VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. (ďalej len Poisťovateľ) sa na základe
uzavretej poistnej zmluvy zaväzuje poskytnúť v dojednanom rozsahu náhradu
škody, vzniknutú tretej osobe (ďalej len Poškodený), ktorá voči
Poistenému/ým uplatnila
nárok na náhradu škody, za ktorú Poistený
zodpovedá a ide o škodu krytú týmto poistením v zmysle týchto Všeobecných
poistných podmienok (ďalej len VPP-DO) a Osobitných zmluvných dojednaní
poistnej zmluvy.
2. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
(ďalej len poistenie) sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, VPPDO, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy a Osobitnými
zmluvnými dojednaniami poistnej zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou poistnej
zmluvy je Dotazník vyplnený a podpísaný osobou konajúcou v mene
poistníka.
Článok 2
Výklad pojmov
1. Poistník je právnická osoba uvedená v poistnej zmluve, ktorá uzavrela
poistnú zmluvu.
2. Spoločnosť je právnická osoba uvedená v poistnej zmluve. V prípade, že je
to dojednané v poistnej zmluve, za spoločnosť sa považujú aj dcérske
spoločnosti uvedené v poistnej zmluve.
3. Poistený je fyzická osoba – minulý, súčasný alebo budúci:
a) člen predstavenstva spoločnosti, člen dozornej rady spoločnosti, konateľ
spoločnosti, člen kontrolnej komisie spoločnosti, prokurista spoločnosti
alebo ekvivalentná pozícia v zmysle práva iných krajín, ako je právo
Slovenskej republiky;
b) zamestnanec spoločnosti, ktorý v zmysle pracovnej zmluvy vykonáva
manažérsku alebo riadiacu funkciu, pokiaľ nárok uplatnený voči
zamestnancovi vyplýva z porušenia povinností vyplývajúcich z druhu práce
dojednanej v pracovnej zmluve alebo náplne práce takéhoto zamestnanca;
c) ktorýkoľvek z vyššie uvedených v a) a b), ktorý zároveň vykonáva jednu
z horeuvedených funkcií v Spriaznenej spoločnosti alebo Neziskovej
organizácii, kde v tejto funkcii zastupuje Spoločnosť a bol nominovaný
Spoločnosťou, do výšky limitu uvedeného v poistnej zmluve (sublimit);
d) manžel/manželka člena orgánu spoločnosti, ako aj zamestnanca
spoločnosti v prípadoch, keď je nárok voči nim oprávnene uplatnený
z dôvodu spoločného vlastníctva alebo držby majetku. Poistením nie je
kryté porušenie povinností spôsobené manželom/manželkou poisteného;
e) zákonný zástupca, dedič alebo nástupca vyššie uvedených osôb v prípade
ich smrti, pozbavenia ich spôsobilosti na právne úkony, platobnej
neschopnosti alebo konkurzu (bankrotu);
f) ktorýkoľvek zamestnanec spoločnosti, ktorý je menovaný v nároku
uplatnenom voči komukoľvek z vyššie uvedených osôb.
4. Porušenie povinností znamená akékoľvek zanedbanie povinností, skreslenie
skutočnosti, uvedenie do omylu, chybný opis, nesprávne prehlásenie,
zavádzajúca informácia, omyl, prekročenie právomoci, opomenutie, porušenie
práv zamestnancov alebo iný čin, ktorého sa poistený/í dopustil/i pri výkone
svojej funkcie v spoločnosti. Spolu súvisiace, nepretržité alebo opakované
porušenie povinností tvorí jedno porušenie povinností, bez ohľadu na to, či je
spôsobené jedným poisteným samostatne alebo spoločne viacerými
poistenými a bez ohľadu na to, či je poškodeným jedna alebo viacero osôb.
5. Nárok je:
a) akákoľvek písomná požiadavka voči poistenému od akejkoľvek fyzickej
alebo právnickej osoby týkajúca sa akéhokoľvek porušenia povinností,
alebo
b) akékoľvek trestné alebo občianske súdne konanie alebo arbitrážne
konanie proti poistenému vedené fyzickou alebo právnickou osobou
týkajúce sa akéhokoľvek porušenia povinností, alebo
c) akékoľvek správne konanie alebo administratívne konanie alebo šetrenie
voči poistenému týkajúce sa akéhokoľvek porušenia povinností, alebo
d) akékoľvek správne konanie alebo úradné konanie alebo šetrenie voči
Spoločnosti, týkajúce sa akéhokoľvek Porušenia povinností Poisteným.
Akékoľvek množstvo nárokov voči poistenému/ým, ktoré vyplývajú alebo sú
spojené s jedným porušením povinností alebo sériou rovnakých, podobných
alebo stále prebiehajúcich porušení povinností, ktoré vyplývajú z jednej a tej
istej situácie a sú časovo, ekonomicky alebo právne prepojené, bude
považované za jeden nárok. Za dátum uplatnenia všetkých takýchto nárokov
bude považovaný dátum uplatnenia prvého z týchto nárokov a všetky takéto
nároky budú prislúchať k poistnému obdobiu, počas ktorého bol uplatnený
prvý z týchto nárokov.
