľ ďalej uhradí náklady na predbežné šetrenie pred uplatnením nároku poistenej
osoby.
Náhrada týchto nákladov je obmedzená sublimitom uvedeným v poistnej zmluve.

3.4

Náklady na zmiernenie škody a náklady na odborné služby
Poistiteľ ďalej uhradí, pokiaľ to vopred písomne odsúhlasil, náklady na zmiernenie škody
a náklady na odborné služby, ktorých cieľom je minimalizovať riziko uplatnenia nároku, či jeho
rozsahu, za podmienky, že:
(a)

okolnosti, na základe ktorých je možné oprávnene očakávať vznik nároku, boli
poistiteľovi oznámené v súlade s bodom 7.1 (Kedy oznámiť); a

(b)

okolnosti oznámené podľa bodu (a) vyššie by viedli k nároku, ktorý by mal za následok
občiansko1právnu zodpovednosť poistenej osoby voči poškodenému, avšak
poškodený zatiaľ nárok neuplatnil; a

(c)

náklady na zmiernenie škody sú účelne a nevyhnutné vynaložené poistenou osobou
a platené priamo alebo nepriamo každému potenciálnemu poškodenému s hlavným
účelom predísť uplatneniu nároku poškodeným za konkrétne protiprávne konanie.

Náhrada týchto nákladov je obmedzená sublimitom uvedeným v poistnej zmluve.
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3.5

Náklady na obnovenie dobrej povesti
Poistiteľ ďalej uhradí náklady na obnovenie dobrej povesti poistenej osoby.
Náhrada týchto nákladov je obmedzená sublimitom uvedeným v poistnej zmluve.

3.6

Pokuty a penále inej ako trestnoQprávnej povahy
Poistiteľ uhradí pokuty a penále inej ako trestno1právnej povahy (v rozsahu, v akom sú
poistiteľné podľa príslušnej legislatívy), uložené poistenej osobe, ktoré je poistená osoba
právne povinná uhradiť v súvislosti s nárokom. Poistenie podľa tohto článku sa vzťahuje len na
prípady, ak nebolo preukázané, že sa poistená osoba dopustila porušenia zákona úmyselne,
vedome či z hrubej nedbanlivosti.
Náhrada týchto nákladov je obmedzená sublimitom uvedeným v poistnej zmluve.

3.7

Náklady na nevyhnutnú psychologickú pomoc pri ochorení, ktoré spôsobil stres vyvolaný
nárokom
V prípade, že poistená osoba utrpí ochorenie, ktoré je na základe lekárskeho posudku
preukázateľne spôsobené následkom stresu vyvolaného nárokom, na ktorý sa vzťahuje
poistenie podľa ODDIELU A, uhradí poistiteľ náklady na nevyhnutnú starostlivosť psychológa a
pomoc pri zvládnutí krízy, ktoré poistená osoba vynaložila po predchádzajúcom písomnom
súhlase poistiteľa.
Náhrada týchto nákladov je obmedzená sublimitom uvedeným v poistnej zmluve.

3.8

Náklady na náhradné firemné vozidlo
Pokiaľ má poistená osoba počas poistnej doby ako súčasť odmeňovania nárok na
neobmedzené používanie firemného vozidla pre súkromné účely a pokiaľ v priamom dôsledku
nároku, ktorý je voči poistenej osobe uplatnený, poistená osoba o tento benefit príde, uhradí
poistiteľ náklady na prenájom obdobného modelu vozidla v rovnakej kategórii, ktoré poistená
osoba vynaložila po predchádzajúcom písomnom súhlase poistiteľa, maximálne však na dobu
do konca konania o nároku.
Náhrada týchto nákladov je obmedzená sublimitom uvedeným v poistnej zmluve.

3.9

Osobné náklady
Poistiteľ po predchádzajúcom písomnom súhlase uhradí poistenej osobe osobné a rodinné
výdavky, ktoré poistená osoba nemôže naďalej hradiť v dôsledku rozhodnutia úradného
orgánu súvisiaceho výhradne s nárokom, a to za nasledujúcich podmienok:
(a) všetky tieto osobné a rodinné výdavky (s výnimkou nutných výdavkov na potraviny, lieky,
prípadne iné veci najnutnejšej potreby) sú hradené na základe zmlúv či objednávok
uzatvorených pred vydaním takéhoto rozhodnutia úradných orgánov; a
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(b) poistená osoba preukázateľne vyčerpala všetky svoje a rodinné finančné prostriedky
nepostihnuté týmto rozhodnutím úradného orgánu.
Poistiteľ nahradí tieto osobné a rodinné výdavky len za obdobie počínajúc dňom nadobudnutia
právoplatnosti takéhoto rozhodnutia úradného orgánu a končiac dňom jeho zrušenia,
maximálne však po dobu 12 mesiacov.
Náhrada týchto nákladov je obmedzená sublimitom uvedeným v poistnej zmluve.
4.

ODDIEL C – ROZŠÍRENÉ POISTENIE

4.1

Predĺžená lehota pre uplatnenie nárokov
Pokiaľ poistenie nezaniklo v dôsledku nezaplatenia poistného alebo nebolo obnovené alebo
nahradené iným poistením zo strany poistiteľa, má poistník právo na predĺženú lehotu
pre uplatnenie nárokov:
(i)

automaticky v dĺžke trvania 12 mesiacov od uplynutia poistnej doby; alebo

(ii)

v dĺžke trvania dohodnutej v poistnej zmluve, pokiaľ o ňu písomne požiada najneskôr 15
dní pred uplynutím poistnej doby a zaplatí dodatočné poistné uvedené v poistnej
zmluve najneskôr do 30 dní po uplynutí poistnej doby.

Predĺženú lehotu pre uplatnenie nárokov na základe tohto článku nie je možné zrušiť alebo
odvolať.
4.2

Menovanie do novej pozície
Ak je počas poistnej doby poistená osoba menovaná spoločnosťou do novej pozície
v spoločnosti alebo v jej dcérskej spoločnosti alebo v externej spoločnosti, poistné krytie sa
na ňu vzťahuje aj v tejto novej pozícií, avšak za podmienok, že:
(a) táto nová pozícia je v súlade s definíciou poistenej osoby (podľa bodu 8.19), a
(b) dcérska spoločnosť alebo externá spoločnosť:
(i) nemá svoje cenné papiere registrované na burze alebo inom organizovanom trhu
cenných papierov,
(ii) nie je finančnou inštitúciou.
Ustanovenie bodu 4.2 sa nevzťahuje na poistené osoby spoločností, ktoré majú akékoľvek
svoje cenné papiere registrované na burze alebo inom organizovanom trhu cenných papierov
alebo ktoré sú finančnou inštitúciou.

4.3

Naliehavé náklady
Pokiaľ nebolo z oprávnených dôvodov možné dopredu získať súhlas poistiteľa s vynaložením
nákladov na obranu alebo nákladov na predbežné šetrenie pred uplatnením nároku a tieto
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náklady už boli vynaložené, poistiteľ poskytne súhlas s takýmito nákladmi spätne, avšak
maximálne do výšky sublimitu stanoveného v poistnej zmluve.
5.

VÝLUKY Z POISTENIA
Toto poistenie nekryje náklady a výdavky a sú z neho vylúčené nároky:

5.1

5.2

Škoda na živote, zdraví alebo majetku; škoda spôsobená výrobkom alebo službou
(i)

na náhradu škody na živote, zdraví alebo majetku, ktorá spočíva v skutočnej alebo
údajnej ujme na fyzickom alebo psychickom zdraví, vrátane smrti, ochorenia alebo
choroby akejkoľvek osoby alebo na majetku (poškodenie alebo zničenie akéhokoľvek
hmotného majetku, vrátane straty možnosti jeho užívania) a následné finančné straty
vyplývajúce z takejto škody a/alebo ujmy. Táto výluka sa nevzťahuje na náklady na
obranu v súvislosti so škodou na živote, zdraví alebo majetku a na odškodnenie za
citovú ujmu alebo duševný stres, ktoré sú vymáhané v rámci nároku plynúceho
z porušenia antidiskriminačných predpisov vo vzťahu k zamestnancom, pokiaľ
takéto odškodnenie príslušný právny poriadok umožňuje;

(ii)

na škodu na živote, zdraví alebo majetku, ktorá vznikla v dôsledku poskytnutých služieb,
dodanej práce alebo vyrobených výrobkov, ktoré boli vytvorené, spracované, predané
alebo vyvinuté poistenou osobou alebo spoločnosťou, v ktorej je poistená osoba
členom orgánu alebo osobou vo vedení spoločnosti.

Nepoctivé konanie a osobný zisk
na nepoctivé konanie a osobný zisk priamo alebo nepriamo spočívajúci v tom, že:
(i)

poistená osoba spôsobila škodu úmyselne alebo sa dopustila iného nepoctivého, či
podvodného konania alebo vedome porušila akýkoľvek právny predpis; alebo

(ii)

poistená osoba získala skutočnú výhodu alebo zisk alebo získala odmenu či iné
plnenie, na ktoré nemala právny nárok;

ak bude potvrdené, že k takémuto konaniu skutočne došlo, a to buď písomným priznaním
poistenej osoby alebo konečným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu oprávneného
rozhodovať spory, proti ktorému sa nie je možné odvolať.
5.3

Nároky uplatnené v Spojených štátoch amerických
uplatnené v Spojených štátoch amerických, ich správnych jednotkách alebo na území pod
správou Spojených štátov amerických podľa akýchkoľvek federálnych, národných alebo
miestnych zákonov a právnych predpisov, pokiaľ nie je písomne dojednané medzi poistníkom
a poistiteľom inak.

5.4

Konanie poistením nekryté
priamo alebo nepriamo vyplývajúce z protiprávneho konania, ku ktorému došlo (alebo údajne
došlo) v inej pozícii ako v pozícii poistenej osoby.
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5.5

Jadrové riziká
priamo alebo nepriamo súvisiace s jadrovou reakciou, jadrovým žiarením alebo rádioaktívnym
zamorením, bez ohľadu na spôsob vyvolania alebo priamo či nepriamo v súvislosti s akýmkoľvek
skutočným alebo domnelým porušením akéhokoľvek právneho predpisu týkajúceho sa jadrových
materiálov.

5.6

Znečistenie
priamo alebo nepriamo vyplývajúce z akéhokoľvek znečistenia. Táto výluka sa však nevzťahuje
na náklady na obranu vzniknuté pri obrane proti nároku uplatnenému v členskom štáte
Európskej únie.

5.7

6.

Predchádzajúce / prebiehajúce súdne spory, známe nároky, skutočnosti a okolnosti
(i)

priamo alebo nepriamo vyplývajúce z okolností zakladajúcich akýkoľvek nárok alebo
súdne konanie, správne konanie alebo konanie orgánu dohľadu proti poistenej osobe
uskutočnené alebo začaté pred dátumom kontinuity krytia; alebo

(ii)

priamo či nepriamo vyplývajúce zo skutočností alebo okolností, ktoré boli poistenej
osobe známe k dátumu kontinuity krytia a o ktorých mohla poistená osoba
predpokladať, že môžu viesť k vzniku nároku.

POVINNOSTI V PRÍPADE VZNIKU NÁROKU ALEBO POTENCIÁLNEHO NÁROKU
Okrem povinností uvedených vo Všeobecných poistných podmienkach je poistená osoba
povinná dodržiavať nižšie uvedené povinnosti.

6.1

Kedy oznámiť
Poistená osoba je povinná okamžite, akonáhle je to možné, poistiteľovi písomne oznámiť
vznik:
(i)

(ii)

akéhokoľvek nároku, a to najneskôr:
(a)

do konca poistnej doby alebo príslušnej predĺženej lehoty pre uplatnenie
nárokov; alebo

(b)

do 30 dní po skončení poistnej doby alebo príslušnej predĺženej lehoty pre
uplatnenie nárokov za podmienky, že bude tento nárok poistiteľovi
oznámený do 60 dní od okamihu, kedy bol prvýkrát uplatnený voči poistenému.

akéhokoľvek predbežného šetrenia pred uplatnením nároku alebo akýchkoľvek
okolností, na základe ktorých je možné oprávnene očakávať vznik nároku, avšak
najneskôr do konca poistnej doby.

Pokiaľ poistená osoba oznámila nárok alebo okolnosti v súlade s týmito poistnými
podmienkami, bude každý ďalší/dodatočný nárok vychádzajúci alebo zapríčinený
skutočnosťami, konaním, chybami alebo opomenutiami uvedenými v pôvodnom oznámení
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nároku alebo oznámení okolností, považovaný za prvýkrát uplatnený v rovnakom čase, kedy
bolo podané pôvodné oznámenie nároku, a za nahlásený poistiteľovi v deň, kedy boli prvýkrát
podané požadované oznámenia.
Pre účely tohto poistenia sa akýkoľvek nárok alebo séria nárokov, ktoré vyplynuli z trvajúceho,
opakovaného alebo súvisiaceho konania, chýb či opomenutí bude považovať za jeden nárok.
Pokiaľ sa poistená osoba rozhodne nevyužiť poistné krytie týkajúce sa nákladov na predbežné
šetrenie pred uplatnením nároku, nebude tým dotknuté právo poistenej osoby využiť poistné
krytie vo vzťahu k nároku, ktorý vznikol z rovnakých okolností, pokiaľ bol nárok poistiteľovi
oznámený v súlade s týmto bodom 6.1 (Kedy oznámiť).
6.2

Komu oznámiť
Poistená osoba je povinná zaslať oznámenie o škodovej udalosti na adresu pre oznamovanie
škodových udalostí uvedenú v poistnej zmluve, alebo na adresu poistiteľa, pokiaľ nie je
v zmluve dohodnuté inak.

6.3

Čo oznámiť
(i)

V prípade nároku alebo predbežného šetrenia pred uplatnením nároku
Poistená osoba je povinná predložiť poistiteľovi dokument o predbežnom šetrení
pred uplatnením nároku alebo dokument obsahujúci nárok uplatnený voči poistenej
osobe alebo iný dokument, ktorý poukazuje na to, že voči poistenej osobe bude
uplatnený nárok.
V priebehu šetrenia je poistená osoba na žiadosť poistiteľa povinná predložiť
nasledujúce dokumenty:
(a)

korešpondenciu týkajúcu sa nároku;

(b)

písomné zhrnutie popisujúce konanie poistenej osoby alebo opomenutia
poistenej osoby, ktoré môžu spôsobiť alebo mohli spôsobiť škodu alebo stratu;
ako a kedy bola škoda zistená; kedy a v akej výške zrejme vznikne alebo už
vznikla škoda;

(c)

písomné vyhodnotenie svojej zodpovednosti;

(d)

doklad o menovaní do funkcie, pracovné zmluvy, popisy práce, interné predpisy
alebo iné dokumenty, ktoré obsahujú povinnosti, úlohy, práva a zásady
zodpovednosti poistenej osoby ako člena orgánu alebo osoby vo vedení
spoločnosti.;

(e)

pokiaľ sa pre danú pozíciu vyžaduje splnenie zvláštnych kvalifikačných /
odborných požiadaviek, potom tiež osvedčenie o splnení týchto požiadaviek, t. j.
kópiu diplomu alebo iného dokumentu osvedčujúceho odbornú kvalifikáciu,
životopis;
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(f)

rozhodnutia, uznesenia, správy a ďalšie dokumenty z oficiálneho vyšetrovania a
iných konaní týkajúcich sa prípadu (civilné či trestné konania, vrátane konaní o
výkone rozhodnutí, správne konania, konania daňových orgánov, prerokovanie
v etickej komisii, interný či externý audit, prerokovanie v predstavenstve,
správnou či dozornou radou, konania o likvidácii, či konanie akéhokoľvek
úradného orgánu);

(g)

vyhlásenie o ustanovení právneho zástupcu bez účasti poistiteľa alebo
požiadavka poistenej osoby na poistiteľa, aby právneho zástupcu ustanovil
za neho;

(h)

doklady osvedčujúce výšku nároku, najmä vyjadrenia, výkazy, finančné výpisy,
účtovné závierky, súvahy, výňatky z účtovníctva, znalecké posudky, faktúry,
úradné rozhodnutia, protokoly, správy;

(i)

pokiaľ v minulosti už došlo ku konaniu alebo opomenutiu obdobného druhu ako
je konanie alebo opomenutie, ktoré viedlo k vzniku škody, taktiež dokumenty,
ktoré sa k nemu vzťahujú a doklady alebo dohody, ktoré preukazujú, aké
opatrenia boli prijaté k zmierneniu týchto strát alebo škody alebo obdobných strát
či škody, ktoré by v budúcnosti mohli nastať.

