Produktový list

Pojištění odpovědnosti manažerů: NEWCorporateGuard

Directors & Officers Liability Insurance
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy statutárních a dozorčích orgánů společnosti
(D&O) je standardní pojistný produkt, který kryje osobní odpovědnost členů orgánů společnosti (člen
dozorčí rady, člen výboru pro audit, člen kontrolní komise, člen správní rady, vedoucí zaměstnanec
společnosti v manažerské nebo kontrolní funkci) vyplývající z výkonu jejich funkce pro případ
uplatnění nároku na náhradu škody. D&O pojištění představuje nezbytný nástroj ochrany majetku
společnosti a osobního majetku fyzických osob v jejím vedení. Představitelé společností potřebují na
míru šité pojištění, které zafunguje v kritické situaci odpovědnosti manažera nebo jeho obrany proti
neoprávněnému nároku.
AIG, jako jeden ze světových lídrů v D&O pojištění, představuje jasně a stručně formulované pojistné
podmínky NEWCorporateGuard - AOC, poskytující široké krytí a obsahující minimální množství
výluk. Tento produkt je ve spojení s profesionálním úpisem, osvědčenou kvalitou likvidace škod
vysokými limity pojistného plnění a zárukou kvalitní pojistné ochrany díky finanční síle naší společnosti.
Významné aspekty pojištění
• Automatické pojištění dceřiných společností
• Automatické pojištění pro nároky v souvislosti s veřejnými nabídkami cenných papírů ve světě ,
•
•
•
•
•
•
•
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mimo USA („IPO“)
Pojištění pokut a penále uplatněných vůči manažerům
Územní rozsah celý svět
Pojištění nákladů na obranu v souvislosti se škodami na životním prostředí
Široký rozsah pojištění manažerů ve společnostech mimo skupinu pojistníka („ODL“)
Dodatečný pojistný limit pro členy dozorčí rady a další nevýkonné členy orgánů
Pojištění škod v důsledku neoprávněných kroků vůči zaměstnancům („EPL“)
Doživotní lhůta pro zjištění a nahlášení nároků pro bývalé manažery
Neomezená retroaktivita a prodloužená lhůta pro zjištění a nahlášení nároků
Maximální rozsah pojištěných nákladů v rámci standardu
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•
•
•
•
•
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•
•

Náklady na právní zastoupení
Náklady na šetření
Náklady na kauci (tzv. Bail Bond and Civil Bond Premium)
Náklady na zachování dobré pověsti
Náklady v řízení proti majetku a osobní svobodě
Náklady v souvislosti s extradičním řízením
Náklady v souvislosti se zásahem regulatorního orgánu
Náklady na obranu ve vztahu ke škodám na zdraví a na majetku
Náklady na osobní a rodinné výdaj
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Výhody AIG: vedoucí pojistitel D&O a finančních rizik
Výjimečná zkušenost v likvidaci škod a nejrozsáhlejší mezinárodní síť v pojišťovnictví:
• v roce 2014 AIG poskytla pojistné plnění ve výši 916,6 milionů EUR jen v kontinentální Evropě

(průměrně 2,5 milion EUR každý den)
• máme 39 vlastních likvidátorů jen v kontinentální Evropě s průměrnou délkou zkušeností 11 let v

oboru; celosvětově máme celkem 120 likvidátorů D&O pojistných událostí
• 78 lokálních kanceláří po celém světě zaměřených pouze na likvidace D&O škod

Prokázaná expertíza v upisování a dlouhodobý vedoucí tržní podíl:
• AIG je vedoucím světovým pojistitelem D&O pojištění, v ČR nabízí D&O pojištění od roku 1992

71% ze společností uvedených v žebříčku Fortune 500 si vybralo jako D&O pojistitele

Nově v pojistných podmínkách
Limit pojistného plnění
• Automatická obnova limitu pojistného plnění = v případě nahlášení samostatného nároku

pojistitel poskytne pojistné plnění do výše plného limitu i na další oznámené nároky

Pojistný limit

Corporate
Guard

Všechny nároky
do výše
pojistného limitu

Nové pojistné podmínky D&O

1. nárok

2. nárok

3. nárok

x. nárok

Nové významné aspekty pojištění
• Automatická obnova pojistné smlouvy na další pojistné období (12 měsíců), pokud není

jednou ze stran vypovězena
• Odpovědnost za daňové nedoplatky
• Nová rozšiřující definice Zaměstnance a Transakce (nově upravená definice Transakce

nezahrnuje úpadek společnosti)
Náklady insolvenčního řízení
Náklady na zmenšení újmy, náklady na poradce, náklady v souvislosti s předběžným opatřením
Náklady v souvislosti s prověřením požadavku společníka
Náklady v souvislosti s krizovou situací vynaložené společností (společnosti s obchodovatelnými
CP)
• Rozšíření definice nákladů na zachování pověsti; nově se vztahuje i na zmírnění dopadů
negativních prohlášení učiněných v průběhu pojistné doby v jakémkoli veřejném prohlášení
• V případě transakce má pojistník nárok na dodatečnou lhůtu pro zjištění a oznámení nároků
v délce 72 měsíců (za dodatečné pojistné)
• Osobní a rodinné výdaje až do výše 20 MIL. (nově budou hrazeny již ode dne nabytí právní moci
úředního rozhodnutí)
•
•
•
•

www.aig.cz
AIG je celosvětově používanou marketingovou značkou pro poskytování služeb v oblasti životního i neživotního pojištění společnosti American International Group, Inc. Pro více informací navštivte prosím naše
internetové stránky www.aig.com/cz. Poskytované produkty a služby jsou zajišťovány pobočkami či dceřinými společnostmi American International Group, Inc. Hlavním poskytovatelem pojištění v Evropě je AIG
Europe Limited. Tento materiál slouží pouze pro informativní účely. Ne všechny produkty a služby jsou k dispozici v každé zemi. Pojistná ochrana je upravena platnými pojistnými podmínkami, pojistnou smlouvou a
příslušnými právními předpisy. Některé produkty a služby mohou být poskytovány nezávislými třetími stranami, dceřinými společnostmi nebo dalšími 12/2015

