Pojištní D&O – Allianz Protect

Pomáháme uskuteovat
Vaše obchodní sny.
Pojištní D&O poskytuje pojistnou ochranu pipravenou na míru lenm výkonného vedení spolenosti.
Kdekoliv na svt.
Allianz - stojíme pi vás
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D&O rozhodnutí pedstavují
riziko odpovdnosti
V souasné dob nemže žádný z len spolenosti, která se snaží
uspt, vylouit, že se nkteré z jeho pijatých rozhodnutí ukáže
v budoucnu jako chybné.

Allianz pojišovna, a. s.

Je stoprocentní dceinou spoleností
Allianz New Europe Holding GmbH a je
také souástí pední svtové pojišovací
skupiny Allianz SE. Na eský trh vstoupila
v roce 1993 a bhem svého psobení
si vybudovala pevnou pozici jedné
z nejvtších eských pojišoven.
Dlouholetá tradice a zkušenosti,
mezinárodní know-how a kapitálová síla
koncernu pedstavují pro Allianz pojišovnu
záruku stability a dalšího rozvoje jak
na domácí pd, tak ve svt.

Když ídíte spolenost, dsledky Vašich
rozhodnutí nemusí být zjevné okamžit.
Jako len statutárního orgánu byste svá
rozhodnutí ml provádt v klidu, bez obav
o svj osobní majetek. Pi pijímání pro
spolenost dležitých rozhodnutí vás obava
z výsledku mže omezovat.
Allianz Protect Vám poskytuje pojistnou
ochranu v pípadech nárok za porušení
povinnosti, nejen ped nároky tetích
osob, ale zejména spolenosti, pro kterou
pracujete.
Pojištní Allianz Protect Vám dává volnost
pi rozhodování a rozvíjení aktivit kdekoliv
na svt.
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Škod D&O je stále více
Odpovdnost len orgán zasahuje i spolenosti
malé a stední ve všech odvtvích.
Vzhledem ke konkurenci a faktu, že vtšina
spoleností se dnes pohybuje v mezinárodním prostedí, mají rozhodnutí ídících osob
stále komplexnjší dopad.
I když se tyto osoby snaží postupovat
v nejlepším zájmu spolenosti, pro kterou
pracují, žaloby proti lenm statutárních
orgán se stávají bžnou praxí i v našem
prostedí. Akcionái si stále více uvdomují
svá práva a astji je uplatují v rámci soudních ízení.

Právní základ pro pojištní D&O

Spolenosti pijímají
pravidla Corporate
Governance a smrnice
upravující chování jejich

Pi porušení právních povinností velikost
spolenosti není podstatná.
V pípadech insolvence nebo úpadku jsou
insolvenní správci a vitelé první, kdo hodnotí fungování pedchozího managementu
a pravdpodobnost žaloby je znan zvýšená.
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• Vnitní smrnice spolenosti

zamstanc, bžnou
praxí jsou i etické kodexy.

V globalizovaném svt je nepíjemnou
skuteností, že zahraniní vlastníci eských
dceiných spoleností žalují své zájmy
i u soud v R.

• Upravující následující oblasti:
- cenné papíry
- oblast pracovního práva
- výrobky
- životní prostedí
- a další

• Manažerské smlouvy
ídící pracovník mže být shledán
odpovdným v každé zemi, ve které má
spolenost obchodní aktivity nebo cenné
papíry na burze.

Píklady situací, které mohou vést k finanním
škodám a být základem pro nárok:
Zadávání zakázek
• Nákup nevýhodného IT systému
• Insolvence dodavatele (finann nároné
nahrazení výpadk v prodeji nebo
v produkci)
Výroba
• Výroba obtížn prodejných produkt
• Volba nevhodného výrobního zaízení
• Zmna nebo redukce výrobních kapacit
• Zneištní životního prostedí

Kdo mže vznést
nárok a pro?
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Nároky mohou být vzneseny nejen tetí
stranou (vnjší odpovdnost), ale také
subjekty v rámci spolenosti jako takové
(vnitní odpovdnost).

Reklama a prodej
• Nesprávné nebo nepesné nabídky nap.
do výbrových ízení, chybný odhad výrobních nebo jiných náklad
• Použití reklamních materiál porušujících
autorská nebo jiná majetková i osobnostní práva, které mly být po upozornní
odstranny
Finance a úetnictví
• Omyl nebo pochybení ve finanní strategii
• Nevhodné nebo nedostaten výdlené
investice firemního kapitálu
• Platba faktur na nepimen vysoké ástky
Plánování a organizace
• Pochybení v pípad veejné emise cenných papír (IPO)
• Škody v souvislosti se slouením nebo
rozdlením spoleností
• Nevhodn naplánovaný IT systém
Pracovní záležitosti
• Najímání zamstnanc v dob poklesu
výkonnosti firmy
• Pochybení ve mzdovém úetnictví
• Pochybebí pi hodnocení uchazee o pracovní místo
• Diskriminace na pracovišti
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Na co se vztahuje pojištní D&O?
Rozsah pojistného krytí

Pojistné

>asové hledisko pojistného krytí

Limit pojistného krytí je primárn
závislý na klíových ekonomických
datech spolenosti, nap. obratu, celkových aktivech a vlastním kapitálu
spolenosti.

Podmínky pojištní a pojistné jsou
stanoveny na základ individuální
analýzy rizika u každého klienta. Pro
urení výše pojistného jsou posuzovány následující faktory:
• výše celkových aktiv
• likvidita
• odvtví, ve kterém spolenost
podniká
• škodní prbh D&O pojištní
• zem sídla spolenosti
• obchodní zájmy spolenosti v USA
• dceiné spolenosti v USA
• informace o akciích listovaných
na burze

Pojistné smlouvy jsou sjednávány
na pojistné bázi tzv. Caims Made,
tj. bázi uplatnní nároku proti
pojištnému a oznámení nároku
pojistiteli v prbhu pojistné doby.

Tato ástka zahrnuje rovnž nároky
právního zastoupení.

Retroaktivita je plná a prodloužená
lhta vznášení nárok pro bývalé
leny orgán neomezená.

>asová linie D&O pojištní
Údajné porušení právní povinnosti

Retroaktivní krytí

Pojistná doba
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Nárok/Škoda

Co je pojištno?

Co je vyloueno?

• Odpovdnost pojištného za finanní
škodu

• Nároky vyplývající z úmyslného nebo
vdomého porušení povinností

• Odškodnní spolenosti

• Nároky kryté jiným druhem pojištní
nap. škody na zdraví nebo na vci

• Náklady právního zastoupení
• Osoby zastupující zájmy pojistníka
v dceiných spolenostech

• Benefity a odmny, na které nemá
pojištný zákonný nárok
• Pokuty a penále

• Porušení povinností v pracovních
záležitostech, mimo území USA.
• Krizový management, nap. náklady
na obnovu dobré povsti – pojištno
sublimitn

• Uritá rizika na území USA/Kanady
• Pedchozí nebo pedem známá chyba
nebo probíhající soudní ízení
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Allianz pojišovna, a. s.
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