Pokiaľ poistiteľ nemá určitý dokument k dispozícii alebo si vyššie uvedené dokumenty
odporujú alebo by mohli vyvolať ďalšie otázky, ktoré by bolo potrebné objasniť, je
poistiteľ oprávnený vyžadovať iné dokumenty, informácie alebo dôkazy uvedené
vyššie.
Vyššie uvedený zoznam bol vypracovaný na základe skúseností poistiteľa s poistnými
udalosťami a znalostí typických prípadov škôd a nárokov. Preto v prípade výnimočného
alebo netypického nároku, ktorý je možné preukázať len predložením ďalších alebo
iných dokumentov, si poistiteľ vyhradzuje právo vyžiadať si aj iné ako len vyššie
uvedené dokumenty.
(ii)

V prípade hlásenia okolností
Poistená osoba môže počas poistnej doby oznámiť poistiteľovi akékoľvek okolnosti,
o ktorých je možné dôvodne predpokladať, že povedú k vzniku nároku. Poistená osoba
je v takomto hlásení podľa bodu 6.1 (ii) povinná uviesť dôvody, prečo sa dá
predpokladať vznik nároku a relevantné informácie o dátumoch, o protiprávnom
konaní, pokiaľ k nemu došlo a o potenciálnom poškodenom, ktorého sa situácia
pravdepodobne týka.

6.4

Uznanie a vysporiadanie
Poistená osoba nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu poistiteľa uznať
zodpovednosť vo vzťahu k akémukoľvek nároku, ani sa pokúsiť o riešenie akéhokoľvek nároku
zmierom.
Poistiteľ nie je oprávnený vysporiadať žiadny nárok bez súhlasu poistenej osoby.
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Pokiaľ sa poistená osoba a poistiteľ nezhodnú na tom, či by mal byť nárok vysporiadaný
urovnaním alebo či by sa poistená osoba mala proti nároku brániť, poistiteľ je povinný do
30 dní od oznámenia tohto rozdielneho stanoviska postúpiť záležitosť nezávislému právnemu
poradcovi, náklady na ktorého uhradí poistiteľ a ktorý po zvážení možného vývoja rozhodne,
či by poistená osoba mohla s odmietnutím nároku v spore s konečnou platnosťou uspieť, alebo
či je vhodnejšie nárok vysporiadať urovnaním. Nezávislý právny poradca zároveň stanoví
sumu, za ktorú by poistiteľ mohol nárok vysporiadať, pričom vezme do úvahy ekonomické
aspekty záležitosti, náhradu škody a náklady, ktoré poškodený zrejme vymôže, pravdepodobné
náklady na obhajobu a perspektívu poistenej osoby na úspech obrany v rámci súdneho
konania.
Pokiaľ je na základe stanoviska nezávislého právneho poradcu vhodné nárok vysporiadať
a poistiteľ s poškodeným súhlasia, avšak poistená osoba sa rozhodne bez ohľadu na toto
stanovisko pokračovať v obrane nároku, je poistné plnenie obmedzené len sumou, za ktorú bolo
možné nárok vysporiadať, vrátane nákladov na obranu vynaložených do dátumu
navrhovaného vysporiadania. Pokiaľ konečná výška odškodnenia poškodenému túto sumu
prevýši, na vzniknutý rozdiel sa poistenie nevzťahuje.
6.5

Poistené náklady a výdavky
Poistiteľ je povinný uhradiť len tie náklady na obranu a akékoľvek ďalšie poistené náklady a
výdavky (podľa ODDIELU B týchto zmluvných dojednaní), ku ktorým dal vopred písomný súhlas.
Tento súhlas nemôže byť bezdôvodne odopretý.

6.6

Záloha na poistené náklady a výdavky
Pred konečným rozhodnutím o vyriešení nároku alebo poistnej udalosti, na ktoré sa vzťahuje
toto poistenie, poskytne poistiteľ zálohu na poistené náklady a výdavky (podľa ODDIELU B
týchto zmluvných dojednaní). Táto záloha od poistiteľa:

6.7

(i)

podlieha prípadnej spoluúčasti;

(ii)

započítava sa do limitu poistného plnenia a je obmedzená výškou limitu poistného
plnenia, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak;

(iii)

musí byť zo strany poistenej osoby poistiteľovi vrátená, ak sa zistí, že sa poistenie na
úhradu týchto nákladov nevzťahuje.

Menovanie právnych zástupcov
Poistená osoba si môže s predchádzajúcim písomným súhlasom poistiteľa určiť právneho
zástupcu, ktorý ju bude zastupovať pri obrane proti akémukoľvek nároku.

6.8

Informácie a súčinnosť
Poistená osoba je povinná poskytnúť poistiteľovi všetky relevantné informácie a súčinnosť tak,
aby poistiteľ alebo jeho zástupcovia mohli viesť vyšetrovanie nároku alebo obranu proti
akémukoľvek nároku voči nej (vrátane toho, aby tak mohol činiť bez akýchkoľvek obmedzení
a v súlade s procesnými požiadavkami, ktoré sú vyžadované v štáte, v ktorom sa nárok
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uplatňuje), a zároveň umožniť poistiteľovi určenie jej zodpovednosti a jej krytia poistnou
zmluvou.
6.9

Rozdelenie poistného plnenia
Poistiteľ je povinný poskytnúť poistné plnenie len za poistením krytý nárok. Pokiaľ by bol proti
poistenej osobe uplatnený nárok týkajúci sa škody, na ktorú sa vzťahuje toto poistenie a
zároveň inej škody, na ktorú sa toto poistenie nevzťahuje, alebo by bol uplatnený nárok proti
poistenej osobe a zároveň proti osobe, ktorá nie je poistená, poistená osoba a poistiteľ
vynaložia primerané úsilie k určeniu správneho a spravodlivého rozdelenia platieb poistného
plnenia podľa tohto poistenia a rozdelí platby poistného plnenia na základe rozúčtovacích zásad,
ktoré používajú súdy a ktoré prihliadajú na právne a finančné záväzky jednotlivých strán a
pomerné výhody, ktoré získali. Poistená osoba a poistiteľ vynaložia všetko úsilie, aby sa na
tejto sume dohodli.
V prípade, ak sa poistiteľ a poistená osoba do 14 dní nedohodnú na rozdelení poistného
plnenia podľa predchádzajúceho odstavca, postúpia záležitosť nezávislému právnemu
poradcovi, ktorého rozhodnutie bude pre všetky strany konečné a záväzné. Poistená osoba a
poistiteľ sú oprávnení podávať nezávislému právnemu poradcovi písomné vyjadrenia.
Náklady na nezávislého právneho poradcu sa rozdelia medzi stranami podľa rovnakého kľúča,
aký použil k rozdeleniu platieb tento nezávislý právny poradca.

6.10

6.11

Povinnosti poistenej osoby
(i)

Poistená osoba má povinnosť brániť sa proti akémukoľvek uplatnenému nároku a
umožniť poistiteľovi kedykoľvek sa plne zúčastniť obrany proti nároku, ako aj konania
o akomkoľvek vysporiadaní, na ktorom sa poistiteľ podieľa alebo veľmi pravdepodobne
bude podieľať.

(ii)

Poistená osoba je povinná na vlastné náklady poskytovať poistiteľovi všetku
primeranú súčinnosť, a spolupracovať s ním pri šetrení nároku, pri obrane proti nemu,
pri usporiadaní nároku alebo odvolaní sa voči nemu, tiež pri predbežnom šetrení pred
uplatnením nároku a je povinná poskytovať poistiteľovi všetky relevantné informácie
týkajúce sa akéhokoľvek nároku, predbežného šetrenia pred uplatnením nároku
či okolností, ktoré poistiteľ oprávnene požaduje. V prípade akéhokoľvek nároku a
predbežného šetrenia pred uplatnením nároku musí každá poistená osoba
podniknúť primerané kroky na redukciu alebo zníženie akýchkoľvek prípadných platieb
v zmysle poistnej zmluvy.

Povinnosť k spolupráci
Poistená osoba a akákoľvek osoba konajúca v jej mene v súvislosti s akýmkoľvek nárokom:
(a)

musí vždy konať čestne a poctivo a poistiteľovi poskytnúť pravdivé, úplné a neskreslené
informácie, aby z poistenia neprichádzala do úvahy žiadna platba alebo odškodnenie
v prípade akéhokoľvek nároku v dôsledku podvodu;

(ii)

nesmie zničiť dôkazy, podporné informácie alebo dokumenty, dáta a ich nosiče, ani
akékoľvek predmety, majetok, či veci súvisiace s nárokom, na ktorý sa vzťahuje toto
poistenie;

Zmluvné dojednania individuálne D&O

Strana 10/21

CI 1001/18/02

6.12

6.13

(iii)

musí v súvislosti s prechodom práv podľa bodu 6.13 postupovať tak, aby poistiteľ
mohol proti tretej osobe uplatniť právo na náhradu škody v súvislosti s nárokom, na
ktorý sa vzťahuje toto poistenie, nesmie sa vzdať žiadneho práva na náhradu škody a
nesmie opomenúť uplatniť takéto právo a je povinná poskytnúť poistiteľovi všetku
potrebnú súčinnosť pri uplatňovaní týchto práv, pokiaľ ju o to poistiteľ požiada;

(iv)

je povinná bez zbytočného odkladu vrátiť poistiteľovi akúkoľvek platbu poistného
plnenia, vrátane záloh poskytnutých v súlade s bodu 6.6, pokiaľ vyjde najavo, že boli
vyplatené neoprávnene a na daný nárok sa poistenie nevzťahuje.

Práva poistiteľa
(i)

Poistiteľ je oprávnený (nie však povinný) prevziať, riadiť či monitorovať obranu poistenej
osoby a dávať jej v tejto súvislosti záväzné pokyny. Poistiteľ taktiež nie je povinný sám
preverovať žiadne okolnosti oznámení podľa bodu 6.1 (Kedy oznámiť) vyššie, ani žiadny
nárok, ani zahájiť či prevziať akékoľvek konanie v súvislosti s akýmkoľvek nárokom
alebo predbežným šetrením pred uplatnením nároku a môže podľa svojho uváženia
vo všetkých prípadoch ponechať vedenie týchto konaní v plnom rozsahu na poistenej
osobe s tým, že preplatenie nákladov na obranu i v tomto prípade určuje poistiteľ
podľa svojho uváženia.

(ii)

Poistiteľ môže kedykoľvek poskytnúť poistenej osobe poistné plnenie vo výške limitu
poistného plnenia (po odpočítaní všetkých už uhradených čiastok) s tým, že nebude
ďalej riadiť obranu proti takémuto nároku a zároveň vo vzťahu k takémuto nároku
zanikajú akékoľvek ďalšie povinnosti poistiteľa, vrátane povinnosti poskytnúť akékoľvek
poistné plnenie.

Prechod práv
V prípade poskytnutia poistného plnenia na základe tejto poistnej zmluvy prechádza v rozsahu
tohto plnenia na poistiteľa právo poistenej osoby na náhradu škody spôsobenej poistnou
udalosťou alebo iné obdobné právo, ktoré má poistená osoba voči tretej osobe. Poistená
osoba je povinná učiniť nevyhnutné kroky a poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť, aby bol poistiteľ
schopný toto právo uplatniť. Poistiteľ nebude uplatňovať toto právo na prechod práv voči
poistenej osobe v súvislosti s nárokom, ibaže by preukázal, že na tento nárok a na túto
poistenú osobu sa vzťahuje Výluka 5.2 – Nepoctivé konanie a osobný zisk.

7.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Na toto poistenie sa vzťahujú tieto podmienky:

7.1

Územná platnosť a právne konanie
Toto poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým došlo kdekoľvek na svete, okrem
územia Kanady a Spojených štátov amerických, ich správnych jednotiek alebo územia pod ich
správou podľa akýchkoľvek federálnych, národných alebo miestnych zákonov a právnych
predpisov a ich teritórií, pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak alebo to nie je v rozpore
s akýmkoľvek právnym predpisom.
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7.2

Zákaz postúpenia práv a povinností
Práva a povinnosti z poistnej zmluvy nesmú byť postúpené na inú osobu bez predchádzajúceho
písomného súhlasu poistiteľa.

7.3

Informácie pred uzavretím poistnej zmluvy
Poistník je povinný pravdivo a úplne odpovedať na všetky písomné otázky poistiteľa týkajúce
sa dojednávaného poistenia. Za odpovede na písomné otázky poistiteľa sa považujú tiež
informácie uvedené v dotazníku alebo poskytnuté v komunikácii prebiehajúcej pred uzavretím
poistnej zmluvy.

7.4

7.5

Neposkytnutie informácií
(i)

V prípade, že poistník odpovie úmyselne alebo z nedbanlivosti nepravdivo alebo
neúplne na písomné otázky poistiteľa týkajúce sa tohto poistenia, má poistiteľ právo
od poistnej zmluvy odstúpiť, ak by pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok poistnú
zmluvu neuzavrel.

(ii)

V prípade, že poistiteľovi vznikne právo odstúpiť od tejto poistnej zmluvy, zmluvné
strany sa môžu dohodnúť na tom, že namiesto podania písomného odstúpenia
poistníkovi zostane táto poistná zmluva naďalej v plnej platnosti a účinnosti, avšak
poistenie podľa nej sa nebude vzťahovať na žiadnu škodu, ktorá vznikla alebo môže
vzniknúť v súvislosti s okolnosťami, na základe ktorých má poistiteľ právo odstúpiť od
tejto poistnej zmluvy.

Hranica poistného plnenia, limit poistného plnenia
(i)

Suma uvedená v poistnej zmluve ako limit poistného plnenia je hornou hranicou
poistného plnenia, ktorú na základe poistnej zmluvy poistiteľ vyplatí za jednu a všetky
poistné udalosti, ktoré nastali počas poistnej doby, bez ohľadu na počet:
(a)

uplatnených nárokov; alebo

(b)

prípadov protiprávneho konania alebo

(c)

poistených ODDIELOV poistnej zmluvy alebo druhov poistného krytia
dojednaných v poistnej zmluve, na základe ktorých je požadované odškodnenie
z poistnej zmluvy.

(ii)

Pokiaľ nie je dojednané inak, do limitu poistného plnenia sa započítavajú tiež všetky
poistené náklady a výdavky (podľa ODDIELU B týchto zmluvných dojednaní).

(iii)

Limit poistného plnenia sa nezvyšuje dojednaním predĺženej lehoty pre uplatnenie
nárokov podľa bodu 4.1 týchto zmluvných dojednaní.

(iv)

Akýkoľvek sublimit poistného plnenia uvedený v poistnej zmluve sa započítava do limitu
poistného plnenia a tento limit nezvyšuje, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak.
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7.6

7.7

Viacnásobné nároky
(i)

Všetky skutkovo prepojené alebo súvisiace prípady protiprávneho konania alebo
konania (v zmysle bodu 6.1 týchto zmluvných dojednaní) budú pre účely poistnej
zmluvy spoločne považované za jeden prípad protiprávneho konania alebo konania
(v zmysle bodu 6.1 týchto zmluvných dojednaní).

(ii)

Pokiaľ z jedného prípadu protiprávneho konania alebo inej skutočnosti vznikne viac
ako jeden nárok, budú pre účely tohto poistenia všetky tieto nároky spoločne
považované za jediný nárok, na ktorý sa uplatní len jedna spoluúčasť.