6. Porušenie práv zamestnancov znamená:
a) neoprávnené a protizákonné skončenie pracovného pomeru zamestnanca;
b) skreslenie skutočnosti, chybný opis, uvedenie do omylu v súvislosti so
zamestnaním, voči zamestnancovi alebo uchádzačov i o zamestnanie;
c) diskriminácia, obťažovanie;
d) odplata, represia, neoprávnené preradenie na inú prácu alebo
neoprávnené neprideľovanie práce;
e) poníženie zamestnanca v súvislosti so zamestnaním, ohováranie, urážka
na cti, porušenie práva na súkromie;
f) porušenie povinností v súvislosti s neprijatím uchádzača o zamestnanie,
nepovýšením zamestnanca alebo prekazením možnosti kariérneho rastu;
g) akýkoľvek iný nárok v súvislosti s porušením zákonných práv zamestnanca
v zmysle Zákonníka práce a ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov.
7. Zamestnanec je každá fyzická osoba, ktorá je v pracovnom pomere
so spoločnosťou alebo na základe dohody o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru.

8. Dcérska spoločnosť je akákoľvek právnická osoba uvedená v poistnej
zmluve, v ktorej poistník na začiatku doby trvania poistenia vlastní viac než
50 % akcií s hlasovacím právom alebo obchodný podiel vyšší než 50 %, a to
priamo alebo aj nepriamo prostredníctvom jednej alebo viacerých svojich
dcérskych spoločností, a/alebo v ktorej sa stane poistník počas doby trvania
poistenia prostredníctvom jednej alebo viacerých transakcií majiteľom viac
než 50 % akcií s hlasovacím právom či získa obchodný podiel vyšší než 50 %,
a to priamo alebo aj nepriamo prostredníctvom jednej alebo viacerých svojich
dcérskych spoločností.
Spoločnosť sa pokladá za dcérsku spoločnosť iba po dobu, počas ktorej spĺňa
kritériá uvedené v predchádzajúcom odstavci. Dcérska spoločnosť, ktorá má
verejne obchodovateľné akcie alebo má umiestnené cenné papiere na trhu s
cennými papiermi alebo burze s cennými papiermi alebo je finančnou
inštitúciou, nie je týmto poistením krytá automaticky a môže byť do poistenia
zahrnutá len za predpokladu súhlasu poisťovateľa, ktorému predchádza
zhodnotenie rizika na základe dodatočných informácií vyžiadaných
poisťovateľom a zaplatení dodatočného poistného.
Ak nie je dohodnuté inak, poskytuje poistná zmluva poistné krytie iba pre
porušenia povinností, ku ktorým dôjde v priebehu doby, keď má poistník viac
než 50 % akcií s hlasovacím právom alebo obchodný podiel vyšší ako 50 % v
dcérskej spoločnosti, a to priamo alebo aj nepriamo prostredníctvom jednej
alebo viacerých svojich dcérskych spoločností.
9.
Spriaznená spoločnosť. Spriaznenou spoločnosťou je akákoľvek
organizácia, asociácia, právnická osoba, v ktorej Spoločnosť na začiatku
alebo pred začiatkom doby trvania poistenia vlastní menej ako 50 % akcií
s hlasovacím právom alebo obchodný podiel nižší ako 50 %, a to priamo
alebo aj nepriamo prostredníctvom jednej alebo viacerých svojich dcérskych
spoločností. Spriaznenou spoločnosťou nie je:
a) žiadna organizácia, asociácia alebo iná právnická osoba, ktorá má sídlo, jej
akcie sú zaknihované alebo obchodované na burzách cenných papierov v
Spojených štátoch amerických, alebo
b) akákoľvek Finančná inštitúcia.
Na členov orgánov týchto spoločností sa poistenie vzťahuje len v prípade, že
sú tieto spoločnosti výslovne vymenované v poistnej zmluve.
10. Nezisková organizácia. Nezisková organizácia je právnická osoba založená
podľa zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby, v znení neskorších predpisov, ktorá poskytuje
všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov
rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov,
členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na
zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.
11. Limit zodpovednosti za škodu je suma stanovená v poistnej zmluve.
Je súhrnným limitom poistného plnenia poisťovateľa na jednu a všetky poistné
udalosti podľa Článku 3 bod 2 písm. a), b), c) a d) VPP-DO, ktoré vyplývajú
zo všetkých nárokov, uplatnených voči poisteným počas doby trvania
poistenia alebo počas rozšírenej doby možnosti oznámenia nároku. Akýkoľvek
sublimit zodpovednosti za škodu uvedený v poistnej zmluve je tiež sublimitom
na jednu a všetky poistné udalosti počas doby trvania poistenia alebo počas
rozšírenej doby možnosti oznámenia nároku je v rámci celkového limitu
zodpovednosti za škodu a nezvyšuje ho.
