
All ianz pojišťovna, a.s.

Dodatek č. 8 k pojistné smlouvě č.400 o22 494 l 01

POJSTITEL A|lianz pojištbvna, a. s.
Ke Stvanici 656/3, ĺ 86 00 Praha 8
Česká republika
lC:471 l5 971

zapsaná v okhodnĺm re1strlku vedeném Městshým soudem
v Praze, oddĺl B, üoŽka 181 5

PolĺililĺK l/ýzlomný ústav Silva Taroucy pro krajinu a ołrasné zahndnicľí, veřeiná ýkumná instituce
Květnové nám. 39l, Prrjlronice. 252 43
É:00027073

uzavĺrajĺ následujĺcĺ dodatek k poji*né smlowě o pojištěnĺ odpovědnosti členü orgánů a dalšÍch
osob ve vedenĺ právnicĘch osob. kteÚm se pojistná smlowa č. /ĺoo o22 494 / 01 obnovuje na

dobu ď 0l. l2. 20l7 do 01. 12. 2o1E.
Tento dodatek č. E je úplným zněnĺm poiistné smlouvy ě 4oo o22 494 / o1 s ÚčinnostÍ od

01.12.2017.

Všcobcoŕ
poiistnć
podmĺnky

a

Alllanz@

Pojištěnĺ se ňdĺ zákonem č. 89/2012 Sb" občansky zákonĺL le zněnĺ pozdějírch předprsů a všeobecn1irni pojistnýmr podmĺnkami
pro po1ištěnĺ odpovednosti členů orgánri a dalšĺch osob ve vedenĺ právnrchjrh osob vydanými s płatňostĺ d l. ]eanä 201 7 (dále
jen všeobecné pojistné podmĺnky), heré1sou nedilnou součástĺ této po1istné smlouvy. 

-

Poiistnä
ncbczpcčĺ

PoľŠTĚNi

odpovědnost za Íinančnĺ škodu způsobenou vsouvtslostl srn/konem iunkce člena orgánu právnlcké osoby nebo jiné oMobné
funkce.

Ujedrr,ivá se odchylné zněnĺ článku 3.25 všeobecných pojistných podmĺnek
3.25 PoJlŠrĚNÝ
lakákoliv ýická osoba, která býa, je nebo se v průběhu Po.llsTNÉ DOBY stane:

a) Členem raĄ instituce SPOLEČNOST|, členem dozorčĺ rady sPoLEČNoSTl, ředitelem SPoLEČNosTl, statutárnĺm oľgánem,
členem stafutámĺho orgánu nebo dozorčĺho oľgánu SPoLEČNOST|, prokuristou nebo NEVÝKONNÝM Čuľgtvt oRCÁNÚ nebo
osobou, která je tĺm, kdo pomocĺ svého vlivu právnickou osobu ýnamným způsobem oüivňuje (v pozici de_facto ředitele)
nebo osobou v oMobném postaveni podle právníln řádu pňslušného státu;

b) Zástupce právnické osoby, kerá je členem statutárnĺho organu sPoLEČNosn (ve smyslu !46 odsr 3 zákona č. 90/201 2 Sb., o
okhodnĺch spolďnostech a druŽstvech (zákon o okhodnĺch korpoĺacĺch), ve zněnĺ pozdějšich předpisů, ale pouze pro
pňpad ýkonu statutámĺ nebo dozorčĺ funkce ve sPoLEČNoSTh

c) osoba vptupujicĺ v pozicl Shadow Director, podle odst. 251 UK Companies Act 2006 nebo osoba v obdobném postavenĺ podle
právniho řádu pňslušného státu;

d) Statutárnĺ orgán,-čĺen stafutárnĺho nebo dozoröho orgánu, správce maje*u nebo fondů, člen správnĺ rady nebo oMobné
funkce ve SPoLEČľĺosll ľrłlľto SKUPINU, heý tuto funkcivykonává na záĹbdc žádosti SPoLEČNoSTl;

e) Compliance officer nebo člen výboru pro audit jmenovaný SPOLEČNOSĺ;
l) Zaměstnanec SPoLEČNosTl ve vedouci nebo kontrolní funkci;
g) Zaměstnanec, keý je účastnĺkem soudnĺho nebo 1iného n*zenĺ společně s osobou wedenou nýše;
h) M_anŽel/manŽelka, reglstrovaný nebo jinak právně uznaný partner P0J6TĚNÉHO' kde náhrada je poŽadována ýlučně z

dwodu společneho jměnĺ manŽelů nebo registrovaýh partnerů. NÁROKY yznesené za PORUŠEŃĺ povttłľosĺl, klrého se
tyto osoby dopustiý pňrm, nejsou předmětem tohoto pojištěnĺ;

i) Dědic, právnĺ zástupce, zákonný zás-tupcg nebo nástupce PoJlýIĚNÉHo v případě smrti PoJlŠTĚNÉHo, jeho nezpůsobilosti k
právním úkonům nebo úpadku PollŠĺĚľĺÉHo v důsledku PoRUŠENĺPoVlNNośTl PoJŠIĚNÉHo.

PoJlŠTENÝM neni insolrenčnĺ správce, likvidátor nebo externí aUditor.



All ianz pojišťovna, a.s.

