Pojištění odpovědnosti
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost:
Generali Pojišťovna a.s.
Česká republika

Produkt:
Pojištění odpovědnosti D&O

Tento dokument poskytuje pouze stručný přehled základních vlastností pojištění. Úplné informace o produktu najdete
v předsmluvních informacích, v pojistných podmínkách a pojistné smlouvě, kde je uveden i konkrétní rozsah pojištění
(ne všechna v tomto dokumentu uvedená pojištění musí být v pojistné smlouvě sjednána).

O jaký druh pojištění se jedná?

Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti. Pojištění se sjednává jako pojištění škodové.

Co je předmětem pojištění?
Pojistnou událostí je první uplatnění nároku vůči
pojištěnému v souvislosti s porušením povinností
nebo zahájení šetření, pokud k nim došlo v době
trvání pojištění nebo během dodatečné lhůty
pro uplatnění nároku, byla-li sjednána.
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 jma způsobená jiné osobě (i pojistníkovi)
Ú
v souvislosti s výkonem funkce pojištěného
Náklady a náhrady vynaložené pojištěným nebo
v jeho prospěch:
v souvislosti s cennými papíry
uplatněných majoritním akcionářem, dědici,
zákonnými zástupci a právními nástupci,
manžely
za ztráty za účast na soudním řízení
na extradiční řízení
na obranu v řízení proti majetku a osobní
svobodě
na očištění jména
na osobní potřeby při zabavení majetku
na peněžitou záruku v soudním řízení
na právní ochranu
na psychologickou pomoc
na šetření
v neodkladných případech
v souvislosti se zásahem regulatorního orgánu
na předcházení nároku
pokut a penále

Na co se pojištění nevztahuje?
Hlavní výluky:
Nároky nebo šetření vyplývající z újmy ublížením
na zdraví, usmrcením, škody na movitých věcech
a újmy z nich vyplývajících včetně nemajetkové
újmy
Nároky nebo šetření vyplývající z jakéhokoliv
úmyslného porušení povinnosti
Nároky nebo šetření vyplývající nebo související
s převzetím povinnosti nahradit újmu nad rámec
zákona
Nároky nebo šetření vyplývající ze získání nebo
přijetí jakéhokoliv zisku, náhrady, odměny, tantiém,
nebo výhody či jiného plnění, na které pojištěný
neměl právo
Nároky nebo šetření vyplývající z jakéhokoli
porušení povinností, které bylo nebo mohlo být
pojištěnému známé přede dnem ujednaným
v pojistné smlouvě
Nároky nebo šetření vyplývající z veřejné nabídky
jakýchkoli cenných papírů nebo s ní související
Nároky nebo šetření uplatněné pojištěným nebo
společností na území USA, jednotlivých států USA
nebo teritorií náležejících USA
Další vybrané výluky:
Plnění vyplývající z povinnosti pojištěného nebo
společnosti uhradit daně, poplatky, odvody,
veřejná pojistná a jiná obdobná zákonem
stanovená peněžitá plnění a dále sankce (např.
pokuty, penále) vyplývající z porušení právních
předpisů upravujících daně, poplatky, odvody,
veřejná pojistná a jiná obdobná zákonem
stanovená peněžitá plnění a jejich správu
Plnění vyplývající z povinnosti pojištěného nebo
společnosti nahradit peněžité sankce uložené
v rámci trestního řízení
Plnění vyplývající z povinnosti pojištěného nebo
společnosti nahradit smluvní pokuty nebo jiné
smluvní sankce
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Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
 orní hranicí pojistného plnění se rozumí pojistná částka, resp. limit/sublimit pojistného plnění uvedený v pojistné
H
smlouvě, které stanoví pojistník na vlastní odpovědnost.
Uplatnění nároku vůči pojištěnému v souvislosti s porušením povinností nebo zahájení šetření musí nastat v době
trvání pojištění nebo během dodatečné lhůty pro uplatnění nároku, byla-li sjednána.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
Na území uvedeném pojistné smlouvě, zpravidla celý svět.

Jaké mám povinnosti?
 ádně a včas hradit pojistné.
Ř
Seznámit každého pojištěného a další oprávněné osoby s obsahem pojistné smlouvy a s tím, jakým způsobem
jsou zpracovávány jejich osobní údaje.
Oznámit jakoukoliv změnu nebo zánik pojistného rizika a pojistného zájmu, změnu podstatných skutečností.
Činit veškerá opatření nutná k předcházení vzniku škodní události, a pokud tato přesto nastane, k minimalizaci
jejího rozsahu a následků.
Oznámit bezodkladně pojistnou událost a postupovat podle pokynů pojistitele
Při uplatnění práva na pojistné plnění předložit veškeré doklady požadované pojistitelem.
Umožnit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám šetření nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění.
Neuznat závazek k náhradě škody nebo újmy bez souhlasu pojistitele, např. uzavřením dohody o narovnání
nebo uznáním dluhu v jakékoli formě.
Neuzavřít soudní smír, nezapříčinit vydání rozsudku pro zmeškání.

Kdy a jak provádět platby?
 e-li pojistná smlouva sjednána na dobu neurčitou, je pojistné stanoveno jako tzv. běžné pojistné (za roční
J
pojistné období). Je-li pojistná smlouva sjednána na dobu určitou, je stanoveno jednorázové pojistné.
Jednorázové pojistné je splatné je splatné dnem počátku pojištění, pokud nebylo v pojistné smlouvě
dohodnuto jinak. V pojistné smlouvě je možné dohodnout hrazení pojistného ve splátkách.
Pojistné lze zaplatit v hotovosti i bezhotovostně.
Výše, způsob a frekvence placení pojistného jsou uvedeny v pojistné smlouvě.
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Kdy pojistné krytí začíná a končí?
 ojištění kryje pojistné události, ke kterým dojde v době trvání pojištění nebo v době vymezené pojistnou
P
smlouvou.
Pojištění začíná dnem sjednaným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Den počátku pojištění může
být nejdříve následující den po uzavření pojistné smlouvy. Bylo-li to ujednáno v pojistné smlouvě, může se
pojištění vztahovat i na dobu přede dnem uzavření pojistné smlouvy.
Pojištění může skončit dříve, zejména odstoupením od pojistné smlouvy, výpovědí, dohodou, marným
uplynutím lhůty stanovené pojistitelem v upomínce o zaplacení dlužného pojistného nebo jeho části,
odmítnutím pojistného plnění, zánikem pojistného zájmu.
Pojištění sjednané na dobu určitou končí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno.
Pojištění může pokračovat i po uplynutí dohodnuté doby, je-li sjednáno její automatické prodloužení.
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Jak mohu smlouvu vypovědět?
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Máte právo pojištění vypovědět zejména v těchto případech:
• po uzavření pojistné smlouvy výpovědí doručenou do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy
na konci pojistného období, výpovědí doručenou nejpozději šest týdnů před koncem pojistného období
po vzniku pojistné události, výpovědí doručenou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události.
Máte také právo od pojistné smlouvy odstoupit, a to zejména v těchto případech:
• v případě pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku nebo, jste-li spotřebitel a smlouva byla
uzavřena mimo obchodní prostory pojišťovny, do čtrnácti dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy nebo ode
dne sdělení pojistných podmínek.
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