12. Finančná inštitúcia znamená banku, peňažný ústav, poisťovňu, leasingovú
spoločnosť, správcu aktív alebo investičných fondov, investičnú spoločnosti,
sprostredkovateľa investičných služieb, obchodníka s cennými papiermi alebo
komoditami, spoločnosti zaoberajúce sa alternatívnym investovaním (private
equity, hedge fondy, nehnuteľnosti a pod.) alebo ďalšie spoločnosti ktorých
činnosť je podobná s činnosťou spoločností uvedených v tomto bode.
13. Doba trvania poistenia je doba poskytovania poistnej ochrany začínajúca
vznikom poistenia, ktorá je uvedená v poistnej zmluve. V prípade zániku
poistenia stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi pred
uplynutím doby trvania poistenia dojednanej v poistnej zmluve, je doba trvania
poistenia zhodná s obdobím od vzniku poistenia do jeho zániku.
14. Spoluúčasť je suma, ktorou sa podieľa spoločnosť a/alebo poistený/í
na poistnom plnení z každej poistnej udalosti, podľa toho, kto má túto
povinnosť v konkrétnom prípade. Spoluúčasť sa uplatňuje na všetky škody
vyplývajúce zo všetkých nárokov vzniknutých z jedného alebo viacerých
porušení povinností alebo k nim sa vzťahujúcich.
15. Retroaktívny dátum. V poistnej zmluve je možné dojednať, že toto poistenie
sa bude vzťahovať aj na škody vyplývajúce z nárokov, ktoré vznikli počas
doby trvania poistenia, ale vzťahujú sa na porušenia povinností, ku ktorým
prišlo pred dátumom začiatku doby trvania poistenia. Toto obdobie je
ohraničené tzv. retroaktívnym dátumom. Retroaktívny dátum je dátum
dojednaný v poistnej zmluve a znamená dátum, kedy najskôr v minulosti
mohlo dôjsť k porušeniu povinností, aby takéto porušenie povinností mohlo
byť považované za príčinu vzniku nároku, ktorý je krytý týmto poistením.
Nároky vyplývajúce z porušenia povinností, ku ktorým došlo pred
retroaktívnym dátumom, nie sú kryté týmto poistením.
16. Rozšírená doba možnosti oznámenia nároku je dodatočné obdobie
nasledujúce po skončení doby trvania poistenia v zmysle čl. 5 týchto VPP-DO,
počas ktorého môže poistník a/alebo poistený zistiť a oznámiť poisťovateľovi
vznik nároku alebo okolností, ktoré môžu viesť k vzniku nároku.
17. Škoda znamená akékoľvek peňažné plnenie, ktoré musí poistený v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov zaplatiť podľa právoplatného
rozsudku alebo iného právoplatného rozhodnutia alebo peňažné plnenie
zaplatené na základe písomne uplatneného nároku na náhradu škody
v rozsahu, za ktorý poistený zodpovedá podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov. Škoda nezahŕňa pokuty, penále, exemplárne a peňažné
tresty a iné sankcie uložené v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov priamo poistenému ,dane, ani žiadne škody, ktoré sú v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov nepoistiteľné. Poistením sú však
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kryté nároky voči poisteným vyplývajúce z pokút, penále, resp. iných sankcií
uložených v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov spoločnosti
alebo tretej osobe v dôsledku porušenia povinností poisteného.
18. Znečisťujúce látky. Znečisťujúce látky znamenajú akékoľvek pevné,
kvapalné, plynné alebo tepelné dráždivé látky alebo kontaminanty, vrátane
dymu, pary, sadzí, výparov, kyselín, zásaditých látok, jedovatých
chemikálií, tekutín, plynov a odpadových látok, ropa, olej, ropné produkty,
zdravotnícky odpad, azbest alebo výrobky obsahujúce azbest, huby,
plesne, olovo alebo výrobky obsahujúce olovo a odpadové látky z olova,
ďalšie chemické substancie alebo znečisťujúce látky v pôde, atmosfére
alebo akékoľvek tečúce tekutiny alebo voda v umelých zásobníkoch.
Odpadové látky zahŕňajú okrem iných aj materiály
recyklované,
prepracované alebo rekultivované.
19. Cenné papiere sú nasledovné nástroje:
a) akcie, dočasné listy, podielové listy, dlhopisy, vkladové listy, pokladničné
poukážky, vkladné knižky, kupóny, zmenky, šeky, cestovné šeky,
náložné listy, skladištné listy, skladiskové akékoľvek záložné listy,
tovarové záložné listy, družstevné podielnické listy, investičné certifikáty,
prípadne iné cenné papiere v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov alebo
b) iné písomné potvrdenia vzťahujúce sa k cenným papierom uvedeným
pod písm. a) tohto odseku.