Iné poistenie
Toto poistenie sa vzťahuje na akýkoľvek nárok len v rozsahu, v akom sa na taký nárok
nevzťahuje akékoľvek iné platné a uplatniteľné poistenie alebo iná forma odškodnenia, na
základe ktorých má poistená osoba, ktorá je v súvislosti s nárokom oprávnená k poistnému
plneniu podľa poistnej zmluvy, právo na poistné plnenie alebo odškodnenie od akejkoľvek inej
strany.
Pokiaľ ide o externé spoločnosti, poistenie podľa tejto poistnej zmluvy kryje len nadmerok nad:

7.8

(i)

akékoľvek odškodnenie poskytnuté akoukoľvek externou spoločnosťou alebo
spoločnosťou; a

(ii)

akékoľvek iné platné a vymožiteľné poistenie dojednané pre externú spoločnosť v
prospech jej členov orgánov a ďalších vedúcich pracovníkov alebo zamestnancov.

Poistné obdobie
Pokiaľ nie je dohodnuté v poistnej zmluve inak, toto poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú
s poistným obdobím v dĺžke trvania 12 mesiacov.

7.9

Spoluúčasť
Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak, poistená osoba sa nepodieľa spoluúčasťou na
poistnom plnení.

7.10

Ekonomické sankcie
Poistiteľovi nevznikne povinnosť poskytnúť poistné plnenie v súvislosti s udalosťami, na ktoré
by sa inak vzťahovalo toto poistenie, ak poistník, poistená osoba alebo osoba, ktorej má byť
poskytnuté plnenie, je občanom štátu alebo má sídlo alebo bydlisko v štáte, proti ktorému bolo
akýmkoľvek právnym predpisom či iným právnym aktom záväzným pre poistiteľa, jeho
materskú alebo ovládajúcu spoločnosť, zavedené embargo alebo iná ekonomická sankcia, ktorá
poistiteľovi znemožňuje poskytnúť poistenie alebo iné ekonomické plnenie. To platí i v prípade,
že takéto embargo alebo iná ekonomická sankcia je zavedená priamo proti poistníkovi,
poistenej osobe alebo inej osobe, ktorej má byť poskytnuté plnenie.

Zmluvné dojednania individuálne D&O

Strana 13/21

CI 1001/18/02

Okrem vyššie uvedeného nebude poskytnuté žiadne plnenie oprávnenej osobe/osobám,
ktorej/ktorým bude toto plnenie odmietnuté v súlade so zákonmi alebo inými nariadeniami
týkajúcimi sa poistiteľa, jeho materskej spoločnosti alebo spoločnosti s väčšinovým podielom.
7.11

Ustanovenie o obmedzení
Nároky plynúce z tohto poistenia musia byť oznámené poistiteľovi v súlade s bodom 6.1. Nároky,
ktoré nebudú oznámené poistiteľovi v súlade s bodom 6.1, budú považované za prekludované.

7.12

Konanie poistníka
Vo všetkých záležitostiach, ktoré sa týkajú poistnej zmluvy, koná poistník.

7.13

Riešenie sporov a sťažností
Písomné sťažnosti poistníka, poistenej osoby alebo oprávnených osôb týkajúce sa plnenia
poistnej zmluvy, predovšetkým úplného alebo čiastočného odmietnutia vzniknutých nárokov, je
možné zasielať príslušnému zástupcovi poistiteľa a požadovať preskúmanie odmietnutia
poistného plnenia. Poistiteľ je povinný odpovedať na podanie do 30 dní od obdržania sťažnosti.
Poistník, poistená osoba alebo oprávnené osoby majú ďalej možnosť obrátiť sa so sťažnosťou
na Národnú banku Slovenska alebo s návrhom na finančného arbitra (pokiaľ existuje).

8.

DEFINÍCIE A VÝKLAD
Nižšie uvedené pojmy a výrazy písané tučným písmom majú v texte týchto zmluvných
dojednaní, pokiaľ sú uvedené tučným písmom, špecifický a definovaný význam, ktorý je
v každom ich výskyte rovnaký bez ohľadu na to, či začínajú veľkým alebo malým písmenom.
Slová, ktoré nie sú nižšie špecificky definované, majú svoj obvyklý význam.
Tam, kde to kontext umožňuje alebo vyžaduje, pojmy použité v jednotnom čísle v sebe zahŕňajú
aj množné číslo a naopak. Pojmy označujúce mužský rod v sebe zahŕňajú i ženský a stredný
rod. Pojmom „osoba“ sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba. Odkazy na konkrétne
zákony je potrebné považovať za odkazy nielen na tieto zákony, ale tiež na všetky ich novely
a náhrady. Popisy v nadpisoch a záhlaví v týchto zmluvných dojednaniach sú len orientačné
a nemôže im byť pripisovaný ďalší význam.

8.1

Člen orgánu alebo osoba vo vedení spoločnosti
Člen orgánu alebo osoba vo vedení spoločnosti znamená člena predstavenstva, člena dozornej
rady, konateľa alebo prokuristu spoločnosti alebo ekvivalentnú pozíciu v zmysle práva iných
krajín, ako je právo Slovenskej republiky.

8.2

Dátum kontinuity krytia
Dátum kontinuity krytia znamená dátum, ktorý je s týmto označením uvedený v poistnej zmluve.

Zmluvné dojednania individuálne D&O

Strana 14/21

CI 1001/18/02

8.3

Dcérska spoločnosť
Dcérska spoločnosť znamená akúkoľvek spoločnosť, ktorá nie je finančnou inštitúciou alebo
spoločnosťou, ktorej vydané akcie sú predmetom verejnej ponuky alebo sú registrované na
akomkoľvek organizovanom trhu a ktorej prostredníctvom spoločnosť (buď priamo alebo
nepriamo cez jednu alebo viacero svojich dcérskych spoločností):

8.4

(a)

ovláda zloženie predstavenstva; alebo

(b)

ovláda viac než polovicu hlasov valného zhromaždenia; alebo

(c)

vlastní väčší ako polovičný podiel na základnom kapitále takejto spoločnosti.

Externá spoločnosť
Externá spoločnosť znamená akýkoľvek iný subjekt ako spoločnosť, do ktorej bola poistená
osoba menovaná ako člen orgánu alebo osoba vo vedení spoločnosti na žiadosť, z príkazu
alebo na pokyn spoločnosti, za predpokladu, že táto externá spoločnosť nie je založená, nesídli
a nemá svoje cenné papiere registrované na burze či inom organizovanom trhu cenných
papierov alebo nie je finančnou inštitúciou.

8.5

Finančná inštitúcia
Finančné inštitúcie sú:

8.6

(i)

spoločnosti prijímajúce vklady a poskytujúce úvery, bez ohľadu na to, či sa jedná o
univerzálne, investičné, hypotekárne banky, stavebné sporiteľne, sporiteľské družstvá,
centrálne či iné banky;

(ii)

poisťovne a zaisťovne;

(iii)

investičné spoločnosti a fondy, obchodníci s cennými papiermi či investiční
sprostredkovatelia (sprostredkovatelia a poradcovia, asset manažéri, správcovia fondov
či poradcovia v oblasti private equity); penzijné spoločnosti a penzijné fondy;

(iv)

spoločnosti pôsobiace vo finančnej infraštruktúre, napr. burzy, zúčtovacie systémy,
depozitáre a spoločnosti vykonávajúce finančnú správu;

(v)

akýkoľvek iní poskytovatelia obdobných finančných služieb, týkajúcich sa cenných
papierov.

Náklady na peňažnú záruku v súdnom konaní
Nákladmi na peňažnú záruku v súdnom konaní sa rozumie primeraná a nutná cena/náklady na
obstaranie peňažnej záruky (nie však samotná peňažná záruka) alebo iného finančného
nástroja, ktorým sa zaisťuje prípadný záväzok poistenej osoby (v súvislosti s akýmkoľvek
nárokom, konaním o obmedzení majetkových práv a osobnej slobody alebo konaním o
vydaní osoby) vo výške požadovanej príslušným súdom.
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8.7

Náklady na obnovenie dobrej povesti
Náklady na obnovenie dobrej povesti sú primerané a nevyhnutné poplatky, náklady a výdavky
vynaložené (s predchádzajúcim písomným súhlasom poistiteľa) na poradcu v oblasti public
relations, ktorého služby využila poistená osoba priamo k zmierneniu nepriaznivého účinku
alebo možného nepriaznivého účinku nároku na svoju dobrú povesť; tento poradca šíri
informácie o výsledkoch súdneho prerokovania nároku a dostupnými prostriedkami očisťuje
meno a obnovuje dobrú povesť poistenej osoby.
Náklady na obnovenie dobrej povesti nezahŕňajú plat, mzdu alebo inú odmenu poistenej
osoby, cenu jej času ani ďalšie personálne či iné prevádzkové náklady spoločnosti.

8.8

Náklady na odborné služby
Náklady na odborné služby sú primerané a nevyhnutné náklady na odmenu či hotovostné
výdavky odborných poradcov vynaložené s predchádzajúcim písomným súhlasom poistiteľa.
Náklady na odborné služby nezahŕňajú:

8.9

(i)

náklady v súvislosti so zodpovednosťou, na ktorú sa nevzťahuje toto poistenie; ani

(ii)

náklady súvisiace s predbežným šetrením pred uplatnením nároku.

Náklady na predbežné šetrenie pred uplatnením nároku
Náklady na predbežné šetrenie pred uplatnením nároku znamenajú primerané a nevyhnutné
poplatky, náklady a výdavky, ktoré poistená osoba vynaložila s predchádzajúcim písomným
súhlasom poistiteľa výhradne v súvislosti so svojou prípravou na predbežné šetrenie pred
uplatnením nároku; tieto náklady však nezahŕňajú:

8.10

(i)

mzdu, plat či inú odmenu poistenej osoby, či náhradu jej času či akékoľvek ďalšie
mzdové či iné prevádzkové alebo režijné náklady alebo akékoľvek iné výdavky
poistenej osoby; ani

(ii)

náklady na zisťovanie a vyhľadávanie dokumentov, záznamov alebo elektronických
informácií bez ohľadu na to, či sa jedná o dokumenty, záznamy alebo informácie
spoločnosti alebo akejkoľvek inej osoby, žiadateľa alebo akejkoľvek inej tretej strany.

Náklady na zmiernenie škody
Náklady na zmiernenie škody znamenajú primerané a nevyhnutné platby potenciálnemu
poškodenému vynaložené za účelom znížiť konečný rozsah občiansko1právnej zodpovednosti
poistenej osoby.
Náklady na zmiernenie škody nezahŕňajú:
(i)

finančné záväzky v súvislosti so zodpovednosťou, na ktorú sa nevzťahuje toto poistenie;

(ii)

náklady na predbežné šetrenie pred uplatnením nároku;
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(iii)

8.11

platby potenciálnemu poškodenému vynaložené za účelom zníženia konečného
rozsahu občiansko1právnej zodpovednosti spoločnosti, bez ohľadu na to, či ich
vykonala spoločnosť alebo poistená osoba v mene spoločnosti.

Náklady na obranu
Náklady na obranu sú:
(i)

primerané a nevyhnutné náklady, poplatky a výdavky na zastupovanie poistenej
osoby, vynaložené s predchádzajúcim písomným súhlasom poistiteľa (s výnimkou
ODDIELU C bodu 4.3 Naliehavé náklady) poistenou osobou alebo v mene poistenej
osoby v súvislosti s nárokom, konaním o obmedzení majetkových práv a osobnej
slobody alebo konaním o vydaní osoby, pre vyšetrovanie, obranu, urovnanie alebo
odvolanie sa v súvislosti s nárokom, konaním o obmedzení majetkových práv a
osobnej slobody alebo konaním o vydaní osoby;

(ii)

primerané a nevyhnutné náklady, poplatky a výdavky na zastupovanie poistenej osoby
vynaložené s predchádzajúcim písomným súhlasom poistiteľa poistenou osobou
alebo v mene poistenej osoby na autorizovaných znalcov zabezpečených obhajcom
poistenej osoby poverených na vypracovanie hodnotenia, správy, stanoviska,
diagnózy alebo popretie dôkazov v súvislosti s obranou voči uplatnenému nároku, v
konaní o obmedzení majetkových práv a osobnej slobody alebo konaní o vydaní
osoby.

Náklady na obranu nezahŕňajú náklady na predbežné šetrenie pred uplatnením nároku,
odmenu poistenej osoby, cenu jej času, ani žiadne iné výdavky alebo režijné náklady poistenej
osoby.
8.12

Nárok
Nárok znamená:
(i)

akékoľvek súdne (občianskoprávne alebo trestné), správne alebo regulačné konanie
zahájené voči poistenej osobe, v rámci ktorého sa tvrdí, že sa poistená osoba
dopustila protiprávneho konania; alebo

(ii)

akékoľvek písomné alebo ústne oznámenie adresované poistenej osobe, spoločnosti
alebo externej spoločnosti, v rámci ktorého sa tvrdí, že sa poistená osoba dopustila
protiprávneho konania a v ktorom je naznačený zámer domáhať sa náhrady škody od
poistenej osoby a riešiť toto protiprávne konanie prostredníctvom súdneho,
správneho, či regulačného konania; alebo

(iii)

akákoľvek písomná výzva doručená poistenej osobe, aby sa poistená osoba dostavila
na ústne prerokovanie alebo aby poskytla dokumentáciu alebo akúkoľvek inú súčinnosť
v priebehu správneho alebo regulačného konania, vyšetrovania, pokiaľ sa toto konanie
alebo vyšetrovanie priamo týka konania poistenej osoby (pri výkone jej funkcie) alebo
záležitostí spoločnosti alebo externej spoločnosti.
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8.13

Nezávislý právny poradca
Nezávislý právny poradca znamená:

8.14

(i)

ak je nárok uplatnený v krajine, v ktorej má poistník trvalý pobyt, advokát, na ktorom
sa poistená osoba a poistiteľ dohodli, alebo

(ii)

ak je nárok uplatnený v inej jurisdikcii, advokát s viac ako desaťročnou praxou, na
ktorom sa poistená osoba a poistiteľ dohodli, alebo

(iii)

v prípade, že k takej dohode nedôjde, advokát určený predsedom advokátskej komory /
miestnej advokátskej asociácie.

Úradný orgán
Úradný orgán je akýkoľvek orgán štátnej alebo verejnej správy či miestnej samosprávy, vrátane
orgánov dohľadu a regulačných orgánov, polície alebo iných donucovacích orgánov,
obchodného registra, či iných orgánov, ktoré majú právomoc vyšetrovať záležitosti poistenej
osoby.

8.15

Protiprávne konanie
Protiprávne konanie znamená akékoľvek skutočné alebo údajné konanie či opomenutie, omyl či
pochybenie, ktorým poistená osoba pri výkone funkcie poruší akúkoľvek povinnosť, vrátane

8.16

(i)

uvedenia nesprávnych údajov alebo prehlásení;

(ii)

skreslenia skutočnosti;

(iii)

sklamanie dôvery;

(iv)

porušenie povinnosti;

(v)

prekročenia oprávnení, poverení alebo mandátu;

(vi)

porušenia práv na ochranu dôstojnosti človeka, vážnosti, cti a súkromia; alebo

(vii)

porušenia antidiskriminačných predpisov vo vzťahu k zamestnancom.

Predĺžená lehota pre uplatnenie nárokov
Predĺžená lehota pre uplatnenie nárokov je lehota, ktorá je uvedená v poistnej zmluve a začína
plynúť okamihom uplynutia poistnej doby. V prípade, že je predĺžená lehota pre uplatnenie
nárokov poskytnutá za podmienok uvedených v bode 4.1, poistenie sa vzťahuje aj na nároky
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uplatnené v priebehu tejto lehoty, avšak len pokiaľ vyplývajú z pochybení alebo porušení
povinností, ku ktorým došlo pred koncom poistnej doby.
8.17

Porušenie antidiskriminačných predpisov vo vzťahu k zamestnancom
Pod porušením antidiskriminačných predpisov vo vzťahu k zamestnancom sa rozumie:

8.18

(i)

porušenie práva na rovnaké zaobchádzanie (vrátane podmienok odmeňovania za
prácu, odbornú prípravu, príležitosť dosiahnuť funkčný postup v zamestnaní)
a diskriminácia (najmä z dôvodu rasy, farby pleti, náboženského vyznania, veku,
pohlavia, národnosti, zdravotného postihnutia, tehotenstva, sexuálnej orientácie alebo
kvôli iným preferenciám zamestnávateľa); alebo

(ii)

prenasledovanie alebo obťažovanie na pracovisku (vrátane sexuálneho obťažovania)
s úmyslom (alebo ktorého výsledkom je) znížiť dôstojnosť osoby alebo vytvoriť
nepriateľské alebo ponižujúce pracovné prostredie; alebo

(iii)

neplatné rozviazanie pracovného pomeru.

