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Tento dokument poskytuje pouze základní informace o uvedeném pojistném produktu. Úplné předsmluvní a smluvní informace 
o vašem konkrétním pojištění naleznete v pojistné smlouvě a dalších dokumentech v ní uvedených. Pozorně si je prosím přečtěte.

O jaký druh pojištění se jedná?

Přesné znění výluk si prosím pozorně přečtěte v platné 
pojistné smlouvě.

Produkt:  MANAŽER Plus

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s výkonem funkce člena orgánu společnosti (právnické osoby).

Přesný rozsah vámi sjednaného pojištění naleznete 
v platné pojistné smlouvě.

Na co se pojištění nevztahuje?Co je pojištěno?

Přesné znění limitů a omezení si prosím pozorně přečtěte 
v platné pojistné smlouvě.

Existují nějaká omezení v pojistném
krytí?

!   pojistné plnění je omezeno limitem plnění,

!   pro některé náklady (např. náklady na kauci, 
na očištění dobrého jména) jsou sjednány 
zvláštní limity plnění

!   předpokladem pro poskytnutí pojistného 
plnění je také splnění dvou následujících 
podmínek: a) uplatnění nároku proti pojištěné 
osobě v době trvání pojištění nebo během 
tzv. „lhůty pro zjištění a oznámení nároků“ 
a b) doručení oznámení pojistiteli nejpozději 
do 90 dnů po zániku pojištění nebo do 30 dnů 
od uplynutí tzv. „lhůty pro zjištění a oznámení 
nároků“

�✔  Pojištění se sjednává pro případ povinnosti 
členů orgánů právnických osob k náhradě újmy 
způsobené v souvislosti s výkonem jejich 
funkce.

✔  Finanční škody způsobené společnosti, 
společníkům nebo třetím osobám.

✔  Z pojištění se hradí: 
 •  náhrada škody
 •  obrana proti nároku, právní zastoupení
 •  další náklady uvedené v pojistných 

podmínkách
 •  ručení za závazky společnosti v případech 

uvedených v pojistných podmínkách.

✘  �úmyslné porušení právních předpisů

�✘  �neoprávněný osobní prospěch nebo výhoda

�✘  �předcházející nárok/ spor (známý/ probíhající 
už v době sjednání pojištění); nárok oznámený 
z předchozí smlouvy 

�✘  �poškození zdraví, škoda na hmotném majetku

�✘  �nároky uplatněné v USA



Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?

Jaké mám povinnosti?

Kdy a jak provádět platby?

Kdy pojistné krytí začíná a končí?

Jak mohu smlouvu vypovědět?

✔ Pojištění manažerů společnosti kryje odpovědnost na celém světě, vyjma USA.
Přesný rozsah vámi sjednaného pojištění naleznete v platné pojistné smlouvě. 

– Zodpovědět pravdivě a úplně dotazy týkající se sjednávaného pojištění.
– Oznámit pojistiteli zánik pojistného zájmu. 
– Oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu nároky a šetření písemně vznesené proti pojištěné osobě.
– Plnit další povinnosti vyplývající z pojistné smlouvy, pojistných podmínek a zákona.

Běžné pojistné je splatné prvním dnem pojistného období, není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak.
Pojistné lze platit zejména převodem z bankovního účtu (příkaz k úhradě, trvalý příkaz nebo souhlas s inkasem – 
SINK), poštovní poukázkou, prostřednictvím SIPO nebo platebních terminálů a bankomatů bank, s nimiž máme 
uzavřenou dohodu o tomto způsobu placení pojistného (jejich seznam zveřejňujeme na svých webových stránkách 
www.koop.cz), není-li pojistnou smlouvou některý způsob vyloučen.

Začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí dnem uvedeným v pojistné smlouvě 
jako konec pojištění. 

Písemnou výpovědí doručenou
-  do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; pojištění zanikne uplynutím osmidenní výpovědní doby
-  do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události pojišťovně; pojištění zanikne uplynutím měsíční 

výpovědní doby.
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