PRODUKTOVÝ LIST

POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI
PRO ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE
Advokáti i advokátní kanceláře čelí při poskytování odborných služeb četným rizikům,
které mohou ohrozit jejich finanční zdraví a budoucnost.
Přestože kvalifikace těchto odborníků je ve většině případů velmi vysoká, nemohou
zcela vyloučit možnost, že svoji práci neodvedou přesně podle požadavků a očekávání klientů. Zvláště není-li poskytování odborných služeb omezeno jen na určité
území či legislativu.
Poskytování odborných právních služeb přesahuje hranice tradičních pojištění profesní
odpovědnosti, a proto jsme připravili pojistný produkt, který zahrnuje nové prvky pojistné ochrany do standardního rozsahu pojištění a zároveň ponechává možnost “ušít
pojistné krytí na míru” každému klientovi.

Limity pojistného plnění
Pojištění se sjednává na limit pojistného plnění individuálně
stanovený pojištěným. Limit pojistného plnění se standardně pohybuje v řádech desítek miliónů Kč, velmi často nad
rámec limitu pojistného plnění poskytovaný tzv. „komorovou pojistnou smlouvou“.
Pojištění se vždy sjednává s vlastním vrubem pojištěného,
který bývá v řádu desítek tisíc Kč a vyšších.
Výluky z pojištění
• vědomě nedbalostní a úmyslný trestný čin

Pojistné krytí
Vadné poskytnutí právní služby znamená nedbalostní jednání pojištěného při poskytování odborné služby, včetně chyby a omylu, za předpokladu, že se takového jednání pojištěný dopustil neúmyslně a při poskytování odborné služby.
Pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů právního zastoupení vynaložených v souvislosti s obranou proti uplatněnému nároku na náhradu škody (ať už ve formě civilní
žaloby o náhradu škody nebo trestního řízení ve věci neúmyslného trestného činu).
Pojištění se vztahuje i na náhradu škody způsobenou vadným poskytnutím
odborných služeb třetí osobou jménem pojištěného (subdodavatelé). Dále
pojištění zahrnuje:

• odpovědnost převzatá nad rámec stanovený právními
předpisy
• porušení práv k předmětům průmyslového vlastnictví
nebo práv k obchodnímu tajemství

Podklady pro vypracování nabídky
• vyplněný dotazník
• popis poskytovaných služeb

• pojištění nákladů na znovupořízení ztracených nebo zničených dokumentů, které
měl pojištěný v úschově
• porušení práv na ochranu soukromí (s výjimkou případů souvisejících se škodou
na zdraví)
• porušení práv na ochranu osobnosti – práva na občanskou čest a lidskou důstojnost
Pojištění se sjednává na tzv. bázi „claims made“, tj. nárok musí být proti pojištěnému
uplatněn poprvé v průběhu pojistné doby.
Územní platnost pojištění
Pojištění standardně sjednáváme pro územní rozsah celý svět, území USA a Kanady
lze připojistit. To znamená, že odborné služby poskytované pojištěným kdekoli na
světě jsou kryté v rámci sjednaného pojištění.
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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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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.