20. Transakcia znamená:
a) zlúčenie alebo splynutie spoločnosti s inou právnickou osobou alebo
b) predaj 50 % alebo viac aktív spoločnosti inej fyzickej alebo právnickej
osobe alebo
c) skutočnosť, keď iná právnická osoba alebo fyzická osoba získa viac ako
50 % akcií spoločnosti s hlasovacím právom alebo väčšinový podiel na
hlasovacích právach v spoločnosti alebo
d) akákoľvek právnická alebo fyzická osoba alebo právnické alebo fyzické
osoby konajúce v zhode získajú kontrolu nad menovaním väčšiny
členov predstavenstva alebo konateľov spoločnosti, alebo
e) vstup spoločnosti do likvidácie, zavedenie nútenej správy, vyhlásenie
konkurzu na majetok spoločnosti alebo stav platobnej neschopnosti
spoločnosti.
21. Náklady na styk s verejnosťou a zachovanie dobrého mena sú
akékoľvek účelne vynaložené, odôvodnené a nevyhnutné
poplatky
a výdavky, ktoré vznikli poistenému a boli vynaložené s predchádzajúcim
písomným súhlasom poisťovateľa za účelom obmedziť alebo eliminovať
negatívnu publicitu a ujmu na dobrom mene poisteného v súvislosti s
nárokom krytým týmto poistením.
22. Náklady obhajoby zahŕňajú:
a) náklady obhajoby poisteného v prípravnom konaní a pred súdom
v trestnom konaní vedenom proti nemu, ak je vedené v súvislosti
s nárokom na náhradu škody;
b) trovy občianskeho súdneho konania o náhrade škody pred príslušným
orgánom, ak toto konanie bolo potrebné na zistenie zodpovednosti za
škodu poisteného alebo výšky plnenia poisťovateľa, pokiaľ je poistený
povinný ich uhradiť (znášať);
c) náklady právneho zastúpenia poisteného v konaní o náhrade škody, ako
aj náklady mimosúdneho prerokovania nárokov poškodeného vzniknuté
poškodenému;
d) náklady na externých konzultantov a iné náklady vynaložené poisteným
pri zmierňovaní škody, resp. pri riešení vzniknutého nároku, ktorý sa
vzťahuje k údajnému porušeniu povinností.
Vynaloženie akýchkoľvek nákladov obhajoby musí byť vopred písomne
odsúhlasené poisťovateľom. Náklady obhajoby nezahŕňajú žiadne mzdové
náklady, benefity, bonusy a pod. vynaložené na strane poisteného,
poistníka alebo spoločnosti.
Článok 3
Rozsah krytia
1. Poistnou udalosťou podľa týchto poistných podmienok je vznik nároku voči
poistenému/ým, ktorý je krytý týmito VPP-DO a osobitnými zmluvnými
dojednaniami uzatvorenej poistnej zmluvy. Podmienkou vzniku nároku na
poistné plnenie je, že nárok bol prvýkrát uplatnený a oznámený poisťovateľovi
alebo okolnosti, ktoré viedli k vzniku nároku boli prvýkrát oznámené
poisťovateľovi počas doby trvania poistenia alebo počas rozšírenej doby
možnosti oznámenia nároku a zároveň sa nárok vzťahuje na porušenie
povinností poisteným/i, ku ktorým došlo pred skončením doby trvania
poistenia uvedenej v poistnej zmluve, najskôr však po dátume vzniku
poistenia alebo po retroaktívnom dátume, ak je dojednaný v poistnej zmluve.
2. Poisťovateľ zaplatí:
a) za poisteného poistné plnenie za škodu spôsobenú poisteným/i v dôsledku
porušenia povinností, za podmienky, že nárok je krytý týmto poistením s
výnimkou prípadov, keď za poisteného/ých už spoločnosť zaplatila
odškodnenie poškodenému/ým. (Poistenie členov orgánov Spoločnosti);
b) spoločnosti poistné plnenie za škodu spôsobenú poisteným/i v dôsledku
porušenia povinností, za podmienky, že nárok je krytý týmto poistením
v rozsahu,
v akom
spoločnosť
oprávnene
nahradila
škodu
poškodenému/ným, avšak maximálne do výšky, v akej spoločnosť
skutočne škodu nahradila (Poistenie náhrady Spoločnosti);
c) náklady obhajoby ktoréhokoľvek poisteného v prípade nárokov uplatnených
v zmysle písm. a) a b) ods. 2 tohto článku VPP-DO v súdnom alebo
mimosúdnom konaní vedenom proti poistenému až do úplného
uspokojenia nároku, vždy však maximálne do výšky limitu zodpovednosti
za škodu uvedeného v poistnej zmluve;
d) náklady na styk s verejnosťou a zachovanie dobrého mena.