Poistený
Poistený znamená poistenú osobu.

8.19

Poistená osoba
Poistená osoba znamená:

8.20

(i)

fyzickú osobu, ktorá je, bola alebo sa počas poistnej doby stala členom orgánu alebo
osobou vo vedení spoločnosti;

(ii)

dediča, právneho nástupcu alebo právneho zástupcu alebo zákonného zástupcu člena
orgánu alebo osoby vo vedení spoločnosti v prípade jeho smrti, nespôsobilosti
k právnym úkonom alebo úpadku, avšak len v súvislosti s protiprávnym konaním,
ktorého sa dopustil člen orgánu alebo osoba vo vedení spoločnosti pri výkone
svojej funkcie;

(iii)

manžela alebo manželku alebo registrovaného partnera člena orgánu alebo osoby
vo vedení spoločnosti, avšak len v súvislosti s nárokom týkajúcim sa protiprávneho
konania, ktorého sa dopustil člen orgánu alebo osoba vo vedení spoločnosti pri
výkone svojej funkcie;

Poistiteľ
Poistiteľom je Colonnade Insurance S.A. so sídlom Rue Jean Piret 1, L12350 Luxemburg,
Luxembursko, zapísaná v Obchodnom registri Luxemburg pod č. B 61605 konajúca
prostredníctvom Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
so sídlom Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice, IČO: 50 013 602, zapísaná v Obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel Po, vložka č.: 591/V.
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8.21

Poistná doba
Poistná doba znamená čas, na ktorý je uzavretá poistná zmluva. Je ohraničený dátumom vzniku
poistenia a dátumom jeho zániku. Poistná doba sa môže deliť na poistné obdobia, ktoré sú
rozhodné pre platenie poistného a pre prípadnú výpoveď poistnej zmluvy.

8.22

Poistník
Poistník je fyzická osoba, ktorá uzatvorila poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné.

8.23

Konanie o obmedzení majetkových práv a osobnej slobody
Konanie o obmedzení majetkových práv a osobnej slobody je akékoľvek konanie vedené proti
poistenej osobe (v súvislosti s výkonom funkcie poistenej osoby) úradným orgánom, ktorého
cieľom je:

8.24

(i)

zabrániť poistenej osobe vykonávať funkciu člena orgánu alebo osoby vo vedení
spoločnosti; alebo

(ii)

obmedzenie či zbavenie poistenej osoby výkonu vlastníckych či iných práv
k nehnuteľnostiam či inému osobnému majetku; alebo

(iii)

zriadenie záložného práva či iného zaťaženia na nehnuteľnosti alebo inom osobnom
majetku poistenej osoby; alebo

(iv)

dočasný alebo trvalý zákaz výkonu funkcie člena orgánu alebo osoby vo vedení
spoločnosti pre poistenú osobu; alebo

(v)

obmedzenie alebo zbavenie osobnej slobody poistenej osoby; alebo

(vi)

vyhostenie poistenej osoby potom, čo jej bolo zrušené inak riadne a platné povolenie
či oprávnenie k pobytu, z iného dôvodu ako súdneho rozhodnutia, ktorým je poistená
osoba uznaná vinnou za trestný čin.

Konanie o vydaní osoby
Konaním o vydaní osoby sa rozumie akékoľvek konanie týkajúce sa vydania alebo vyhostenia
poistenej osoby, vrátane konania o opravných prostriedkoch, vedené u akéhokoľvek orgánu
verejnej a súdnej moci či Európskeho súdu pre ľudské práva či iného obdobného súdu.

8.25

Spoločnosť
Spoločnosťou sa rozumie právna entita uvedená v poistnej zmluve, v ktorej je poistená osoba
členom orgánu alebo osobou vo vedení spoločnosti, vrátane všetkých jej dcérskych
spoločností.
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8.26

Predbežné šetrenie pred uplatnením nároku
Predbežné šetrenie pred uplatnením nároku znamená:
a) preukázateľnú požiadavku, aby sa poistená osoba: (i) dostavila na konanie alebo pohovor;
alebo (ii) predložila dokumenty, záznamy alebo informácie v elektronickej podobe, ktoré sa
týkajú spoločnosti alebo poistenej osoby v poistenej funkcii, ale len vtedy, pokiaľ túto
požiadavku vzniesol úradný orgán; a
1) požiadavka vyplynula zo zisťovania alebo vyšetrovania úradného orgánu, ktoré sa týka
spoločnosti alebo poistenej osoby v poistenej funkcii; alebo
2) potom, čo spoločnosť, poistená osoba alebo informátor formálne písomne oznámili
úradnému orgánu, že došlo alebo údajne došlo k závažnému porušeniu zákonných alebo
regulačných povinností poistenej osoby, a ak toto šetrenie požaduje úradný orgán; alebo
b) nečakanú návštevu alebo kontrolu na mieste, keď sa do spoločnosti alebo externej
spoločnosti dostavia zástupcovia úradného orgánu a nechajú si predložiť, skontrolujú,
vyhotovia kópie alebo zabavia dokumenty, záznamy alebo elektronické informácie poistenej
osoby alebo pohovory s poistenou osobou.
Predbežné šetrenie pred uplatnením nároku nezahŕňa žiadne očakávané a pravidelné,
t. j. plánované kontroly alebo zisťovania vykonávané v celom odvetví, ani žiadne požiadavky,
aby regulovaný subjekt predložil povinné informácie, t. j. aktivity, ktoré úradný orgán vyžaduje
v rámci svojej bežnej činnosti.

8.27

Znečistenie
Znečistenie znamená:

8.28

(i)

skutočné, údajné alebo hroziace vytekanie, priesak, prenos, rozptyl, uvoľnenie alebo
únik znečisťujúcich látok v akomkoľvek čase;

(ii)

akýkoľvek náklad, výdavok, nárok alebo žalobu, ktorá vyplýva z akejkoľvek žiadosti,
požiadavky alebo príkazu ako výsledku skutočného, údajného alebo hroziaceho
vytekania, priesaku, prenosu, rozptylu, uvoľnenia alebo úniku znečisťujúcich látok
v akomkoľvek čase, kedy spoločnosť testovala, monitorovala, upratovala,
odstraňovala, potlačovala, ošetrovala, detoxikovala alebo neutralizovala znečisťujúce
látky alebo iným spôsobom reagovala na účinky znečisťujúcich látok alebo
znečisťujúce látky vyhodnocovala.

Znečisťujúca látka
Znečisťujúca látka znamená akúkoľvek pevnú, tekutú, plynnú alebo tepelne dráždivú alebo
kontaminujúcu látku, vrátane dymu, pary, sadzí, výparov, kyselín, solí, chemikálií alebo odpadov.
Za odpad sa považujú tiež materiály určené na recykláciu, obnovu alebo na nové spracovanie.

Tieto Zmluvné dojednania pre poistenie individuálnej zodpovednosti za škodu spôsobenú členom
orgánu alebo osobou vo vedení spoločnosti sú platné od 01.02.2018.
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ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI
ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ ČLENMI ORGÁNOV A ĎALŠÍMI
OSOBAMI VO VEDENÍ SPOLOČNOSTI
(CI 1000/18/05)
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov a ďalšími osobami vo vedení
spoločnosti, ktoré poskytuje Colonnade Insurance S.A. so sídlom Rue Jean Piret 1, L42350
Luxemburg, Luxembursko, zapísaná v Obchodnom registri Luxemburg pod č. B 61605 konajúca
prostredníctvom Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
so sídlom Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice, IČO: 50 013 602, zapísaná v Obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel Po, vložka č.: 591/V sa riadi Všeobecnými poistnými
podmienkami (ďalej len „VPP“), týmito Zmluvnými dojednaniami a poistnou zmluvou. Jednotlivé
ustanovenia týchto Zmluvných dojednaní možno upraviť, doplniť alebo zmeniť doplňujúcimi
poistnými podmienkami uvedenými v klauzulách.
Toto poistenie sa vzťahuje pre prípad právnej povinnosti poistenej osoby uhradiť škodu
spôsobenú pri výkone funkcie člena orgánu alebo osoby vo vedení spoločnosti alebo inej
pozície poistenej osoby v zmysle jej definície uvedenej v týchto zmluvných dojednaniach.
V prípadoch uvedených v článku 5, oddiel D týchto zmluvných dojednaní sa poistenie vzťahuje
aj pre prípad právnej povinnosti spoločnosti na náhradu škody spôsobenej v súvislosti
s cennými papiermi.
Poistnou udalosťou sa rozumie vznik nároku voči poistenému, ak bol prvýkrát uplatnený počas
poistnej doby alebo počas predĺženej lehoty pre uplatnenie nárokov (ak bola dohodnutá)
a ak bol poistiteľovi oznámený v súlade s týmito zmluvnými dojednaniami, pokiaľ sú zároveň
splnené všetky predpoklady pre vznik povinnosti poistiteľa poskytnúť poistné plnenie.
2.

ODDIEL A – POISTENIE ČLENOV ORGÁNOV A ĎALŠÍCH OSÔB VO VEDENÍ
SPOLOČNOSTI

2.1

Zodpovednosť členov orgánov a ďalších osôb vo vedení spoločnosti
V prípade poistnej udalosti poistiteľ uhradí za poistenú osobu z titulu jej zodpovednosti:
(a)

náhradu škody a súdne trovy, ktoré je poistená osoba povinná uhradiť na základe
rozhodnutia súdu alebo iného orgánu oprávneného rozhodovať spory alebo na základe
zmieru dohodnutého na základe predchádzajúceho písomného súhlasu poistiteľa
(pričom poistiteľ nemôže udelenie takéhoto súhlasu bezdôvodne odoprieť);

(b)

odškodnenie z titulu porušenia práv na ochranu dôstojnosti človeka, vážnosti, cti a
súkromia, ktorú je poistená osoba povinná uhradiť na základe rozhodnutia súdu alebo
iného orgánu oprávneného rozhodovať takéto spory;

(c)

viacnásobnú, exemplárnu náhradu škody alebo náhradu škody plniacu represívnu
funkciu (za predpokladu, že je uložená nad rámec náhrady spôsobenej škody a nemá
formu dane, pokuty alebo obdobnej sankcie) na základe rozhodnutia súdu alebo iného
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oprávneného orgánu oprávneného rozhodovať spory mimo Spojených štátov
amerických, pokiaľ taký druh náhrady škody právny poriadok štátu umožňuje,
a to v rozsahu, v akom nebola poistená osoba v súvislosti s týmto nárokom odškodnená zo
strany spoločnosti.
2.2

Pôsobenie v externých spoločnostiach
V prípade poistnej udalosti nahradí poistiteľ za člena orgánu alebo osobu vo vedení
spoločnosti škodu podľa bodu 2.1 písm. a) až c) vyššie, pokiaľ je člen orgánu alebo osoba vo
vedení spoločnosti povinná túto škodu nahradiť v súvislosti s výkonom funkcie člena orgánu
alebo osoby vo vedení externej spoločnosti a pokiaľ táto škoda vyplýva z nároku prvýkrát
uplatneného počas poistnej doby alebo počas predĺženej lehoty pre uplatnenie nárokov
(ak bola dohodnutá).
Poistenie sa na túto zodpovednosť vzťahuje iba:

2.3

(a)

v rozsahu, v akom sa na ňu nevzťahuje iné poistenie alebo odškodnenie zo strany
externej spoločnosti; a

(b)

pokiaľ člena orgánu alebo osobu vo vedení spoločnosti v súvislosti s týmto nárokom
neodškodnila spoločnosť.

Odškodnenie spoločnosti
Pokiaľ spoločnosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi poskytne odškodnenie poistenej
osobe v súvislosti s nárokom, na ktorý sa inak vzťahuje poistenie podľa bodu 2.1 alebo 2.2
vyššie, prechádza právo na poistné plnenie na základe tohto poistenia a v súlade s podmienkami
a výlukami v ňom uvedenými v rozsahu takéhoto odškodnenia na spoločnosť. Ustanovenie
tohto bodu sa použije len v prípade, pokiaľ príslušný právny poriadok odškodnenie poistenej
osoby zo strany spoločnosti povoľuje.

3.

ODDIEL B – POISTENÉ NÁKLADY A VÝDAVKY

3.1

Náklady na obranu
V prípade nároku, na ktorý sa vzťahuje poistenie podľa ODDIELU A vyššie, uhradí poistiteľ
náklady na obranu.

3.2

Náklady na peňažnú záruku v súdnom konaní
Poistiteľ ďalej uhradí náklady na peňažnú záruku v súdnom konaní každej poistenej osoby.
Náhrada týchto nákladov je obmedzená sublimitom uvedeným v poistnej zmluve.

3.3

Náklady na predbežné šetrenie pred uplatnením nároku
Poistiteľ ďalej uhradí náklady na predbežné šetrenie pred uplatnením nároku každej
poistenej osoby.
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Náhrada týchto nákladov je obmedzená sublimitom uvedeným v poistnej zmluve.
3.4

Náklady na zmiernenie škody a náklady na odborné služby
Poistiteľ ďalej uhradí, pokiaľ to vopred písomne odsúhlasil, náklady na zmiernenie škody
a náklady na odborné služby, ktorých cieľom je minimalizovať riziko uplatnenia nároku, či jeho
rozsahu, za podmienky, že:
(a)

okolnosti, na základe ktorých je možné oprávnene očakávať vznik nároku, boli
poistiteľovi oznámené v súlade s bodom 7.1 (Kedy oznámiť); a

(b)

okolnosti oznámené podľa bodu (a) vyššie by viedli k nároku, ktorý by mal za následok
občiansko4právnu zodpovednosť poistenej osoby voči poškodenému, avšak
poškodený zatiaľ nárok neuplatnil; a

(c)

náklady na zmiernenie škody sú účelne a nevyhnutné vynaložené poistenou osobou
a platené priamo alebo nepriamo každému potenciálnemu poškodenému s hlavným
účelom predísť uplatneniu nároku poškodeným za konkrétne protiprávne konanie.

Náhrada týchto nákladov je obmedzená sublimitom uvedeným v poistnej zmluve.
3.5

Náklady na obnovenie dobrej povesti
Poistiteľ ďalej uhradí náklady na obnovenie dobrej povesti každej poistenej osoby.
Náhrada týchto nákladov je obmedzená sublimitom uvedeným v poistnej zmluve.

3.6

Pokuty a penále inej ako trestnoTprávnej povahy
Poistiteľ uhradí pokuty a penále inej ako trestno4právnej povahy (v rozsahu, v akom sú
poistiteľné podľa príslušnej legislatívy), uložené poistenej osobe, ktoré je poistená osoba
právne povinná uhradiť v súvislosti s nárokom. Poistenie podľa tohto článku sa vzťahuje len na
prípady, ak nebolo preukázané, že sa poistená osoba dopustila porušenia zákona úmyselne.
Náhrada týchto nákladov je obmedzená sublimitom uvedeným v poistnej zmluve.

