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POISTENIE ZODPOVEDNOSTI MANAŽÉROV (D&O)
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi
orgánov a ďalšími osobami vo vedení spoločnosti
(D&O) kryje osobnú zodpovednosť členov orgánov
spoločnosti (členovia predstavenstva, dozornej rady,
konatelia, prokuristi - ďalej len „manažéri“) vyplývajúcu
z výkonu ich funkcie pre prípad uplatnenia nároku
na náhradu škody.
D&O poistenie predstavuje nevyhnutný nástroj
ochrany majetku spoločnosti a osobného majetku
fyzických osôb v jej vedení. Predstavitelia spoločností
potrebujú kvalitné poistenie, ktoré ich podrží v kritickej
situácii vzniku nároku voči nim, potreby náhrady škody
alebo obrany proti neoprávnenému nároku.
Colonnade predstavuje jasne a stručne formulované
poistné podmienky, poskytujúce široké poistné krytie
a minimálne množstvo výluk za primeranú cenu.
Rozsah poistného krytia
• Náhrada škody (na základe súdneho rozhodnutia
alebo dohodnutého zmieru) a súdne trovy,
• Odškodnenie z titulu porušenia práv na ochranu
dôstojnosti človeka, vážnosti, cti a súkromia alebo
porušenia antidiskriminačných praktík vo vzťahu
k zamestnancom,
• Poistenie pokút a penále uložených spoločnosti
a uplatnených spoločnosťou voči manažérom
(finančná škoda) do plnej výšky limitu,
• Automatické poistenie existujúcich a nových
dcérskych spoločností,
• Územný rozsah celý svet (vrátane USA a Kanady),
• Poistenie nákladov na obranu v súvislosti
so škodami na živote, zdraví, majetku alebo
životnom prostredí,
• Automatické poistenie manažérov menovaných
spoločnosťou do externých spoločností,
• Dodatočný limit poistného plnenia pre členov
dozornej rady a ďalších nevýkonných členov
orgánov,
• Doživotná lehota pre uplatnenie nárokov
pre bývalých manažérov,
• Neobmedzená retroaktivita a predĺžená lehota
pre uplatnenie nárokov.
Poistené náklady v rámci štandardného krytia
• Náklady na obranu (právne zastúpenie aj
pri neoprávnených nárokoch – gro poistných
plnení),
• Náklady na peňažnú záruku v súdnom konaní,
• Náklady na predbežné šetrenie pred uplatnením
nároku,
• Náklady na zmiernenie škody,

Náklady na odborné služby,
Náklady na obnovenie dobrej povesti,
Pokuty a penále (udelené priamo poistenej osobe),
Náklady na nevyhnutnú psychologickú pomoc
pri ochorení, ktoré spôsobil stres vyvolaný
nárokom,
• Náklady na náhradné firemné vozidlo,
• Osobné náklady,
• Náklady v konaní o obmedzení majetkových práv
a osobnej slobody a v konaní o vydaní osoby
(extradičné náklady).

•
•
•
•

Limity poistného plnenia
Poskytujeme samostatné limity plnenia pre:
poistenie náhrady škody,
poistenie nákladov podľa predošlého odseku,
nevýkonných členov orgánov (dozorná rada).

•
•
•
•

Ďalšie výhody produktu D&O
• Automatická obnova poistnej zmluvy na ďalšie
poistné obdobie – poistenie na dobu neurčitú,
• Krytie nákladov na zmiernenie škody, ktorých

cieľom je minimalizovať riziko uplatnenia
nároku, či jeho rozsahu,
• Možnosť dojednania tzv. run-off poistného krytia
v prípade
transakcie
(odpredaj,
zlúčenie
spoločnosti).
• Vzťahuje sa na všetkých minulých, súčasných
a budúcich (nemenovaných) členov orgánov;
v prípade
potreby
je
možné
dojednať
INDIVIDUÁLNE D&O (poistník a poistený
je v takom prípade 1 konkrétna osoba).

•
•
•
•
•
•

Hlavné výhody spoločnosti Colonnade
Silné finančné zázemie kanadského Fairfax
Financial Holdings.
Priama komunikácia so skúseným tímom
upisovateľov a interných likvidátorov.
Flexibilita poistných riešení so zameraním
na špecifiká konkrétneho obchodného prípadu.
Rýchla a férová likvidácia poistných udalostí.
Podpora
makléra
zo
strany
Business
Development Managera.
Sme držiteľom finančného ratingu A- (Excellent)
ratingovej agentúry A.M.Best.
Väčšina klientov si môže poistenie D&O uzatvoriť
už aj na základe verejne dostupných finančných
údajov (odpadá tým povinnosť vypĺňania
dotazníka). Bližšie informácie Vám radi poskytnú
Business Development Manageri a upisovatelia
Colonnade
a sú
dostupné
aj
na www.colonnade.sk.

Poisťovňa Colonnade vstúpila v roku 2016 na stredo a východoeurópsky poistný trh prevzatím poistných aktivít austrálskej poisťovne QBE a v roku
2017 pokračovala v expanzií akvizíciou pobočiek americkej AIG. V siedmich krajinách regiónu je reprezentovaná viac ako 460 zamestnancami
a dosahuje hrubé predpísané poistné presahujúce 161 miliónov eur (2018). Colonnade je držiteľom ratingu finančnej sily A- (Excellent) a úverového
ratingu A- so stabilným výhľadom od ratingovej agentúry A.M.Best.
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