Článok 4
Výluky z poistenia

1. Poistenie podľa týchto VPP-DO sa nevzťahuje na škodu vyplývajúcu z nároku
uplatneného voči poistenému/ým, ktorá vyplýva:
a) z úmyselného porušenia povinností, úmyselného trestného činu, podvodu,
úmyselného zneužitia právomoci, alebo akéhokoľvek iného činu alebo
porušenia povinností, ktoré bolo vykonané s vedomím poisteného, že ide
o porušenie povinnosti, alebo právneho záväzku. Táto výluka sa vzťahuje len
na poisteného, ktorý sa dopustil týchto činov a nie na ostatných poistených
a môže byť uplatnená len na základe priznania poisteného, právoplatného
rozhodnutia súdu alebo iného právoplatného rozhodnutia;
b) zo skutočností alebo porušenia povinností, ktoré boli alebo mohli byť známe
poistenému pred začiatkom doby trvania poistenia ako okolnosti vedúce
k vzniku nároku;
z nárokov, ktoré existovali pred začiatkom doby trvania poistenia alebo
z nárokov alebo skutočností, ktoré boli oznámené pred začiatkom doby
trvania poistenia;
c) priamo alebo nepriamo z úrazu, choroby, poškodenia zdravia, smrti alebo
akejkoľvek duševnej poruchy akokoľvek zapríčinených, z poškodenia alebo
zo zničenia hmotného majetku a to vrátane straty možnosti využitia tohto
majetku. Táto výluka v súvislosti so zodpovednosťou za škodu za porušenie
práv zamestnancov nezahŕňa akúkoľvek duševnú poruchu;
d) priamo alebo nepriamo
i) zo skutočného, údajného alebo hroziaceho vypustenia, úniku alebo
rozptýlenia znečisťujúcich látok na alebo do pôdy, atmosféry alebo
akéhokoľvek vodného zdroja, vodného telesa, či už takéto vypustenie, únik
alebo rozptýlenie bolo úmyselné alebo náhodné;
ii) z požiadavky alebo nariadenia testovať, monitorovať, vyčistiť, odstrániť,
zadržať, spracovať, detoxikovať alebo neutralizovať znečisťujúce látky;
Táto výluka sa nevzťahuje na náklady obhajoby pokiaľ sa takýto/éto
incident/y, z ktorých vznikol nárok, uskutočnili mimo jurisdikciu Spojených
štátov amerických a Kanady, ich teritórií a území a konanie v súvislosti
s takýmito nárokmi sa koná mimo jurisdikciu Kanady a Spojených štátov
amerických, ich teritórií a území;
e) z uzatvorenia, porušenia povinnosti uzatvoriť, neuzatvorenia akéhokoľvek
typu poistenia, či už zákonného, povinne zmluvného alebo akéhokoľvek
iného, takisto z neschopnosti, nemožnosti spoločnosti alebo poisteného/ých
získať akékoľvek poistné plnenie z akéhokoľvek poistenia spoločnosti alebo
poisteného/ých kvôli platobnej neschopnosti poisťovne, v ktorej toto poistenie
bolo uzatvorené, uhradiť poistné plnenie alebo jeho časť;
f) zo skutočného alebo zamýšľaného obchodu alebo ponuky na predaj alebo
kúpu alebo umiestnenie akýchkoľvek cenných papierov akejkoľvek súkromnej
spoločnosti alebo akciovej spoločnosti, vrátane ale nie len prvotnej emisie
cenných papierov, sekundárnej emisie Cenných papier alebo súkromného
umiestnenia cenných papierov, ;
g) z alebo súvisia s poskytnutím alebo neposkytnutím akýchkoľvek
poradenských,
konzultačných,
sprostredkovateľských,
znaleckých,
telekomunikačných, investičných, účtovníckych, audítorských,
IT, alebo
akýchkoľvek iných služieb za úhradu spoločnosťou alebo poisteným
v prospech tretích osôb;
h) zo zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku, vadou poskytnutých
služieb, alebo z potreby stiahnutia výrobkov z trhu vrátane všetkých nákladov
spojených so stiahnutím výrobkov z trhu.
2. V poistnej zmluve je možné dojednať aj iné špecifické výluky.
Článok 5
Rozšírená doba možnosti oznámenia nároku
V prípade, že spoločnosť neuzatvorí poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
členmi orgánov spoločnosti na ďalšie poistné obdobie u poisťovateľa ani u žiadneho
iného poisťovateľa, ani nebude krytá proti tomuto riziku prostredníctvom
programového krytia materskou spoločnosťou ani žiadnym iným spôsobom alebo
nedošlo k zániku poistenia z dôvodu neplatenia poistného riadne a včas, platí
automatické rozšírenie doby možnosti oznámenia nároku poisťovateľovi v dĺžke 30 dní
od skončenia doby trvania poistenia u poisťovateľa, pokiaľ nie je dojednané inak, bez
zaplatenia dodatočného poistného.