3.7

Náklady na nevyhnutnú psychologickú pomoc pri ochorení, ktoré spôsobil stres vyvolaný
nárokom
V prípade, že poistená osoba utrpí ochorenie, ktoré je na základe lekárskeho posudku
preukázateľne spôsobené následkom stresu vyvolaného nárokom, na ktorý sa vzťahuje
poistenie podľa ODDIELU A, uhradí poistiteľ náklady na nevyhnutnú starostlivosť psychológa a
pomoc pri zvládnutí krízy, ktoré poistená osoba vynaložila po predchádzajúcom písomnom
súhlase poistiteľa.
Náhrada týchto nákladov je obmedzená sublimitom uvedeným v poistnej zmluve.
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3.8

Náklady na náhradné firemné vozidlo
Pokiaľ má poistená osoba počas poistnej doby ako súčasť odmeňovania nárok na
neobmedzené používanie firemného vozidla pre súkromné účely a pokiaľ v priamom dôsledku
nároku, ktorý je voči poistenej osobe uplatnený, poistená osoba o tento benefit príde, uhradí
poistiteľ náklady na prenájom obdobného modelu vozidla v rovnakej kategórii, ktoré poistená
osoba vynaložila po predchádzajúcom písomnom súhlase poistiteľa, maximálne však na dobu
do konca konania o nároku.
Náhrada týchto nákladov je obmedzená sublimitom uvedeným v poistnej zmluve.

3.9

Osobné náklady
Poistiteľ po predchádzajúcom písomnom súhlase uhradí poistenej osobe osobné a rodinné
výdavky, ktoré poistená osoba nemôže naďalej hradiť v dôsledku rozhodnutia úradného
orgánu súvisiaceho výhradne s nárokom, a to za nasledujúcich podmienok:
(a) všetky tieto osobné a rodinné výdavky (s výnimkou nutných výdavkov na potraviny, lieky,
prípadne iné veci najnutnejšej potreby) sú hradené na základe zmlúv či objednávok
uzatvorených pred vydaním takéhoto rozhodnutia úradných orgánov; a
(b) poistená osoba preukázateľne vyčerpala všetky svoje a rodinné finančné prostriedky
nepostihnuté týmto rozhodnutím úradného orgánu.
Poistiteľ nahradí tieto osobné a rodinné výdavky len za obdobie počínajúc dňom nadobudnutia
právoplatnosti takéhoto rozhodnutia úradného orgánu a končiac dňom jeho zrušenia,
maximálne však po dobu 12 mesiacov.
Náhrada týchto nákladov je obmedzená sublimitom uvedeným v poistnej zmluve.

4.

ODDIEL C – ROZŠÍRENÉ POISTENIE

4.1

Predĺžená lehota pre uplatnenie nárokov
Pokiaľ nedošlo k transakcii alebo poistenie nezaniklo v dôsledku nezaplatenia poistného alebo
poistenie nebolo obnovené alebo nahradené iným poistením zo strany poistiteľa, má poistník
právo na predĺženú lehotu pre uplatnenie nárokov:
(i)

automaticky v dĺžke trvania 12 mesiacov; alebo

(ii)

v dĺžke trvania dohodnutej v poistnej zmluve, pokiaľ o ňu písomne požiada najneskôr
30 dní po uplynutí poistnej doby a zaplatí dodatočné poistné uvedené v poistnej zmluve
najneskôr do 30 dní po uplynutí poistnej doby.

Ak dôjde k transakcii, je poskytnutie predĺženej lehoty pre uplatnenie nárokov v dĺžke trvania
až 72 mesiacov možné len na základe a za podmienok písomne dohodnutých s poistiteľom.
Predĺženú lehotu pre uplatnenie nárokov na základe tohto článku nie je možné zrušiť alebo
odvolať.
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4.2

Doživotná lehota pre uplatnenie nárokov poistených osôb na dôchodku
Poistiteľ poskytne neobmedzenú predĺženú lehotu pre uplatnenie nárokov každej existujúcej
alebo budúcej poistenej osobe, ktorá počas poistnej doby prestane vykonávať svoju funkciu
z dôvodu odchodu do dôchodku, odstúpenia z funkcie, alebo s ktorou spoločnosť ukončí alebo
nepredĺži zmluvu týkajúcu sa výkonu funkcie z iných dôvodov než z dôvodu transakcie. Táto
predĺžená lehota pre uplatnenie nárokov bude poskytnutá za predpokladu, že po uplynutí
poistnej doby tohto poistenia:
(a)

nebude toto poistenie obnovené alebo nahradené žiadnym
zodpovednosti za škodu managementu; alebo

iným

poistením

(b)

toto poistenie síce bude obnovené alebo nahradené iným poistením zodpovednosti za
škodu managementu, avšak takéto nové poistenie nebude týmto bývalým poisteným
osobám poskytovať predĺženú lehotu pre uplatnenie nárokov v dĺžke aspoň šesť (6)
rokov.

4.3

Dodatočný limit poistného plnenia pre nevýkonných členov orgánov spoločnosti

(a)

Pri nároku uplatnenom voči nevýkonnému členovi orgánu spoločnosti v prípade, keď je limit
poistného plnenia
vyčerpaný, poistiteľ poskytne v súvislosti s takýmto nárokom
nevýkonnému členovi orgánu spoločnosti dodatočný limit vo výške stanovenej v poistnej
zmluve. Tento dodatočný limit bude poskytnutý za predpokladu, že boli vyčerpané:
(i)

limit poistného plnenia v zmysle poistnej zmluvy; a

(ii)

všetky ostatné poistenia, ktoré sa na daný nárok vzťahujú, a to vrátane poistenia
nadmerku nad limit poistného plnenia podľa tohto poistenia; a

(iii)

akékoľvek iné odškodnenie vo vzťahu k tomuto nároku, na ktoré má daný nevýkonný
člen orgánu spoločnosti nárok od spoločnosti alebo na inom základe.

Dodatočný limit uvedený v poistnej zmluve v súvislosti s týmto bodom 4.3 je maximálny možný
agregovaný limit poistného plnenia, ktorý poistiteľ poskytne bez ohľadu na počet:

(b)

4.4

(i)

uplatnených nárokov; alebo

(ii)

požiadaviek na poistné plnenie podľa tejto poistnej zmluvy; alebo

(iii)

nevýkonných členov orgánov spoločnosti s právom na poistné plnenie; alebo

(iv)

prípadov protiprávneho konania.

Nová dcérska spoločnosť
Poistenie sa automaticky vzťahuje aj na akýkoľvek subjekt, nad ktorým poistník získal
v priebehu poistnej doby priamo alebo nepriamo prostredníctvom jednej alebo viacerých svojich
dcérskych spoločností kontrolu, avšak len pod podmienkou, že takýto subjekt:
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4.5

(a)

nemá žiadne vlastné cenné papiere registrované na burze či inom organizovanom trhu
cenných papierov v Spojených štátoch amerických; alebo

(b)

k dátumu akvizície má aktíva, ktoré nepresahujú hodnotu 25% celkových
konsolidovaných aktív poistníka k dátumu uzatvorenia poistnej zmluvy; alebo

(c)

nie je finančnou inštitúciou.

Naliehavé náklady
Pokiaľ nebolo z oprávnených dôvodov možné dopredu získať súhlas poistiteľa s vynaložením
nákladov na obranu alebo nákladov na predbežné šetrenie pred uplatnením nároku a tieto
náklady už boli vynaložené, poistiteľ poskytne súhlas s takýmito nákladmi spätne, avšak
maximálne do výšky sublimitu stanoveného v poistnej zmluve.

5.

ODDIEL D – POISTENIE PRE PRÍPAD NÁROKOV TÝKAJÚCICH SA CENNÝCH PAPIEROV
V prípade poistnej udalosti nahradí poistiteľ za spoločnosť škodu, ktorú je spoločnosť
povinná uhradiť v súvislosti s nárokmi týkajúcimi sa cenných papierov na základe
rozhodnutia súdu alebo iného orgánu oprávneného rozhodovať spory alebo na základe zmieru
dohodnutého po predchádzajúcim písomnom súhlase poistiteľa (pričom poistiteľ nemôže
udelenie takéhoto súhlasu bezdôvodne odoprieť).

6.

VÝLUKY Z POISTENIA
Toto poistenie nekryje náklady a výdavky a sú z neho vylúčené nároky:

6.1

Škoda na živote, zdraví alebo majetku; škoda spôsobená výrobkom alebo službou
(i)

6.2

na náhradu škody na živote, zdraví alebo majetku, ktorá spočíva v skutočnej alebo
údajnej ujme na fyzickom alebo psychickom zdraví, vrátane smrti, ochorenia alebo
choroby akejkoľvek osoby alebo na majetku (poškodenie alebo zničenie akéhokoľvek
hmotného majetku, vrátane straty možnosti jeho užívania) a následné finančné straty
vyplývajúce z takejto škody a/alebo ujmy. Táto výluka sa nevzťahuje na náklady na
obranu v súvislosti so škodou na živote, zdraví alebo majetku a na odškodnenie za
citovú ujmu alebo duševný stres, ktoré sú vymáhané v rámci nároku plynúceho
z porušenia antidiskriminačných predpisov vo vzťahu k zamestnancom, pokiaľ
takéto odškodnenie príslušný právny poriadok umožňuje;

Nepoctivé konanie a osobný zisk
na nepoctivé konanie a osobný zisk priamo alebo nepriamo spočívajúci v tom, že:
(i)

poistená osoba spôsobila škodu úmyselne alebo sa dopustila iného nepoctivého, či
podvodného konania alebo vedome porušila akýkoľvek právny predpis; alebo

(ii)

poistená osoba získala skutočnú výhodu alebo zisk alebo získala odmenu či iné
plnenie, na ktoré nemala právny nárok;
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ak bude potvrdené, že k takémuto konaniu skutočne došlo, a to buď písomným priznaním
poistenej osoby alebo konečným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu oprávneného
rozhodovať spory, proti ktorému sa nie je možné odvolať.
6.3

Vzájomné nároky medzi poistenými v Spojených štátoch amerických
na vzájomné nároky medzi poistenými v Spojených štátoch amerických uplatnené
spoločnosťou alebo v mene spoločnosti, resp. poistenou osobou alebo v mene poistenej
osoby a uplatnené v Spojených štátoch amerických, ich správnych jednotkách alebo na území
pod správou Spojených štátov amerických podľa akýchkoľvek federálnych, národných alebo
miestnych zákonov a právnych predpisov.
Tato výluka sa nevzťahuje na nárok voči poistenej osobe:

6.4

(i)

uplatnený likvidátorom, dočasným likvidátorom, správcom alebo núteným správcom
spoločnosti;

(ii)

uplatnený bývalým členom orgánu alebo osobou vo vedení spoločnosti;

(iii)

pokiaľ tento nárok uplatnila nezávislá tretia osoba, bez toho, že by ho spoločnosť alebo
poistená osoba vyžadovali alebo iniciovali;

(iv)

uplatnený vo forme derivatívnej žaloby;

(v)

pokiaľ je poistenou osobou bývalý člen orgánu alebo osoba vo vedení spoločnosti;

(vi)

pokiaľ ide o náklady na obranu.

Konanie poistením nekryté
priamo alebo nepriamo vyplývajúce z protiprávneho konania, ku ktorému došlo (alebo údajne
došlo):

6.5

(i)

po dátume transakcie; alebo

(ii)

pred dátumom získania dcérskej spoločnosti spoločnosťou; alebo

(iii)

po uplynutí poistnej doby.

Jadrové riziká
priamo alebo nepriamo súvisiace s jadrovou reakciou, jadrovým žiarením alebo rádioaktívnym
zamorením, bez ohľadu na spôsob vyvolania alebo priamo či nepriamo v súvislosti s akýmkoľvek
skutočným alebo domnelým porušením akéhokoľvek právneho predpisu týkajúceho sa jadrových
materiálov.

6.6

Znečistenie
priamo alebo nepriamo vyplývajúce z akéhokoľvek znečistenia. Táto výluka sa však nevzťahuje
na náklady na obranu vzniknuté pri obrane proti nároku uplatnenému v členskom štáte
Európskej únie.
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6.7

6.8

Predchádzajúce / prebiehajúce súdne spory, známe nároky, skutočnosti a okolnosti
(i)

priamo alebo nepriamo vyplývajúce z okolností zakladajúcich akýkoľvek nárok alebo
súdne konanie, správne konanie alebo konanie orgánu dohľadu proti poistenému
uskutočnené alebo začaté pred dátumom kontinuity krytia; alebo

(ii)

priamo či nepriamo vyplývajúce zo skutočností alebo okolností, ktoré boli poistenému
známe k dátumu kontinuity krytia a o ktorých mohol poistený predpokladať, že môžu
viesť k vzniku nároku.

Emisia nových cenných papierov počas poistnej doby
priamo alebo nepriamo vyplývajúce z ponuky cenných papierov počas poistnej doby, pokiaľ
nebolo s poistiteľom dohodnuté inak.

7.

POVINNOSTI V PRÍPADE VZNIKU NÁROKU ALEBO POTENCIÁLNEHO NÁROKU
Okrem povinností uvedených vo Všeobecných poistných podmienkach je poistený povinný
dodržiavať nižšie uvedené povinnosti.

7.1

Kedy oznámiť
Poistený je povinný okamžite, akonáhle je to možné, poistiteľovi písomne oznámiť vznik:
(i)

(ii)

akéhokoľvek nároku, a to najneskôr:
(a)

do konca poistnej doby alebo príslušnej predĺženej lehoty pre uplatnenie
nárokov; alebo

(b)

do 30 dní po skončení poistnej doby alebo príslušnej predĺženej lehoty pre
uplatnenie nárokov za podmienky, že bude tento nárok poistiteľovi
oznámený do 60 dní od okamihu, kedy bol prvýkrát uplatnený voči poistenému.

akéhokoľvek predbežného šetrenia pred uplatnením nároku alebo akýchkoľvek
okolností, na základe ktorých je možné oprávnene očakávať vznik nároku, avšak
najneskôr do konca poistnej doby.

Pokiaľ poistený oznámil nárok alebo okolnosti v súlade s týmito poistnými podmienkami, bude
každý ďalší/dodatočný nárok vychádzajúci alebo zapríčinený skutočnosťami, konaním, chybami
alebo opomenutiami uvedenými v pôvodnom oznámení nároku alebo oznámení okolností,
považovaný za prvýkrát uplatnený v rovnakom čase, kedy bolo podané pôvodné oznámenie
nároku, a za nahlásený poistiteľovi v deň, kedy boli prvýkrát podané požadované oznámenia.
Pre účely tohto poistenia sa akýkoľvek nárok alebo séria nárokov, ktoré vyplynuli z trvajúceho,
opakovaného alebo súvisiaceho konania, chýb či opomenutí bez ohľadu na to, či sa ich dopustil
viac ako jeden poistený a či smerovali proti jednej alebo viacerým osobám alebo entitám, bude
považovať za jeden nárok.
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Pokiaľ sa poistený rozhodne nevyužiť poistné krytie týkajúce sa nákladov na predbežné
šetrenie pred uplatnením nároku, nebude tým dotknuté právo poisteného využiť poistné krytie
vo vzťahu k nároku, ktorý vznikol z rovnakých okolností, pokiaľ bol nárok poistiteľovi
oznámený v súlade s týmto bodom 7.1 (Kedy oznámiť).
7.2

Komu oznámiť
Poistený je povinný zaslať oznámenie o škodovej udalosti na adresu pre oznamovanie
škodových udalostí uvedenú v poistnej zmluve, alebo na adresu poistiteľa, pokiaľ nie je
v zmluve dohodnuté inak.

