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POISTENIE
PROFESIJNEJ ZODPOVEDNOSTI
Vaši klienti sa spoliehajú na rady, služby či produkty, ktoré im poskytujete
a ak urobíte chybu, môže to mať veľmi vážne následky spočívajúce nielen
v poškodení Vašej reputácie, ale tiež vo výraznej finančnej zodpovednosti voči
Vašim klientom. Väčšina poistných udalosti z poistenia profesijnej zodpovednosti je
následkom jednoduchých chýb a nie hrubej nedbanlivosti pri poskytovaní odbornej
služby. Môže sa to stať aj Vám?

Ako sa ochrániť
Odpoveď na otázku ako eliminovať riziká, ponúka poistný produkt poistenia
profesijnej zodpovednosti, ktorý je vhodný pre široký okruh naozaj rôznorodých
profesií.

Claims made
Poistenie sa dojednáva na tzv. báze "claims made".
To znamená, že nárok musí byť proti poistenému
uplatnený prvýkrát v priebehu doby trvania poistenia
(alebo predĺženej lehoty na zistenie a uplatnenie
nárokov) a zároveň aj k samotnej príčine nároku t.j.
chybne / nesprávne poskytnutej odbornej službe musí
dôjsť v priebehu tejto doby trvania poistenia či v období
pred uzavretím poistenia (v závislosti od dohodnutého
retroaktívneho dátumu).

Výhody produktu

Poistné krytie
•
Poistenie profesijnej zodpovednosti sa uzatvára pre prípad zodpovednosti
za finančnú škodu, ktorú poistený neúmyselne spôsobí tretej osobe - najčastejšie
svojmu klientovi - v súvislosti s odbornou činnosťou, ktorú preňho vykonáva. "Chybné
poskytnutie odbornej služby" potom môžeme definovať ako nedbanlivostné
porušenie povinností pri poskytovaní odbornej služby zo strany poisteného, vrátane
nedbanlivostnej chyby, chybného vyjadrenia či porušenia povinnosti mlčanlivosti.
Poistenie sa vzťahuje aj na:
náhradu trov právneho zastúpenia vynaložených v súvislosti s obranou proti
nároku na náhradu škody, ktorý bol uplatnený formou civilnej žaloby alebo
v rámci adhézneho konania, ktoré je súčasťou trestného konania,
subdodávateľov vykonávajúcich odborné služby na účet a v mene poisteného,
porušenie práv na ochranu súkromia (s výnimkou prípadov súvisiacich
so škodou na zdraví) a na ochranu osobnosti - práva na občiansku česť
a ľudskú dôstojnosť,
zodpovednosť súvisiacu s užívaním internetu,
podvodné konanie zamestnanca,
kompenzáciu účasti na súde v súvislosti s nárokom poistenia pre dcérske
spoločnosti,
stratu dokumentov,
prenos počítačového vírusu.
Možnosti rozšírenia poistného krytia:
• predĺžená lehota pre zistenie a oznámenie nárokov (tzv. Discovery Clause resp.
Extended Reporting Period Clause),
• nároky uplatnené podľa práva USA a Kanady,
• retroaktívne krytie (pred dátumom účinnosti PZ).
*Vo vzťahu k jednotlivým profesiám môže byť poistenie vo vyššie uvedenom rozsahu
obmedzené

Limity poistného plnenia, poistné
Limity poistného plnenia a spoluúčasti individuálne prispôsobujeme potrebám
poistených. Ročné poistné sa v prípade rámcových poistných zmlúv pre definované
cieľové skupiny a najnižšie limity (od 25 000 EUR) pohybuje už od 100 EUR na
zmluvu (vzhľadom k potenciálu výšky škôd odporúčame klientom dojednať vyššie
limity poistného plnenia).

•
•

Široký rozsah poistného krytia (ide o individuálny
produkt ušitý na mieru a nie „dopĺňanie“ iných
produktov
niektorými
prvkami
profesijnej
zodpovednosti).
Flexibilita produktu v závislosti na požiadavkách
klienta.
Možnosť
navýšenia
limitov
v
závislosti
na požiadavke klienta.

Významné aspekty poistenia
•
•
•
•
•

čistá finančná škoda tretích strán
porušenie práv duševného vlastníctva
náklady právneho zastúpenia do výšky celého limitu
pokuty a penále tretích strán (nie poisteného)
územný rozsah celý svet s výnimkou USA a Kanady

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.

Pre spracovanie ponuky postačuje predložiť
kompletne vyplnený dotazník a podrobný
popis poskytovaných služieb. Bližšie
informácie Vám radi poskytnú Business
Development Manageri a upisovatelia
Colonnade
a sú
dostupné
aj
na www.colonnade.sk.

Poisťovňa Colonnade Insurance S.A. vstúpila v roku 2016 na stredoeurópsky a východoeurópsky poistný trh v prvom kole prevzatím poistných aktivít
austrálskej poisťovne QBE a v roku 2017 následne pokračovala v expanzii akvizíciou lokálnych 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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Príklady profesií, ktoré sme schopní poistiť
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Audítori
Call centrá
Grafické štúdiá
HR poradcovia
IT spoločnosti a poradcovia
Manažérske poradenské firmy
Notári
Outsourcing
Počítačoví programátori
Sprostredkovatelia poistenia
Poskytovatelia internetových služieb
PR poradcovia
Personálne agentúry
Právnici / advokáti
Prekladatelia
Rozhlasové a televízne vysielanie
Reklamní poradcovia / agentúry
Poradcovia v oblasti Risk Managementu
Správcovia a programátori internetových stránok,
Súdni znalci
Sociologický výskum
Telekomunikácie
Tlačiarne
Školitelia
Účtovníci
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