Spoločnosť má zároveň právo pred skončením doby trvania Poistenia dojednať za
dodatočné poistné stanovené poisťovateľom v poistnej zmluve rozšírenú dobu
možnosti oznámenia nároku poisťovateľovi dlhšiu ako 30 dní. Podmienkami
dojednania rozšírenej dobu možnosti oznámenia nároku sú:
a) písomná žiadosť o dojednanie rozšírenej doby možnosti oznámenia
nároku bude poisťovateľovi doručená minimálne 30 dní pred skončením doby
trvania poistenia a
b) rozšírená doba možnosti oznámenia nároku sa bude vzťahovať len na
porušenia povinností, ku ktorým došlo pred skončením doby trvania poistenia
podľa poistnej zmluvy a
c) poistený/í a/alebo spoločnosť nemá/nemajú uzatvorené ani neuzatvoria
v priebehu rozšírenej doby možnosti oznámenia nároku žiadne iné poistenie,
ktoré by krylo ich zodpovednosť za škodu a vzťahovalo by sa na obdobie, na
ktoré sa vzťahuje poistná zmluva.
Článok 6
Poistné plnenie
1. Spoločnosť a poistený/í sú povinní písomne oznámiť poisťovateľovi uplatnenie
nároku bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia nároku
na náhradu škody voči poistenému/ým a vyjadriť sa k nároku, k požadovanej
náhrade a jej výške. V prípade, že nesplnenie tejto povinnosti malo za následok
zvýšenie poistného plnenia poisťovateľa, je poisťovateľ oprávnený uplatniť voči
poistenému alebo spoločnosti, podľa toho, kto spôsobil nesplnenie tejto
povinnosti, sankciu až do výšky sumy o akú sa poistné plnenie z tohto dôvodu
zvýšilo.
2. Poistený/í a spoločnosť sú povinní predchádzať možnosti vzniku poistnej
udalosti a ak poistná udalosť vznikla, sú povinní vykonať všetky účelné
opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá škoda ďalej nezväčšovala.
3. Ak spoločnosť alebo poistený/í spôsobí zvýšenie nákladov poisťovateľovi tým,
že treba rozhodujúce skutočnosti zisťovať opätovne, prípadne oneskoreným
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oznámením vzniku nároku zaviní, že poisťovateľ nebude môcť včas poskytnúť
náhradu škody, má poisťovateľ nárok na náhradu časti poistného plnenia vo
výške takto vzniknutých nákladov od spoločnosti alebo poisteného.
4. Ak sa poisťovateľ dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť,
ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri
dojednávaní poistenia, a ktorá pre uzatvorenie poistnej zmluvy bola
podstatná, je oprávnený poistné plnenie odmietnuť. Odmietnutím plnenia
dojednané poistenie zanikne.
5. Poistné plnenie za všetky poistné udalosti z nárokov uplatnených počas doby
trvania poistenia, prípadne zároveň aj počas rozšírenej doby možnosti
oznámenia nároku, v žiadnom prípade nemôže prekročiť limit zodpovednosti
za škodu uvedený v poistnej zmluve.
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Článok 7
Obhajoba a náklady obhajoby
1. Poistený/í sú oprávnení a povinní využiť všetky dostupné právne prostriedky
k obrane voči uplatnenému nároku. Spoločnosť a poistený/í poskytnú
súčinnosť poisťovateľovi, budú plne spolupracovať a poskytnú mu všetky
informácie, o ktoré poisťovateľ odôvodnene požiada, čo je podmienkou pre
povinnosť poisťovateľa nahradiť vzniknuté škody.
2. V prípade vzniku nároku uhradí poisťovateľ za poisteného náklady obhajoby v
súvislosti so vzniknutým nárokom v zmysle poistnej zmluvy až do doby jeho
konečného uspokojenia.
3. Poistený/í nie sú oprávnení uznať bez predchádzajúceho písomného súhlasu
poisťovateľa zodpovednosť voči poškodenému, neuzavrú žiadnu zmluvu o
vyrovnaní, nepodriadia sa žiadnemu rozhodnutiu a nevynaložia žiadne
náklady obhajoby. Iba tie mimosúdne vyrovnania, rozhodnutia a náklady
obhajoby, s ktorými poisťovateľ písomne súhlasil, môžu byť považované za
kryté týmto poistením.
4. Spoločnosť a poistený/í nemôžu bez predchádzajúceho súhlasu poisťovateľa
uzavrieť súdny zmier, ani uzavrieť dohodu o mimosúdnom vyrovnaní.
5. Poistený/í a spoločnosť sú povinní odvolať sa včas proti rozhodnutiu
príslušných orgánov o náhrade škody, ktoré je akokoľvek v ich neprospech,
pokiaľ sa nedohodne s poisťovateľom inak.
6. Akýkoľvek právny zástupca, advokát, právnik a pod., ktorý bude právne
zastupovať poisteného, musí byť vopred odsúhlasený poisťovateľom. Náklady
obhajoby za takéhoto právneho zástupcu, advokáta, právnika, a pod. uhradí
poisťovateľ len v prípade, že ich vopred písomne odsúhlasil.
7. Poisťovateľ vyplatí primeraný preddavok na náklady obhajoby v prípade, že sa
jedná o nárok krytý poistením, ak o to poistený požiada.