7.3

Čo oznámiť
(i)

V prípade nároku alebo predbežného šetrenia pred uplatnením nároku
Poistený je povinný predložiť poistiteľovi dokument o predbežnom šetrení pred
uplatnením nároku alebo dokument obsahujúci nárok uplatnený voči poistenému
alebo iný dokument, ktorý poukazuje na to, že voči poistenému bude uplatnený nárok.
V priebehu šetrenia je poistený na žiadosť poistiteľa povinný predložiť nasledujúce
dokumenty:
(a)

korešpondenciu týkajúcu sa nároku;

(b)

písomné zhrnutie popisujúce konanie poisteného alebo opomenutia
poisteného, ktoré môžu spôsobiť alebo mohli spôsobiť škodu alebo stratu; ako
a kedy bola škoda zistená; kedy a v akej výške zrejme vznikne alebo už vznikla
škoda;

(c)

písomné vyhodnotenie svojej zodpovednosti;

(d)

doklad o menovaní do funkcie, pracovné zmluvy, popisy práce, interné predpisy
alebo iné dokumenty, ktoré obsahujú povinnosti, úlohy, práva a zásady
zodpovednosti daného člena orgánu alebo osoby vo vedení spoločnosti;

(e)

pokiaľ sa pre danú pozíciu vyžaduje splnenie zvláštnych kvalifikačných /
odborných požiadaviek, potom tiež osvedčenie o splnení týchto požiadaviek, t. j.
kópiu diplomu alebo iného dokumentu osvedčujúceho odbornú kvalifikáciu,
životopis;

(f)

rozhodnutia, uznesenia, správy a ďalšie dokumenty z oficiálneho vyšetrovania a
iných konaní týkajúcich sa prípadu (civilné či trestné konania, vrátane konaní o
výkone rozhodnutí, správne konania, konania daňových orgánov, prerokovanie
v etickej komisii, interný či externý audit, prerokovanie v predstavenstve,
správnou či dozornou radou, konania o likvidácii, či konanie akéhokoľvek
úradného orgánu);
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(g)

vyhlásenie o ustanovení právneho zástupcu bez účasti poistiteľa alebo
požiadavka poisteného na poistiteľa, aby právneho zástupcu ustanovil za
neho;

(h)

doklady osvedčujúce výšku nároku, najmä vyjadrenia, výkazy, finančné výpisy,
účtovné závierky, súvahy, výňatky z účtovníctva, znalecké posudky, faktúry,
úradné rozhodnutia, protokoly, správy;

(i)

pokiaľ v minulosti už došlo ku konaniu alebo opomenutiu obdobného druhu ako
je konanie alebo opomenutie, ktoré viedlo k vzniku škody, taktiež dokumenty,
ktoré sa k nemu vzťahujú a doklady alebo dohody, ktoré preukazujú, aké
opatrenia boli prijaté k zmierneniu týchto strát alebo škody alebo obdobných strát
či škody, ktoré by v budúcnosti mohli nastať.

Pokiaľ poistiteľ nemá určitý dokument k dispozícii alebo si vyššie uvedené dokumenty
odporujú alebo by mohli vyvolať ďalšie otázky, ktoré by bolo potrebné objasniť, je
poistiteľ oprávnený vyžadovať iné dokumenty, informácie alebo dôkazy uvedené
vyššie.
Vyššie uvedený zoznam bol vypracovaný na základe skúseností poistiteľa s poistnými
udalosťami a znalostí typických prípadov škôd a nárokov. Preto v prípade výnimočného
alebo netypického nároku, ktorý je možné preukázať len predložením ďalších alebo
iných dokumentov, si poistiteľ vyhradzuje právo vyžiadať si aj iné ako len vyššie
uvedené dokumenty.
(ii)

V prípade hlásenia okolností
Poistený môže počas poistnej doby oznámiť poistiteľovi akékoľvek okolnosti, o
ktorých je možné dôvodne predpokladať, že povedú k vzniku nároku. Poistený je
v takomto hlásení podľa článku 7.1 (ii) povinný uviesť dôvody, prečo sa dá predpokladať
vznik nároku a relevantné informácie o dátumoch, o protiprávnom konaní, pokiaľ
k nemu došlo a o potenciálnom poistenom a poškodenom, ktorých sa situácia
pravdepodobne týka.

7.4

Uznanie a vysporiadanie
Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu poistiteľa uznať
zodpovednosť vo vzťahu k akémukoľvek nároku, ani sa pokúsiť o riešenie akéhokoľvek nároku
zmierom.
Poistiteľ nie je oprávnený vysporiadať žiadny nárok bez súhlasu poisteného.
Pokiaľ sa poistený a poistiteľ nezhodnú na tom, či by mal byť nárok vysporiadaný urovnaním
alebo či by sa poistený mal proti nároku brániť, poistiteľ je povinný do 30 dní od oznámenia
tohto rozdielneho stanoviska postúpiť záležitosť nezávislému právnemu poradcovi, náklady
na ktorého uhradí poistiteľ a ktorý po zvážení možného vývoja rozhodne, či by poistený mohol
s odmietnutím nároku v spore s konečnou platnosťou uspieť, alebo či je vhodnejšie nárok
vysporiadať urovnaním. Nezávislý právny poradca zároveň stanoví sumu, za ktorú by poistiteľ
mohol nárok vysporiadať, pričom vezme do úvahy ekonomické aspekty záležitosti, náhradu
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škody a náklady, ktoré poškodený zrejme vymôže, pravdepodobné náklady na obhajobu
a perspektívu poisteného na úspech obrany v rámci súdneho konania.
Pokiaľ je na základe stanoviska nezávislého právneho poradcu vhodné nárok vysporiadať
a poistiteľ s poškodeným súhlasia, avšak poistený sa rozhodne bez ohľadu na toto stanovisko
pokračovať v obrane nároku, je poistné plnenie obmedzené len sumou, za ktorú bolo možné
nárok vysporiadať, vrátane nákladov na obranu vynaložených do dátumu navrhovaného
vysporiadania. Pokiaľ konečná výška odškodnenia poškodenému túto sumu prevýši, na
vzniknutý rozdiel sa poistenie nevzťahuje.
7.5

Poistené náklady a výdavky
Poistiteľ je povinný uhradiť len tie náklady na obranu a akékoľvek ďalšie poistené náklady a
výdavky (podľa ODDIELU B týchto zmluvných dojednaní), ku ktorým dal vopred písomný súhlas.
Tento súhlas nemôže byť bezdôvodne odopretý.

7.6

Záloha na poistené náklady a výdavky
Pred konečným rozhodnutím o vyriešení nároku alebo poistnej udalosti, na ktoré sa vzťahuje
toto poistenie, poskytne poistiteľ zálohu na poistené náklady a výdavky (podľa ODDIELU B
týchto zmluvných dojednaní). Táto záloha od poistiteľa:

7.7

(i)

podlieha prípadnej spoluúčasti;

(ii)

započítava sa do limitu poistného plnenia a je obmedzená výškou limitu poistného
plnenia;

(iii)

musí byť zo strany poisteného poistiteľovi vrátená, a to spoločnosťou či každou
z poistených osôb zvlášť podľa svojho podielu na poistnom plnení, ak sa zistí, že sa
poistenie na úhradu týchto nákladov nevzťahuje.

Menovanie právnych zástupcov
Poistená osoba si môže s predchádzajúcim písomným súhlasom poistiteľa určiť právneho
zástupcu, ktorý ju bude zastupovať pri obrane proti akémukoľvek nároku. Pokiaľ je tento alebo
podobný nárok uplatnený proti viacerým poisteným osobám alebo zároveň proti spoločnosti
a poistenej osobe, bude ten istý právny zástupca stanovený na obhajobu všetkých osôb, ibaže
by tomu bránil stret záujmov medzi nimi či iné významné skutočnosti, napr. vážny konflikt medzi
poistenými osobami.

7.8

Informácie a súčinnosť
Poistený je povinný poskytnúť poistiteľovi všetky relevantné informácie a súčinnosť tak, aby
poistiteľ alebo jeho zástupcovia mohli viesť vyšetrovanie nároku alebo obranu proti
akémukoľvek nároku voči nemu (vrátane toho, aby tak mohol činiť bez akýchkoľvek obmedzení
a v súlade s procesnými požiadavkami, ktoré sú vyžadované v štáte, v ktorom sa nárok
uplatňuje), a zároveň umožniť poistiteľovi určenie jeho zodpovednosti a ich krytia poistnou
zmluvou.
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7.9

Rozdelenie poistného plnenia
Poistiteľ je povinný poskytnúť poistné plnenie len za poistením krytý nárok. Pokiaľ by bol proti
poistenému uplatnený nárok týkajúci sa škody, na ktorú sa vzťahuje toto poistenie a zároveň
inej škody, na ktorú sa toto poistenie nevzťahuje, alebo by bol uplatnený nárok proti poistenému
a zároveň proti osobe, ktorá nie je poistená, poistený a poistiteľ vynaloží primerané úsilie
k určeniu správneho a spravodlivého rozdelenia platieb poistného plnenia za poistených podľa
tohto poistenia a rozdelí platby poistného plnenia na základe rozúčtovacích zásad, ktoré
používajú súdy a ktoré prihliadajú na právne a finančné záväzky jednotlivých strán a pomerné
výhody, ktoré získali. Poistené osoby a poistiteľ, prípadne spoločnosť, vynaložia všetko úsilie,
aby sa na tejto sume dohodli.
V prípade, ak sa poistiteľ a poistený do 14 dní nedohodnú na rozdelení poistného plnenia podľa
predchádzajúceho odstavca, postúpia záležitosť nezávislému právnemu poradcovi, ktorého
rozhodnutie bude pre všetky strany konečné a záväzné. Poistený a poistiteľ sú oprávnení
podávať nezávislému právnemu poradcovi písomné vyjadrenia. Náklady na nezávislého
právneho poradcu sa rozdelia medzi stranami podľa rovnakého kľúča, aký použil k rozdeleniu
platieb tento nezávislý právny poradca.

7.10

7.11

Povinnosti poisteného
(i)

Poistený má povinnosť brániť sa proti akémukoľvek uplatnenému nároku a umožniť
poistiteľovi kedykoľvek sa plne zúčastniť obrany proti nároku, ako aj konania o
akomkoľvek vysporiadaní, na ktorom sa poistiteľ podieľa alebo veľmi pravdepodobne
bude podieľať.

(ii)

Každý poistený je povinný na vlastné náklady poskytovať poistiteľovi všetku
primeranú súčinnosť, a spolupracovať s ním pri šetrení nároku, pri obrane proti nemu,
pri usporiadaní nároku alebo odvolaní sa voči nemu, tiež pri predbežnom šetrení pred
uplatnením nároku a je povinný poskytovať poistiteľovi všetky relevantné informácie
týkajúce sa akéhokoľvek nároku, predbežného šetrenia pred uplatnením nároku
či okolností, ktoré poistiteľ oprávnene požaduje. V prípade akéhokoľvek nároku a
predbežného šetrenia pred uplatnením nároku musí každý poistený podniknúť
primerané kroky na redukciu alebo zníženie akýchkoľvek prípadných platieb v zmysle
poistnej zmluvy.

Povinnosť k spolupráci
Poistený a akákoľvek osoba konajúca v jeho mene v súvislosti s akýmkoľvek nárokom:
(a)

musí vždy konať čestne a poctivo a poistiteľovi poskytnúť pravdivé, úplné a neskreslené
informácie, aby z poistenia neprichádzala do úvahy žiadna platba alebo odškodnenie
v prípade akéhokoľvek nároku v dôsledku podvodu;

(ii)

nesmie zničiť dôkazy, podporné informácie alebo dokumenty, dáta a ich nosiče, ani
akékoľvek predmety, majetok, či veci súvisiace s nárokom, na ktorý sa vzťahuje toto
poistenie;

(iii)

musí v súvislosti s prechodom práv podľa článku 7.13 postupovať tak, aby poistiteľ
mohol proti tretej osobe uplatniť právo na náhradu škody v súvislosti s nárokom, na
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ktorý sa vzťahuje toto poistenie, nesmie sa vzdať žiadneho práva na náhradu škody a
nesmie opomenúť uplatniť takéto právo a je povinný poskytnúť poistiteľovi všetku
potrebnú súčinnosť pri uplatňovaní týchto práv, pokiaľ ho o to poistiteľ požiada;
(iv)

7.12

7.13

je povinný bez zbytočného odkladu vrátiť poistiteľovi akúkoľvek platbu poistného
plnenia, vrátane záloh poskytnutých v súlade s článkom 7.6, pokiaľ vyjde najavo, že boli
vyplatené neoprávnene a na daný nárok sa poistenie nevzťahuje.

Práva poistiteľa
(i)

Poistiteľ je oprávnený (nie však povinný) prevziať, riadiť či monitorovať obranu
poisteného a dávať mu v tejto súvislosti záväzné pokyny. Poistiteľ taktiež nie je povinný
sám preverovať žiadne okolnosti oznámení podľa bodu 7.1 (Kedy oznámiť) vyššie, ani
žiadny nárok, ani zahájiť či prevziať akékoľvek konanie v súvislosti s akýmkoľvek
nárokom alebo predbežným šetrením pred uplatnením nároku a môže podľa svojho
uváženia vo všetkých prípadoch ponechať vedenie týchto konaní v plnom rozsahu
na poistenom s tým, že preplatenie nákladov na obranu i v tomto prípade určuje
poistiteľ podľa svojho uváženia.

(ii)

Poistiteľ môže kedykoľvek poskytnúť poistenému poistné plnenie vo výške limitu
poistného plnenia (po odpočítaní všetkých už uhradených čiastok) s tým, že nebude
ďalej riadiť obranu proti takémuto nároku a zároveň vo vzťahu k takémuto nároku
zanikajú akékoľvek ďalšie povinnosti poistiteľa, vrátane povinnosti poskytnúť akékoľvek
poistné plnenie.

(iii)

Ak je uplatnený nárok voči poistenej osobe zo strany spoločnosti, poistiteľ nie je
povinný vo veci tohto nároku komunikovať so žiadnou ďalšou poistenou osobou alebo
so spoločnosťou.

Prechod práv
V prípade poskytnutia poistného plnenia na základe tejto poistnej zmluvy prechádza v rozsahu
tohto plnenia na poistiteľa právo poisteného na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou
alebo iné obdobné právo, ktoré má poistený voči tretej osobe. Poistený je povinný učiniť
nevyhnutné kroky a poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť, aby bol poistiteľ schopný toto právo
uplatniť. Poistiteľ nebude uplatňovať toto právo na prechod práv voči poistenej osobe
v súvislosti s nárokom, ibaže by preukázal, že na tento nárok a na túto poistenú osobu sa
vzťahuje Výluka 6.2 – Nepoctivé konanie a osobný zisk.

8.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Na toto poistenie sa vzťahujú tieto podmienky:

8.1

Územná platnosť a právne konanie
Toto poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým došlo kdekoľvek na svete, pokiaľ nie
je v poistnej zmluve uvedené inak alebo to nie je v rozpore s akýmkoľvek právnym predpisom.
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8.2

Zákaz postúpenia práv a povinností
Práva a povinnosti z poistnej zmluvy nesmú byť postúpené na inú osobu bez predchádzajúceho
písomného súhlasu poistiteľa.

8.3

Informácie pred uzavretím poistnej zmluvy
Poistník a poistení sú povinní pravdivo a úplne odpovedať na všetky písomné otázky poistiteľa
týkajúce sa dojednávaného poistenia. Za odpovede na písomné otázky poistiteľa sa považujú
tiež informácie uvedené v dotazníku alebo poskytnuté v komunikácii prebiehajúcej pred
uzavretím poistnej zmluvy.

8.4

8.5

8.6

Oddeliteľnosť
(i)

Dotazník a akékoľvek iné prehlásenia poskytnuté ktorýmkoľvek poisteným budú
považované vo vzťahu ku všetkým poisteným za oddelený a samostatný dokument.
Akékoľvek vyjadrenie uvedené v dotazníku alebo akékoľvek prehlásenie alebo poznatok
patriaci určitej poistenej osobe, nebudú považované za prehlásenie alebo poznatok
inej poistenej osoby.

(ii)

Pre účely posúdenia aplikácie výluk v článku 6 sa konanie alebo poznatok jednej
poistenej osoby nebude prisudzovať inej poistenej osobe.

(iii)

Pokiaľ ide o ustanovenie ODDIELU D – Poistenie pre prípad nárokov týkajúcich sa
cenných papierov, len prehlásenia a poznatky Generálneho riaditeľa, Prevádzkového
riaditeľa, Finančného riaditeľa alebo Riaditeľa právneho odboru/Hlavného právneho
zástupcu (alebo ekvivalentných pozícií spoločnosti) budú prisudzované tejto
spoločnosti a poznatky tých istých funkcií u poistníka budú prisudzované všetkým
spoločnostiam.

Neposkytnutie informácií
(i)

V prípade, že poistiteľ, poistník alebo poistený odpovie úmyselne alebo
z nedbanlivosti nepravdivo alebo neúplne na písomné otázky druhej zmluvnej strany
týkajúce sa tohto poistenia, má druhá strana právo od poistnej zmluvy odstúpiť, ak by
pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok poistnú zmluvu neuzavrela.

