PRODUKTOVÝ LIST

POJIŠTĚNÍ
ODPOVĚDNOSTI MANAŽERŮ
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy statutárních a dozorčích orgánů
společnosti (D&O) je standardní pojistný produkt, který kryje osobní odpovědnost
členů orgánů společnosti (člen dozorčí rady, člen výboru pro audit, člen kontrolní komise, člen správní rady, vedoucí zaměstnanec společnosti v manažerské nebo kontrolní funkci) vyplývající z výkonu jejich funkce pro případ uplatnění nároku na náhradu
škody. D&O pojištění představuje nezbytný nástroj ochrany majetku společnosti a
osobního majetku fyzických osob v jejím vedení. Představitelé společností potřebují
na míru šité pojištění, které zafunguje v kritické situaci odpovědnosti manažera nebo
jeho obrany proti neoprávněnému nároku.
Colonnade představuje jasně a stručně formulované pojistné podmínky, poskytující
široké krytí a obsahující minimální množství výluk.
Rozsah pojistného krytí
• Automatické pojištění dceřiných společností
• Automatické pojištění pro nároky v souvislosti s veřejnými nabídkami cenných papírů ve světě, mimo USA („IPO“)

Limit pojistného plnění
• Automatická obnova limitu pojistného plnění = v případě
nahlášení samostatného nároku pojistitel poskytne pojistné plnění do výše plného limitu i na další oznámené nároky
Další výhody
• Automatická obnova pojistné smlouvy na další pojistné období (12 měsíců), pokud není jednou ze stran vypovězena
• Odpovědnost za daňové nedoplatky
• Nová rozšiřující definice Zaměstnance a Transakce (nově
upravená definice Transakce nezahrnuje úpadek společnosti)
• Náklady insolvenčního řízení

• Pojištění pokut a penále uplatněných vůči manažerům

• Náklady na zmenšení újmy, náklady na poradce, náklady
v souvislosti s předběžným opatřením

• Územní rozsah celý svět

• Náklady v souvislosti s prověřením požadavku společníka

• Pojištění nákladů na obranu v souvislosti se škodami na životním prostředí

• Náklady v souvislosti s krizovou situací vynaložené společností (společnosti s obchodovatelnými CP)

• Široký rozsah pojištění manažerů ve společnostech mimo skupinu pojistníka
(„ODL“)
• Dodatečný pojistný limit pro členy dozorčí rady a další nevýkonné členy orgánů
• Pojištění škod v důsledku neoprávněných kroků vůči zaměstnancům („EPL“)
• Doživotní lhůta pro zjištění a nahlášení nároků pro bývalé manažery
• Neomezená retroaktivita a prodloužená lhůta pro zjištění a nahlášení nároků
Maximální rozsah pojištěných nákladů v rámci standardu

• Rozšíření definice nákladů na zachování pověsti; nově
se vztahuje i na zmírnění dopadů negativních prohlášení
učiněných v průběhu pojistné doby v jakémkoli veřejném
prohlášení
• V případě transakce má pojistník nárok na dodatečnou
lhůtu pro zjištění a oznámení nároků v délce 72 měsíců
(za dodatečné pojistné)
• Osobní a rodinné výdaje až do výše 20 MIL. (nově budou
hrazeny již ode dne nabytí právní moci úředního rozhodnutí)

• Náklady na právní zastoupení
• Náklady na šetření
• Náklady na kauci (tzv. Bail Bond and Civil Bond Premium)
• Náklady na zachování dobré pověsti
• Náklady v řízení proti majetku a osobní svobodě
• Náklady v souvislosti s extradičním řízením
• Náklady v souvislosti se zásahem regulatorního orgánu
• Náklady na obranu ve vztahu ke škodám na zdraví a na majetku
• Náklady na osobní a rodinné výdaj

Hlavní výhody společnosti Colonnade
• Silné finanční zázemí kanadského
Fairfax Financial Holdings.
• Přímá komunikace se zkušeným týmem
upisovatelů a likvidátorů.
• Špičkový servis.
• Jsme držitelem finančního ratingu A- (Excellent)
ratingové agentury A.M.Best.
• Osobní přístup, flexibilita a znalost pojistného trhu.
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Pojišťovna Colonnade vstoupila v roce 2016 na středo a východoevropský pojistný trh převzetím pojistných
aktivit australské pojišťovny QBE a v roce 2017 pokračovala v expanzi akvizicí poboček americké AIG. V sedmi
zemích regionu je reprezentována více než 460 zaměstnanci a dosahuje hrubého předepsaného pojistného
přesahujícího 161 milionů euro (2018). Colonnade je držitelem ratingu finanční síly A- (Excellent) a úvěrového
ratingu a- se stabilním výhledem od ratingové agentury A.M.Best.
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