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POISTENIE PROFESIJNEJ ZODPOVEDNOSTI
PRÁVNICI A ADVOKÁTSKE KANCELÁRIE
Advokáti aj advokátske kancelárie čelia pri poskytovaní odborných služieb početným
rizikám, ktoré môžu ohroziť ich reputáciu, finančné zdravie a budúcnosť.
Napriek tomu, že kvalifikácia týchto odborníkov je vo väčšine prípadov veľmi vysoká,
nemôžu úplne vylúčiť možnosť, že svoju prácu neodvedú presne podľa požiadaviek
a / alebo očakávaní klientov. Obzvlášť ak nie je poskytovanie odborných služieb
obmedzené len na určité územie alebo legislatívu.
Poskytovanie odborných právnych služieb presahuje hranice tradičných produktov
poistenia profesijnej zodpovednosti, a preto sme pripravili poistný produkt, ktorý
zahŕňa nové prvky poistnej ochrany do štandardného rozsahu poistenia a zároveň
ponecháva možnosť "ušiť poistné krytie na mieru "každému individuálnemu klientovi.

Výluky z poistenia
•

vedome nedbanlivostný a úmyselný trestný čin,

•

zodpovednosť prevzatá nad rámec stanovený
právnymi predpismi,

•

porušenie práv na predmety priemyselného
vlastníctva alebo práv k obchodnému tajomstvu.

Hlavné výhody spoločnosti Colonnade
•

Silné finančné zázemie
Financial Holdings.

kanadského

Fairfax

•

Priama komunikácia so skúseným
upisovateľov a interných likvidátorov.

tímom

•

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.

Poistné krytie
Chybné poskytnutie právnej služby znamená nedbanlivostné konanie poisteného
pri poskytovaní odbornej služby, vrátane chyby a omylu, za predpokladu, že sa
takého konania poistený dopustil neúmyselne a pri poskytovaní odbornej služby.
Poistenie sa vzťahuje aj na náhradu nákladov právneho zastúpenia vynaložených
v súvislosti s obranou proti uplatnenému nároku na náhradu škody (či už vo forme
civilnej žaloby o náhradu škody alebo trestného konania vo veci neúmyselného
trestného činu).
Poistenie sa vzťahuje aj na náhradu škody spôsobenú chybným poskytnutím
odborných služieb treťou osobou v mene poisteného (subdodávateľa). Ďalej
poistenie okrem iného zahŕňa:
•

poistenie nákladov na znovuobstaranie stratených alebo zničených dokumentov,
ktoré mal poistený v úschove,

•

porušenie práv na ochranu súkromia (s výnimkou prípadov súvisiacich so
škodou na zdraví),

•

porušenie práv na ochranu osobnosti - práva na občiansku česť a ľudskú
dôstojnosť.

Poistenie sa dojednáva na tzv. báze "claims made", t. j. nárok musí byť proti
poistenému uplatnený prvýkrát v priebehu doby trvania poistenia.

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
a sú
dostupné aj na www.colonnade.sk.

Územná platnosť poistenia
Toto poistenie je možné dojednať pre celý svet vrátane územia USA a Kanady (stále
väčší problém na slovenskom poistnom trhu). To znamená, že odborné služby
poskytované poisteným kdekoľvek na svete sú kryté v rámci dohodnutého poistenia.

Limity poistného plnenia
Poistenie sa dojednáva na limit poistného plnenia individuálne stanovený poisteným.
Limit poistného plnenia sa štandardne pohybuje v rádoch miliónov EUR, veľmi často
nad rámec základného limitu poistného plnenia poskytovaného tzv. "komorovou
poistnou zmluvou". Poistenie sa vždy dojednáva s vlastným vrubom / spoluúčasťou
poisteného, kde poistné sumy (limity poistného plnenia) a spoluúčasti prispôsobíme
individuálnym potrebám klientov (limit štandardne až do výšky 35 000 000 EUR).

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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