(ii)

V prípade, že poistiteľovi vznikne právo odstúpiť od tejto poistnej zmluvy, sa strany
môžu dohodnúť na tom, že namiesto podania písomného odstúpenia poistenému
zostane táto poistná zmluva naďalej v plnej platnosti a účinnosti, avšak poistenie podľa
nej sa nebude vzťahovať na žiadnu škodu, ktorá vznikla alebo môže vzniknúť v súvislosti
s okolnosťami, na základe ktorých má poistiteľ právo odstúpiť od tejto poistnej zmluvy.

Hranica poistného plnenia, limit poistného plnenia
(i)

Suma uvedená v poistnej zmluve ako limit poistného plnenia je, s výnimkou
dodatočného limitu podľa bodu 4.3 týchto zmluvných dojednaní, hornou hranicou
poistného plnenia, ktorú na základe poistnej zmluvy poistiteľ vyplatí za jednu a všetky
poistné udalosti, ktoré nastali počas poistnej doby, bez ohľadu na počet:
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8.7

8.8

(a)

uplatnených nárokov; alebo

(b)

poistených s právom na poistné plnenie; alebo

(c)

prípadov protiprávneho konania alebo

(d)

poistených ODDIELOV poistnej zmluvy alebo druhov poistného krytia
dojednaných v poistnej zmluve, na základe ktorých je požadované odškodnenie
z tejto poistnej zmluvy.

(ii)

Pokiaľ nie je dojednané inak, do limitu poistného plnenia sa započítavajú tiež všetky
poistené náklady a výdavky (podľa ODDIELU B týchto zmluvných dojednaní).

(iii)

Limit poistného plnenia sa nezvyšuje dojednaním predĺženej lehoty pre uplatnenie
nárokov podľa bodu 4.1 týchto zmluvných dojednaní. Akýkoľvek sublimit poistného
plnenia uvedený v poistnej zmluve, s výnimkou dodatočného limitu pre nevýkonných
členov orgánov podľa bodu 4.3, sa započítava do limitu poistného plnenia a tento limit
nezvyšuje.

Viacnásobné nároky
(i)

Všetky skutkovo prepojené alebo súvisiace prípady protiprávneho konania alebo
konania (v zmysle bodu 7.1 týchto zmluvných dojednaní) budú pre účely poistnej zmluvy
spoločne považované za jeden prípad protiprávneho konania alebo konania (v
zmysle bodu 7.1 týchto zmluvných dojednaní).

(ii)

Pokiaľ z jedného prípadu protiprávneho konania alebo inej skutočnosti vznikne viac
ako jeden nárok, budú pre účely tohto poistenia všetky tieto nároky spoločne
považované za jediný nárok, na ktorý sa uplatní len jedna spoluúčasť.

Iné poistenie
Toto poistenie sa vzťahuje na akýkoľvek nárok len v rozsahu, v akom sa na taký nárok
nevzťahuje akékoľvek iné platné a uplatniteľné poistenie alebo iná forma odškodnenia, na
základe ktorých má poistený, ktorý je v súvislosti s nárokom oprávnený k poistnému plneniu
podľa poistnej zmluvy, právo na poistné plnenie alebo odškodnenie od akejkoľvek inej strany.
Pokiaľ ide o externé spoločnosti, poistenie podľa tejto poistnej zmluvy kryje len nadmerok nad:

8.9

(i)

akékoľvek odškodnenie poskytnuté akoukoľvek externou spoločnosťou alebo
spoločnosťou; a

(ii)

akékoľvek iné platné a vymožiteľné poistenie dojednané pre externú spoločnosť v
prospech jej členov orgánov a ďalších vedúcich pracovníkov alebo zamestnancov.

Poistné obdobie
Pokiaľ nie je dohodnuté v poistnej zmluve inak, toto poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú
s poistným obdobím v dĺžke trvania 12 mesiacov.
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8.10

8.11

Spoluúčasť
(i)

V prípade nároku spoločnosti na poistné plnenie podľa ODDIELU A, bodu 2.3, alebo
podľa ODDIELU B alebo ODDIELU D týchto zmluvných dojednaní poistiteľ poskytne
poistné plnenie len v rozsahu prevyšujúcom výšku spoluúčasti uvedenú v poistnej
zmluve. Spoluúčasť sa vzťahuje na každý nárok.

(ii)

V prípade nároku poistenej osoby na poistné plnenie podľa ODDIELU A, bodu 2.1,
alebo 2.2, alebo podľa ODDIELU B týchto zmluvných dojednaní, keď spoločnosť mohla
v súlade s príslušnými právnymi predpismi odškodniť poistenú osobu (či už formou
náhrady škody, poskytnutia zálohy na náklady, pôžičky alebo inak), ale neučinila tak, je
spoločnosť povinná nahradiť poistiteľovi časť poistného plnenia vo výške spoluúčasti
uvedenej v poistnej zmluve. Spoločnosť však túto povinnosť nemá v prípade, že
poistenú osobu neodškodnila výhradne z dôvodu úpadku spoločnosti.

Ekonomické sankcie
Poistiteľovi nevznikne povinnosť poskytnúť poistné plnenie v súvislosti s udalosťami, na ktoré
by sa inak vzťahovalo toto poistenie, ak poistník, poistený alebo osoba, ktorej má byť
poskytnuté plnenie, je občanom štátu alebo má sídlo alebo bydlisko v štáte, proti ktorému bolo
akýmkoľvek právnym predpisom či iným právnym aktom záväzným pre poistiteľa, jeho
materskú alebo ovládajúcu spoločnosť, zavedené embargo alebo iná ekonomická sankcia, ktorá
poistiteľovi znemožňuje poskytnúť poistenie alebo iné ekonomické plnenie. To platí i v prípade,
že takéto embargo alebo iná ekonomická sankcia je zavedená priamo proti poistníkovi,
poistenému alebo inej osobe, ktorej má byť poskytnuté plnenie.
Okrem vyššie uvedeného nebude poskytnuté žiadne plnenie oprávnenej osobe/osobám,
ktorej/ktorým bude toto plnenie odmietnuté v súlade so zákonmi alebo inými nariadeniami
týkajúcimi sa poistiteľa, jeho materskej spoločnosti alebo spoločnosti s väčšinovým podielom.

8.12

Ustanovenie o obmedzení
Nároky plynúce z tohto poistenia musia byť oznámené poistiteľovi v súlade s článkom 7.1. Toto
poistenie sa nevzťahuje a poistiteľ neposkytne poistné plnenie za žiadne nároky, ktoré nebudú
oznámené poistiteľovi v súlade s článkom 7.1.

8.13

Konanie poistníka a poisteného
Vo všetkých záležitostiach, ktoré sa týkajú poistnej zmluvy, koná v mene všetkých poistených
poistník okrem prípadov, keď došlo k transakcii poistníka alebo v prípade nároku vzneseného
proti poistenej osobe spoločnosťou; v týchto prípadoch koná každý poistený vo vlastnom
mene.

8.14

Riešenie sporov a sťažností
Písomné sťažnosti poistníka, poisteného alebo oprávnených osôb týkajúce sa plnenia poistnej
zmluvy, predovšetkým úplného alebo čiastočného odmietnutia vzniknutých nárokov, je možné
zasielať príslušnému zástupcovi poistiteľa a požadovať preskúmanie odmietnutia poistného
plnenia. Poistiteľ odpovie do 30 dní od obdržania sťažnosti. Poistník, poistený alebo
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oprávnené osoby majú ďalej možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Národnú banku Slovenska
alebo s návrhom na finančného arbitra (pokiaľ existuje).
9.

DEFINÍCIE A VÝKLAD
Nižšie uvedené pojmy a výrazy písané tučným písmom majú v texte týchto zmluvných
dojednaní, pokiaľ sú uvedené tučným písmom, špecifický a definovaný význam, ktorý je
v každom ich výskyte rovnaký bez ohľadu na to, či začínajú veľkým alebo malým písmenom.
Slová, ktoré nie sú nižšie špecificky definované, majú svoj obvyklý význam.
Tam, kde to kontext umožňuje alebo vyžaduje, pojmy použité v jednotnom čísle v sebe zahŕňajú
aj množné číslo a naopak. Pojmy označujúce mužský rod v sebe zahŕňajú i ženský a stredný
rod. Pojmom „osoba“ sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba. Odkazy na konkrétne
zákony je potrebné považovať za odkazy nielen na tieto zákony, ale tiež na všetky ich novely
a náhrady. Popisy v nadpisoch a záhlaví v týchto zmluvných dojednaniach sú len orientačné
a nemôže im byť pripisovaný ďalší význam.

9.1

Cenné papiere
Cennými papiermi sa rozumejú akékoľvek vydané majetkové a dlhové cenné papiere
spoločnosti, vrátane (ale nielen) akcií, dlhopisov alebo zmeniek.

9.2

Člen orgánu alebo osoba vo vedení spoločnosti
Člen orgánu alebo osoba vo vedení spoločnosti znamená člena predstavenstva, člena dozornej
rady, konateľa alebo prokuristu spoločnosti alebo ekvivalentnú pozíciu v zmysle práva iných
krajín, ako je právo Slovenskej republiky.

9.3

Dátum kontinuity krytia
Dátum kontinuity krytia znamená dátum, ktorý je s týmto označením uvedený v poistnej zmluve.

9.4

Dcérska spoločnosť
Dcérska spoločnosť znamená:
(i)

akákoľvek spoločnosť, ktorá nie je finančnou inštitúciou alebo spoločnosťou, ktorej
vydané akcie sú predmetom verejnej ponuky alebo sú registrované na akomkoľvek
organizovanom trhu v Spojených štátoch amerických a ktorej prostredníctvom
spoločnosť (buď priamo alebo nepriamo cez jednu alebo viacero svojich dcérskych
spoločností):
(a)

ovláda zloženie predstavenstva; alebo

(b)

ovláda viac než polovicu hlasov valného zhromaždenia; alebo

(c)

vlastní väčší ako polovičný podiel na základnom kapitále takejto spoločnosti;
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(ii)

9.5

akákoľvek iná spoločnosť, pre ktorú dal poistiteľ dopredu písomný súhlas k tomu, aby
bola zahrnutá do tohto poistenia ako dcérska spoločnosť.

Externá spoločnosť
Externá spoločnosť znamená akýkoľvek iný subjekt ako spoločnosť, do ktorého bola fyzická
osoba menovaná ako člen orgánu alebo osoba vo vedení spoločnosti na žiadosť, z príkazu alebo
na pokyn spoločnosti, za predpokladu, že táto externá spoločnosť nie je založená, nesídli a
nemá svoje cenné papiere registrované na burze či inom organizovanom trhu cenných papierov
v Spojených štátoch amerických alebo nie je finančnou inštitúciou.

9.6

Finančná inštitúcia
Finančné inštitúcie sú:

9.7

(i)

spoločnosti prijímajúce vklady a poskytujúce úvery, bez ohľadu na to, či sa jedná o
univerzálne, investičné, hypotekárne banky, stavebné sporiteľne, sporiteľské družstvá,
centrálne či iné banky;

(ii)

poisťovne a zaisťovne;

(iii)

investičné spoločnosti a fondy, obchodníci s cennými papiermi či investiční
sprostredkovatelia (sprostredkovatelia a poradcovia, asset manažéri, správcovia fondov
či poradcovia v oblasti private equity); penzijné spoločnosti a penzijné fondy;

(iv)

spoločnosti pôsobiace vo finančnej infraštruktúre, napr. burzy, zúčtovacie systémy,
depozitáre a spoločnosti vykonávajúce finančnú správu;

(v)

akýkoľvek iní poskytovatelia obdobných finančných služieb, týkajúcich sa cenných
papierov.

Kontrola
Kontrolou sa rozumie riadenie záležitostí subjektu prostredníctvom:

9.8

(i)

ovládania zloženia predstavenstva takého subjektu; alebo

(ii)

ovládania viac ako polovice akcionárov alebo hlasovacích práv tohto subjektu; alebo

(iii)

vlastníctva viac ako polovičného podielu na základnom kapitále tohto subjektu; alebo

(iv)

založenia takého subjektu.

Ponuka cenných papierov
Ponuka cenných papierov znamená verejnú ponuku akýchkoľvek vlastných cenných papierov
spoločnosti alebo externej spoločnosti.
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9.9

Náklady na peňažnú záruku v súdnom konaní
Nákladmi na peňažnú záruku v súdnom konaní sa rozumie primeraná a nutná cena/náklady na
obstaranie peňažnej záruky (nie však samotná peňažná záruka) alebo iného finančného
nástroja, ktorým sa zaisťuje prípadný záväzok poistenej osoby (v súvislosti s akýmkoľvek
nárokom, konaním o obmedzení majetkových práv a osobnej slobody alebo konaním o
vydaní osoby) vo výške požadovanej príslušným súdom.

9.10

Náklady na obnovenie dobrej povesti
Náklady na obnovenie dobrej povesti sú primerané a nevyhnutné poplatky, náklady a výdavky
vynaložené (s predchádzajúcim písomným súhlasom poistiteľa) na poradcu v oblasti public
relations, ktorého služby využila poistená osoba priamo k zmierneniu nepriaznivého účinku
alebo možného nepriaznivého účinku nároku na svoju dobrú povesť; tento poradca šíri
informácie o výsledkoch súdneho prerokovania nároku a dostupnými prostriedkami očisťuje
meno a obnovuje dobrú povesť poistenej osoby.
Náklady na obnovenie dobrej povesti nezahŕňajú plat, mzdu alebo inú odmenu poistenej
osoby, cenu jej času ani ďalšie personálne či iné prevádzkové náklady spoločnosti.

9.11

Náklady na odborné služby
Náklady na odborné služby sú primerané a nevyhnutné náklady na odmenu či hotovostné
výdavky odborných poradcov vynaložené s predchádzajúcim písomným súhlasom poistiteľa.
Náklady na odborné služby nezahŕňajú:

9.12

(i)

náklady v súvislosti so zodpovednosťou, na ktorú sa nevzťahuje toto poistenie; ani

(ii)

náklady súvisiace s predbežným šetrením pred uplatnením nároku.

Náklady na predbežné šetrenie pred uplatnením nároku
Náklady na predbežné šetrenie pred uplatnením nároku znamenajú primerané a nevyhnutné
poplatky, náklady a výdavky, ktoré poistená osoba vynaložila s predchádzajúcim písomným
súhlasom poistiteľa výhradne v súvislosti so svojou prípravou na predbežné šetrenie pred
uplatnením nároku; tieto náklady však nezahŕňajú:
(i)

mzdu, plat či inú odmenu poistenej osoby, či náhradu jej času či akékoľvek ďalšie
mzdové či iné prevádzkové alebo režijné náklady alebo akékoľvek iné výdavky
poistenej osoby či spoločnosti; ani

(ii)

náklady na zisťovanie a vyhľadávanie dokumentov, záznamov alebo elektronických
informácií bez ohľadu na to, či sa jedná o dokumenty, záznamy alebo informácie
spoločnosti alebo akejkoľvek inej osoby, žiadateľa alebo akejkoľvek inej tretej strany.
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9.13

Náklady na zmiernenie škody
Náklady na zmiernenie škody znamenajú primerané a nevyhnutné platby potenciálnemu
poškodenému vynaložené za účelom znížiť konečný rozsah občiansko4právnej zodpovednosti
poistenej osoby.
Náklady na zmiernenie škody nezahŕňajú:

9.14

(i)

finančné záväzky v súvislosti so zodpovednosťou, na ktorú sa nevzťahuje toto poistenie;

(ii)

náklady na predbežné šetrenie pred uplatnením nároku;

(iii)

platby potenciálnemu poškodenému vynaložené za účelom zníženia konečného
rozsahu občiansko4právnej zodpovednosti spoločnosti, bez ohľadu na to, či ich
vykonala spoločnosť alebo poistená osoba v mene spoločnosti.