8. Ak nárok na náhradu škody nie je krytý týmto poistením, potom všetky
dovtedy vynaložené náklady obhajoby, ktoré poisťovateľ nahradil musia byť
vrátené poisťovateľovi. Náklady obhajoby musia byť poisťovateľovi vrátené aj
v prípade, ak je ich v zmysle právoplatného rozsudku povinný uhradiť
navrhovateľ.
9. Náklady obhajoby budú uhradené v rámci celkového limitu zodpovednosti za
škodu uvedeného v poistnej zmluve, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak.
Článok 8
Doba trvania poistenia. Poistné obdobie.
1. Doba trvania poistenia je doba uvedená v poistnej zmluve pre tento účel,
počas ktorej poisťovateľ poskytuje poistenému/ým poistnú ochranu v súlade s
ustanoveniami týchto VPP-DO a poistnej zmluvy.
2. Doba trvania poistenia končí dátumom uvedeným v poistnej zmluve. V prípade,
že poistenie zanikne pred dátumom určeným v poistnej zmluve, doba trvania
poistenia končí dňom zániku poistenia v zmysle čl. 12 VPP-DO.
3. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistné obdobie je totožné
s dobou trvania poistenia. Za každé poistné obdobie sa platí poistné, ktoré je
stanovené v poistnej zmluve.
Článok 9
Poistné a splatnosť poistného
1. Poistník je povinný platiť za dohodnuté poistné obdobie poistné, ktoré je
splatné v zmysle dojednania uvedeného v poistnej zmluve.
2. Ak bolo dohodnuté platenie poistného v splátkach, platí, že nezaplatením
splátky poistného sa poistné stáva, dňom nasledujúcim po dni splatnosti
nezaplatenej splátky, splatným za celé poistné obdobie.
3. V zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov nezaplatením
jednorazového poistného alebo poistného za prvé poistné obdobie do troch
mesiacov od dátumu jeho splatnosti poistenie zaniká dňom uplynutia tejto lehoty.
4. Ak je poistník v omeškaní s platením poistného, je povinný poisťovateľovi
zaplatiť úrok z omeškania v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
Článok 10
Práva a povinnosti poistených, poistníka a poisťovateľa
1. Poistený/í a poistník sú povinní pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky
poisťovateľa pri dojednávaní poistenia, ktoré sú pre uzatvorenie poistnej zmluvy
podstatné.
2. Poistník je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného odkladu
akúkoľvek podstatnú zmenu v predmete svojej činnosti, všetky skutočnosti, ktoré
môžu mať vplyv na zmenu charakteru poisťovaného rizika, najmä však
skutočnosti súvisiace so zmenou vlastníckej štruktúry spoločnosti, zásadnou
zmenou v orgánoch spoločnosti a podobne. V prípade zmeny v charaktere rizika
dojednaného v poistnej zmluve, je poisťovateľ oprávnený rozhodnúť o odmietnutí
alebo prijatí rozšírenia poistného krytia po oznámení takejto zmeny spoločnosťou
a v prípade prijatia stanoviť dodatočné poistné za zmenu charakteru rizika, pre
ktoré je poistenie dojednané.
3. V prípade, že počas doby trvania poistenia dôjde k transakcii, poistník je
povinný o tom bezodkladne informovať poisťovateľa, najneskôr však do 30 dní
po dátume transakcie a poistenie sa bude vzťahovať len na porušenia
povinností ku ktorým došlo pred dátumom transakcie. V prípade, že dôjde
k situácii uvedenej v čl. II bod 20 písm. b), c) alebo d) týchto VPP-DO
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a spoločnosť ani po dátume takejto transakcie nebude krytá prostredníctvom
inej poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi
orgánov spoločnosti, bude sa toto poistenie vzťahovať aj na porušenia
povinností, ku ktorým dôjde po dátume transakcie.
Poistený je povinný dbať o to, aby poistná udalosť nenastala, dodržiavať všetky
všeobecne záväzné právne predpisy a záväzné normy, ktoré sa vzťahujú k jeho
činnosti, nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu
rizika, je povinný bezodkladne odstrániť každú chybu alebo nebezpečenstvo, o
ktorom sa dozvie a ktoré by mohlo mať vplyv na vznik poistnej udalosti, alebo
prijať také preventívne opatrenia, aké je možné rozumne požadovať.
Poistník je pred uzatvorením poistenia povinný informovať poisťovateľa
o existencii inej poistnej zmluvy, ktorá poskytuje ochranu rovnakého alebo
podobného charakteru. Ak si poistník túto povinnosť nesplní, v prípade poistnej
udalosti, ktorá je krytá viacerými poistnými zmluvami pre poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti uzavretými
v rámci Allianz Group, bude najvyšší dostupný limit dojednaný v takýchto
poistných zmluvách predstavovať zároveň maximálny agregovaný limit plnenia
Allianz Group pre túto poistnú udalosť.
Poisťovateľ je povinný odškodniť spoločnosť alebo vyplatiť poistné plnenie
za poisteného v prípade vzniku škody, ktorá je krytá poistnou zmluvou.
