POJIŠTĚNÍ ČLENŮ ORGÁNŮ A MANAGEMENTU
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost:
ArgoGlobal SE

Produkt:
Pojištění členů orgánů
a managementu / D&O

číslo registrace SE 2, adresa sídla Aragon House, Dragonara Road, St Julian’s, STJ 3140, Malta
v České republice pojistitel sjednává pojištění prostřednictvím CEE Specialty s.r.o., Francouzská 171/28, Vinohrady, 120 00 Praha 2,
IČO: 079 47 208, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 310327

Informační dokument o pojistném produktu poskytuje pouze základní informace o uvedeném produktu. Úplné informace o produktu
včetně postupu při uplatnění práva na pojistné plnění, způsobu určení výše pojistného plnění, důsledků porušení povinností
vyplývajících z pojištění a práva rozhodného pro pojistnou smlouvu jsou uvedeny v pojistné smlouvě a dalších dokumentech (zejména,
nikoli však výlučně, v pojistných podmínkách).

O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění členů orgánů a managementu (D&O) chrání pojištěnou osobu proti nárokům na odškodnění za újmy způsobené
při výkonu funkce v obchodní korporaci.

Co je předmětem pojištění?
Odškodnění nároku za újmu způsobenou
pojištěnou osobou při výkonu funkce člena
orgánu anebo managementu v obchodní
korporaci
Odškodnění nároku týkajícího se cenných
papírů způsobenou pojištěnou společností
Pokuty, penále či sankce udělené orgánem
veřejné správy v souvislosti s nárokem
Náklady na obranu související s nárokem
Náklady na šetření nároku
Náklady před uplatněním nároku
Náklady na obstarání peněžité záruky
v soudním řízení souvisejícím s nárokem
(nikoli však peněžitá záruka samotná)
Náklady na zmírnění škody
Náklady na obnovení dobré pověsti související
s nárokem
Osobní náklady
Naléhavé náklady
Konkrétní rozsah pojištění je uveden v pojistné
smlouvě, ve které nemusí být sjednána všechna
pojistná nebezpečí uvedená v tomto dokumentu.

Na co se pojištění nevztahuje?
Újmy na životě, zdraví nebo majetku
Podvodné jednání, úmyslné porušení právních
předpisů, zpronevěru, trestnou činnost
Nároky související s neoprávněným přijetím
zisku, odměny, tantiém nebo jiného plnění
Vzájemné nároky mezi pojištěnými v USA
Újmy vyplývající z veřejné nabídky vlastních
cenných papírů (IPO)
Převzetí nebo uznání povinnosti k náhradě újmy
nad rámec stanovený právními předpisy
Úplný výčet výluk z pojištění je uveden v pojistné
smlouvě a v pojistných podmínkách.

Existují nějaká omezení v pojistném
krytí?

!

Plnění pojistitele je omezeno limitem pojistného
plnění a sublimity sjednanými v pojistné smlouvě
! Pojištěný se na každé pojistné události podílí
sjednanou spoluúčastí
Veškerá omezení pojistného krytí jsou uvedena
v pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
Pojištění se vztahuje na újmy, které vznikly na území uvedeném v pojistné smlouvě a na které se vztahují právní
řády uvedené v pojistné smlouvě.

Jaké mám povinnosti?
• Pravdivě a úplně zodpovědět dotazy týkající se sjednávaného pojištění (např. v dotazníku k pojištění)
• Oznámit změnu pojistného rizika (vč. informací uvedených v dotazníku) pojistiteli
• Dodržovat povinnosti uložené právními předpisy a bezpečnostními či technickými normami
• Bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli vznik škodné události a postupovat podle pokynů pojistitele
• Účinně se bránit neoprávněnému nároku na náhradu škody či újmy
Veškeré povinnosti jsou uvedeny v pojistné smlouvě, v pojistných podmínkách a v občanském zákoníku.

Kdy a jak provádět platby?
V pojistné smlouvě je uvedeno, k jakému dni je pojistník povinen platit pojistné a na jaký bankovní účet má být platba
pojistného hrazena. Pojistitel si neúčtuje žádné platby (poplatky) nad rámec pojistného.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Počátek i konec pojištění je uveden v pojistné smlouvě. Pokud je pojištění sjednáno na dobu neurčitou, dochází každý
rok k jeho automatickému obnovení, pokud není nejméně šest týdnů před koncem příslušného ročního pojistného
období vypovězeno.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
• Pojistník může pojištění vypovědět výpovědí, která:
- je doručena druhé smluvní straně nejméně šest týdnů před koncem pojistného období
- je doručena druhé smluvní straně do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy a která má osmidenní
výpovědní dobu
- je doručena druhé smluvní straně do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události a která má měsíční
výpovědní dobu
• Pojistník má právo odstoupit od pojistné smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne jejího uzavření,
bylo-li pojištění uzavřeno formou obchodu na dálku
• Pojistník má také právo od pojistné smlouvy odstoupit, porušil-li pojistitel povinnost stanovenou v § 2789
občanského zákoníku.
Pojištění může také zaniknout z dalších důvodů uvedených v občanském zákoníku a/nebo v pojistných podmínkách.