Náklady na obranu
Náklady na obranu sú:
(i)

primerané a nevyhnutné náklady, poplatky a výdavky na zastupovanie poisteného,
vynaložené s predchádzajúcim písomným súhlasom poistiteľa (s výnimkou ODDIELU
C bodu 4.5 Naliehavé náklady) poisteným alebo v mene poisteného v súvislosti s
nárokom, konaním o obmedzení majetkových práv a osobnej slobody alebo
konaním o vydaní osoby, pre vyšetrovanie, obranu, urovnanie alebo odvolanie sa
v súvislosti s nárokom, konaním o obmedzení majetkových práv a osobnej slobody
alebo konaním o vydaní osoby;

(ii)

primerané a nevyhnutné náklady, poplatky a výdavky na zastupovanie poisteného
vynaložené s predchádzajúcim písomným súhlasom poistiteľa poisteným alebo v
mene poisteného na autorizovaných znalcov zabezpečených obhajcom poisteného
poverených na vypracovanie hodnotenia, správy, stanoviska, diagnózy alebo popretie
dôkazov v súvislosti s obranou voči uplatnenému nároku, v konaní o obmedzení
majetkových práv a osobnej slobody alebo konaní o vydaní osoby.

Náklady na obranu nezahŕňajú náklady na predbežné šetrenie pred uplatnením nároku,
odmenu akejkoľvek poistenej osobe, cenu jej času, ani žiadne iné výdavky alebo režijné
náklady spoločnosti.
9.15

Nárok
Nárok znamená:
(i)

akékoľvek súdne (občianskoprávne alebo trestné), správne alebo regulačné konanie
zahájené voči poistenej osobe, v rámci ktorého sa tvrdí, že sa poistená osoba
dopustila protiprávneho konania; alebo

(ii)

akékoľvek písomné alebo ústne oznámenie adresované poistenej osobe, spoločnosti
alebo externej spoločnosti, v rámci ktorého sa tvrdí, že sa poistená osoba dopustila
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protiprávneho konania a v ktorom je naznačený zámer domáhať sa náhrady škody od
poistenej osoby a riešiť toto protiprávne konanie prostredníctvom súdneho,
správneho, či regulačného konania; alebo
(iii)

9.16

akákoľvek písomná výzva doručená poistenej osobe, aby sa poistená osoba dostavila
na ústne prerokovanie alebo aby poskytla dokumentáciu alebo akúkoľvek inú súčinnosť
v priebehu správneho alebo regulačného konania, vyšetrovania, pokiaľ sa toto konanie
alebo vyšetrovanie priamo týka konania poistenej osoby (pri výkone jej funkcie) alebo
záležitostí spoločnosti alebo externej spoločnosti.

Nárok týkajúci sa cenných papierov
Nárok týkajúci sa cenných papierov znamená akúkoľvek písomnú požiadavku, zahájenie
občianskoprávneho alebo rozhodcovského konania voči poistenému (avšak nie správneho
alebo regulačného konania, či vyšetrovania vedeného proti spoločnosti), v ktorom sa konštatuje
porušenie akéhokoľvek práva (uzákoneného či zvykového), nariadení či iných právnych
predpisov, ktorými sa riadia cenné papiere, vrátane ich ponuky, kúpy, predaja, sprostredkovania
alebo emisie či registrácie takých cenných papierov, pričom tento nárok:
(i)

uplatnila akákoľvek osoba v súvislosti s ponukou,
sprostredkovaním cenného papiera spoločnosti; alebo

kúpou,

predajom

alebo

(ii)

uplatnil majiteľ či držiteľ cenného papiera spoločnosti v súvislosti s jeho podielom na
spoločnosti; alebo

(iii)

odvodene uplatnil za spoločnosť majiteľ či držiteľ cenného papiera tejto spoločnosti.

Za nárok týkajúci sa cenných papierov sa nepovažuje akýkoľvek nárok uplatnený poisteným
týkajúci sa, vyplývajúci z alebo pripočítateľný strate na výnosoch z cenných papierov alebo
nedosiahnutí očakávaného zisku či prospechu z cenných papierov (vrátane záruk a opcií).
9.17

Nevýkonný člen orgánu spoločnosti
Nevýkonným členom orgánu spoločnosti sa rozumie akákoľvek fyzická osoba, ktorá bola, je
alebo počas poistnej doby začne pôsobiť vo funkcii člena predstavenstva, člena dozornej rady
alebo iného kontrolného (nevýkonného) orgánu spoločnosti
(i)

ktorá nie je súčasťou výkonného vedenia spoločnosti a vykonáva iba poradenskú
činnosť; a

(ii)

ktorá nie je a nebola počas posledných dvanásť (12) mesiacov zamestnancom
spoločnosti, ani k nej nemala akýkoľvek iný vzťah (iný ako nevýkonný člen orgánu
spoločnosti); a

(iii)

má rovnaké právne povinnosti, úlohy a potenciál zodpovednosti ako osoby
vo výkonných funkciách,
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9.18

Nezávislý právny poradca
Nezávislý právny poradca znamená:

9.19

(i)

ak je nárok uplatnený v krajine, v ktorej má poistník sídlo, advokát, na ktorom sa
poistená osoba alebo spoločnosť a poistiteľ dohodli, alebo

(ii)

ak je nárok uplatnený v inej jurisdikcii, advokát s viac ako desaťročnou praxou, na
ktorom sa poistená osoba alebo spoločnosť a poistiteľ dohodli, alebo

(iii)

v prípade, že k takej dohode nedôjde, advokát určený predsedom advokátskej komory /
miestnej advokátskej asociácie.

Úradný orgán
Úradný orgán je akýkoľvek orgán štátnej alebo verejnej správy či miestnej samosprávy, vrátane
orgánov dohľadu a regulačných orgánov, polície alebo iných donucovacích orgánov,
obchodného registra, či iných orgánov, ktoré majú právomoc vyšetrovať záležitosti poisteného.

9.20

Protiprávne konanie
Protiprávne konanie znamená akékoľvek skutočné alebo údajné konanie či opomenutie, omyl či
pochybenie, ktorým poistený pri výkone funkcie poruší akúkoľvek povinnosť, vrátane

9.21

(i)

uvedenia nesprávnych údajov alebo prehlásení;

(ii)

skreslenia skutočnosti;

(iii)

sklamanie dôvery;

(iv)

porušenie povinnosti;

(v)

prekročenia oprávnení, poverení alebo mandátu;

(vi)

porušenia práv na ochranu dôstojnosti človeka, vážnosti, cti a súkromia; alebo

(vii)

porušenia antidiskriminačných predpisov vo vzťahu k zamestnancom.

Predĺžená lehota pre uplatnenie nárokov
Predĺžená lehota pre uplatnenie nárokov je lehota, ktorá je uvedená v poistnej zmluve
a začína plynúť okamihom uplynutia poistnej doby. V prípade, že je predĺžená lehota
pre uplatnenie nárokov poskytnutá za podmienok uvedených v článku 4.1 alebo 4.2, poistenie
sa vzťahuje aj na nároky uplatnené v priebehu tejto lehoty, avšak len pokiaľ vyplývajú
z pochybení alebo porušení povinností, ku ktorým došlo pred koncom poistnej doby.

9.22

Porušenie antidiskriminačných predpisov vo vzťahu k zamestnancom
Pod porušením antidiskriminačných predpisov vo vzťahu k zamestnancom sa rozumie:
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9.23

(i)

porušenie práva na rovnaké zaobchádzanie (vrátane podmienok odmeňovania za
prácu, odbornú prípravu, príležitosť dosiahnuť funkčný postup v zamestnaní)
a diskriminácia (najmä z dôvodu rasy, farby pleti, náboženského vyznania, veku,
pohlavia, národnosti, zdravotného postihnutia, tehotenstva, sexuálnej orientácie alebo
kvôli iným preferenciám zamestnávateľa); alebo

(ii)

prenasledovanie alebo obťažovanie na pracovisku (vrátane sexuálneho obťažovania)
s úmyslom (alebo ktorého výsledkom je) znížiť dôstojnosť osoby alebo vytvoriť
nepriateľské alebo ponižujúce pracovné prostredie; alebo

(iii)

neplatné rozviazanie pracovného pomeru.

Poistený
Poistený znamená poistenú osobu a spoločnosť. Spoločnosť sa považuje za poistenú, len
pokiaľ ide o nároky týkajúce sa cenných papierov.

9.24

Poistená osoba
Poistená osoba znamená:
(i)

akúkoľvek fyzickú osobu, ktorá je, bola alebo sa počas poistnej doby stane členom
orgánu alebo osobou vo vedení spoločnosti;

(ii)

dediča, právneho nástupcu alebo právneho zástupcu alebo zákonného zástupcu člena
orgánu alebo osoby vo vedení spoločnosti v prípade jeho smrti, nespôsobilosti
k právnym úkonom alebo úpadku, avšak len v súvislosti s protiprávnym konaním,
ktorého sa dopustil člen orgánu alebo osoba vo vedení spoločnosti pri výkone svojej
funkcie;

(iii)

manžela alebo manželku alebo registrovaného partnera člena orgánu alebo osoby
vo vedení spoločnosti, avšak len v súvislosti s nárokom týkajúcim sa protiprávneho
konania, ktorého sa dopustil člen orgánu alebo osoba vo vedení spoločnosti pri
výkone svojej funkcie;

(iv)

zamestnanca spoločnosti
a) pri výkone manažérskej alebo riadiacej funkcie, v prípade, že pracovnoprávna
legislatíva vzťahujúca sa na výkon takejto funkcie neobmedzuje rozsah náhrady
škody spôsobenej zamestnancom z nedbanlivosti; alebo
b) pokiaľ bol nárok uplatnený zároveň voči členovi orgánu alebo osobe vo
vedení spoločnosti a v nároku sa uvádza, že sa tento zamestnanec podieľal na
protiprávnom konaní tohto člena orgánu alebo osoby vo vedení
spoločnosti alebo mu pri protiprávnom konaní napomáhal;

(v)

akúkoľvek fyzickú osobu konajúcu ako tieňový či de4facto riaditeľ spoločnosti v zmysle
príslušných právnych predpisov, s výnimkou odborného poradcu.
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Za poistenú osobu sa nepovažuje správca, nútený správca, správca konkurznej podstaty ani
likvidátor spoločnosti.
9.25

Poistiteľ
Poistiteľom je Colonnade Insurance S.A. so sídlom Rue Jean Piret 1, L42350 Luxemburg,
Luxembursko, zapísaná v Obchodnom registri Luxemburg pod č. B 61605 konajúca
prostredníctvom Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
so sídlom Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice, IČO: 50 013 602, zapísaná v Obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel Po, vložka č.: 591/V.

9.26

Poistná doba
Poistná doba znamená obdobie, na ktoré bolo poistenie uzatvorené a ktorá je uvedená v poistnej
zmluve.

9.27

Poistník
Poistník je subjekt uvedený v poistnej zmluve.

9.28

Konanie o obmedzení majetkových práv a osobnej slobody
Konanie o obmedzení majetkových práv a osobnej slobody je akékoľvek konanie vedené proti
poistenej osobe (v súvislosti s výkonom funkcie poisteného) úradným orgánom, ktorého
cieľom je:

9.29

(i)

zabrániť poistenej osobe vykonávať funkciu člena orgánu alebo osoby vo vedení
spoločnosti; alebo

(ii)

obmedzenie či zbavenie poistenej osoby výkonu vlastníckych či iných práv
k nehnuteľnostiam či inému osobnému majetku; alebo

(iii)

zriadenie záložného práva či iného zaťaženia nehnuteľného alebo iného osobného
majetku poistenej osoby; alebo

(iv)

dočasný alebo trvalý zákaz výkonu funkcie člena orgánu alebo osoby vo vedení
spoločnosti poistenou osobou; alebo

(v)

obmedzenie alebo zbavenie osobnej slobody poistenej osoby; alebo

(vi)

vyhostenie poistenej osoby potom, čo jej bolo zrušené inak riadne a platné povolenie
či oprávnenie k pobytu, z iného dôvodu ako súdneho rozhodnutia, ktorým je uznaná
vinnou za trestný čin.

Konanie o vydaní osoby
Konaním o vydaní osoby sa rozumie akékoľvek konanie týkajúce sa vydania alebo vyhostenia
poistenej osoby, vrátane konania o opravných prostriedkoch, vedené u akéhokoľvek orgánu
verejnej a súdnej moci či Európskeho súdu pre ľudské práva či iného obdobného súdu.
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9.30

Spoločnosť
Spoločnosťou sa rozumie poistník uvedený v poistnej zmluve, vrátane všetkých jeho dcérskych
spoločností.

9.31

Predbežné šetrenie pred uplatnením nároku
Predbežné šetrenie pred uplatnením nároku znamená:
a) preukázateľnú požiadavku, aby sa poistená osoba: (i) dostavila na konanie alebo pohovor;
alebo (ii) predložila dokumenty, záznamy alebo informácie v elektronickej podobe, ktoré sa
týkajú spoločnosti alebo poistenej osoby v poistenej funkcii, ale len vtedy, pokiaľ túto
požiadavku vzniesol úradný orgán; a
1) požiadavka vyplynula zo zisťovania alebo vyšetrovania úradného orgánu, ktoré sa týka
spoločnosti alebo poistenej osoby v poistenej funkcii; alebo
2) potom, čo spoločnosť, poistená osoba alebo informátor formálne písomne oznámili
úradnému orgánu, že došlo alebo údajne došlo k závažnému porušeniu zákonných alebo
regulačných povinností poistenej osoby, a ak toto šetrenie požaduje úradný orgán; alebo
b) nečakanú návštevu alebo kontrolu na mieste, keď sa do spoločnosti alebo externej
spoločnosti dostavia zástupcovia úradného orgánu a nechajú si predložiť, skontrolujú,
vyhotovia kópie alebo zabavia dokumenty, záznamy alebo elektronické informácie poistenej
osoby alebo pohovory s poistenou osobou.
Predbežné šetrenie pred uplatnením nároku nezahŕňa žiadne očakávané a pravidelné,
t. j. plánované kontroly alebo zisťovania vykonávané v celom odvetví, ani žiadne požiadavky,
aby regulovaný subjekt predložil povinné informácie, t. j. aktivity, ktoré úradný orgán vyžaduje
v rámci svojej bežnej činnosti.

9.32

Transakcia
Transakciou sa rozumie každá z nasledujúcich udalostí:

9.33

(i)

spoločnosť sa zlúčila alebo splynula do inej právnickej osoby tak, že spoločnosť sa
nestala nástupnickou spoločnosťou alebo došlo k prevodu celého majetku alebo jeho
podstatnej časti na inú fyzickú alebo právnickú osobu alebo skupinu fyzických alebo
právnických osôb konajúcich v zhode; alebo

(ii)

akákoľvek fyzická alebo právnická osoba alebo skupina fyzických alebo právnických
osôb konajúcich v zhode získala kontrolu nad spoločnosťou; alebo

Znečistenie
Znečistenie znamená:
(i)

skutočné, údajné alebo hroziace vytekanie, priesak, prenos, rozptyl, uvoľnenie alebo
únik znečisťujúcich látok v akomkoľvek čase;
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(ii)

9.34

akýkoľvek náklad, výdavok, nárok alebo žalobu, ktorá vyplýva z akejkoľvek žiadosti,
požiadavky alebo príkazu ako výsledku skutočného, údajného alebo hroziaceho
vytekania, priesaku, prenosu, rozptylu, uvoľnenia alebo úniku znečisťujúcich látok
v akomkoľvek čase, kedy poistený testoval, monitoroval, upratoval, odstraňoval,
potlačoval, ošetroval, detoxikoval alebo neutralizoval znečisťujúce látky alebo iným
spôsobom reagoval na účinky znečisťujúcich látok alebo znečisťujúce látky
vyhodnocoval.

Znečisťujúca látka
Znečisťujúca látka znamená akúkoľvek pevnú, tekutú, plynnú alebo tepelne dráždivú alebo
kontaminujúcu látku, vrátane dymu, pary, sadzí, výparov, kyselín, solí, chemikálií alebo odpadov.
Za odpad sa považujú tiež materiály určené na recykláciu, obnovu alebo na nové spracovanie.

Tieto zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov a ďalšími
osobami vo vedení spoločnosti sú platné od 25.05.2018.
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