Poisťovateľ má právo kedykoľvek skontrolovať akúkoľvek dokumentáciu
týkajúcu sa poisteného rizika a poistený alebo spoločnosť mu musia písomne
oznámiť závažné skutočnosti a poskytnúť všetky potrebné informácie
a dokumentáciu pre účely vyhodnotenia poisteného rizika.
V prípade, že dotazník pre poistenie alebo akýkoľvek iný dokument poskytnutý
poisťovateľovi spoločnosťou alebo poistenými, ktorý je podkladom pre poistenie,
obsahuje akékoľvek nepravdivé alebo neúplné informácie, ďalej v prípade, že
spoločnosť alebo poistník alebo ktokoľvek konajúci v ich mene používa
úmyselne nepravdivé informácie z vlastnej vôle alebo s vedomím poistených
alebo s úmyslom získať akúkoľvek výhodu z tohto poistenia, je poisťovateľ
oprávnený do troch mesiacov od zistenia uvedenej skutočnosti od poistnej
zmluvy odstúpiť. Odstúpením od zmluvy všetky práva na plnenie zanikajú.
Poisťovateľ nemá povinnosť dojednať právne zastúpenie pre poisteného.
Poisťovateľ má právo aktívne sa pripojiť k spoločnosti a poisteným vo veci
obhajoby a jednania o vyrovnaní nároku. O akýchkoľvek mimosúdnych
rokovaniach o náhrade škody v súvislosti s poistením podľa týchto VPP-DO
medzi poškodeným a poisteným alebo spoločnosťou musí byť poisťovateľ bez
zbytočného odkladu písomne informovaný, inak neposkytne poistné plnenie.
Ak poistený má proti inej osobe alebo osobám právo na náhradu škody alebo
iné obdobné právo, prechádza toto právo na poisťovateľa, a to do výšky plnenia,
ktoré im poisťovateľ poskytol. Poistený alebo spoločnosť sú povinní vykonať
všetky opatrenia za účelom zabezpečenia prechodu týchto práv na
poisťovateľa.
Článok 11
Územná platnosť poistenia

Poistenie sa vzťahuje na nároky uplatnené voči poisteným, ktoré vznikli na území
celého sveta s výnimkou USA a Kanady.
Článok 12
Zánik poistenia
1. Poistenie zanikne:
a) uplynutím doby, na ktorú bolo dojednané;
b) písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov po
uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná odo dňa
doručenia výpovede, jej uplynutím poistenie zaniká;
c) ak je poistenie dojednané na dobu neurčitú, písomnou výpoveďou ku koncu
poistného obdobia, pričom výpoveď musí byť doručená druhej zmluvnej
strane najneskôr šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia;
d) nezaplatením poistného v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi a týmito VPP-DO;
e) zrušením spoločnosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov,
vyhlásením konkurzu na majetok spoločnosti, stratou oprávnenia podnikať;
f) poistník aj poisťovateľ majú právo po každej poistnej udalosti poistenie
písomne vypovedať, najneskôr však do 1 mesiaca od výplaty alebo
zamietnutia poistného plnenia poisťovateľom. Výpovedná lehota je 15-denná
a jej uplynutím poistenie zanikne.
g) poistenie ďalej zanikne, ak si poisťovateľ uplatní právo od poistnej zmluvy
odstúpiť v prípade zistenia, že spoločnosť a poistený/í pri dojednávaní
poistenia alebo zmene poistenia vedome uviedli nepravdivé informácie,
nepravdivé alebo neúplné odpovede na otázky poisťovateľa a poisťovateľ by
v prípade pravdivých a úplných informácií a odpovedí poistenie nedojednal.
Poisťovateľ si môže toto právo uplatniť do 3 mesiacov odo dňa, kedy takúto
skutočnosť zistil, potom právo zanikne.
Článok 13
Doručovanie písomností
Poistník je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi zmenu svojej adresy bez
zbytočného odkladu. Poisťovateľ zasiela písomnosti na poslednú známu adresu
poistníka alebo poisteného Písomnosť poisťovateľa určená poistníkovi alebo
poistenému (ďalej len adresát) sa považuje za doručenú dňom prevzatia
písomnosti adresátom alebo dňom, kedy adresát prevzatie písomnosti odoprel.
V prípade, že sa písomnosť uloží na pošte kvôli nezastihnutiu adresáta s tým, že si
ju adresát v príslušnej lehote nevyzdvihol na pošte, považuje sa za doručenú
v posledný deň tejto lehoty, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel.
Článok 14
Záverečné ustanovenia
1. Akékoľvek spory v súvislosti s týmito VPP-DO a poistnou zmluvou spadajú
do pôsobnosti súdov Slovenskej republiky.
2. Všetky prípadné zmeny v poistnej zmluve sa realizujú písomnou formou a len
po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán.
3. Tieto všeobecné poistné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 15.03.2009.
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