Územní
působnost Po1ĺstné krytĺ stanovené tímto pojištěnĺm se wtahu1e na území celého světa, pokud to lokální právnĺ předpisy dovolujĺ.

Allianz@

Počátek pojištění dle tohoto dodatku:

01. 1 2. 20r 7
Pojistná doba:

1 rok
Konec pojištěnĺ:

01. 'r2. 2018

V souladu s ustanovenĺm článku 5.9 všeobecných pojistných podmĺnek se u1ednává, że po1ištěni vzniká ve vyše uvedený den'

Ujednává se, Že po'ilštěnĺ uplynutĺm PoJlsTNÉ DOBY nezaniká, ale prodluŽu1e se za stejných podmĺnek o dalši rolq Pokud
PoJlsTlTEL nebo PollSTNĺK nejméně řst ýdnů před upýnutĺm POJISINÉ DOBY druhe straně nesdělĺ, Že nemá zájem na đaHm
wáni po1ištění.

V pňpadě, Že dojde k oZNÄMENĺ dle podmĺnek tohoto pojištěnĺ můŽe PoJlsTlTEL kdkolĺ před koncem PollSTNt DoBY s,dělrt

druhé straně. že pojištěnĺ nebude prodlouŽeno o dałšĺ roh bez ohledu na to' zda takcľĺé sdělenĺ bylo učiněno šest ýdnů před
uplynutĺm Pon$NÉ DOBY.

uutT
Pol5TI{ÉHo
PtNĚNi so.illo.(m,-Kč

Dodatcřné
limity 2.500.ü)0,_ Kč DoDATEČNÝ LlMlT PRo KAŽDÉHo NEuýKoNNÉHo ČLENA oRcÁNŮ

s.ĺxto.ülo,- Kč DoDĄTEČt{Ý UM|T PRo VŠECHNY NEVÝK0NNE ČLENY ORGANŮ

Limit pĺo náHedy ne pcychologickou Poĺĺroc
500.üxl,_lG pro1ednohoPolśTĚNÉHo

2.500.ülo,_ rč dohromady pro všechny PoJlŠTĚNÉ

Sublimity
poiistného
plněnĺ l0.ü)o.ü)0,_Kč

lo.ĺxlo.(xxl,_rč
l0.ülo.ülo,_Kč
lo.(xn.{x)o,-Kč
lo.íxlo.filo'- Kč

2.50o.fi)0'- Kč

pro ŠĺŘrľĺĺ
pro zmĺměnĺ rizika vzniku po1istné události
pro náklady v neodkladných pňpadech
pro náklad na VLASTNIOZNÁMENĺ
NAKLADY mÁVNlHo ZASTOUPENĺvynałožené PolśTĚNÝM v souvislostt s újmou na zdraví nebo věcnou
škodou
pro náklad vyrnloŽené v souvrslostr s účastĺ PonýIĚNÉHo na soudnĺm 1ednáni

sPotuÚČásr 0,- Kč

0,_ Kč

500.000,_ Kč

pro každou po.1tstnou událost v pňpadě NAROKU proti PollŠTĚNÉMU uvedenému v článku 3.25
všeobecných pojistných podmirrek pod pĺsmeny a) - i)
pro kaŽdou pojistnou událost v přĺpadě NÁROKU uplatněného mimo územĺ USA proti POJIŠIĚNÉMU
v souvislosti s PoRUŠENĺM PRAC0VNĚPRÁVNĺcH pŘtoplsŮ

pro kaŽdou po1istnou událost v pňpadě ruÁRoKU uplatněného na územĺ USA proti POJIŠTĚNÉMU
v souüslosti s PoRUŠENĺM PRACoVNĚPRÁVN|CH PŘEDPSŮ

Poja$Í'ć
zdarma

prvnĺch 24 měsĺců zdarma a následujĺcich ] 2 měsĺců za dodatďné pojistné 50 % z jednorázového po1istného
prvnĺch 24 mšĺců zdarma a následujícĺch 24 měsĺců za dodatečné po1istné 80 % z jednorázového pojistného
prvnich 24 měsĺců zdarma a následujĺcĺch 36 měsĺctj za dodatďné pojistné i 00 tí z jednorázového po.;istného
prvnich 24 měsĺců zdarma a následujĺcĺch 48 měsiců za dodatďné po1istné 120 li z jednorázového po1istného

DATUM
KONnNUrY 01.12.2008

PRoDtoUŽENA
IHťJTAPRo
ozNÁMENi
ľnnorů Déltô

24 měsĺců
36 měsĺců
48 měsiců
60 měsiců
72 měsiců
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All ia nz pojišťovna, a.s.

Akvizični 10 % z celkoýh konsolidovaných aklv Po]|STNĺKA
(v souladu s článkem 2.l4 všeobecných pojiĺýh podmĺnek)

Smluvní
ujcdnáni: Ujednává se, Že článek l.2. a 1 .4. všeobecných po1istných podmínek se nzuplatnĺ.

PORADCI PRO
KRIZOVOU
KoMUNllGCl Hill & Knowĺton

wtľtľ-lulanünołiltorr-de

Brunsľidĺ Group GmbH
wt lrw.bnĺts"ýi*qolp.cĺln

cilcAktieng€s€llsńafr
Y$mť.ctlc+(mmW*xltixxi.oÜll

lcúprázovÉ
poilfr'é

55.'|oo,- Kč

sphtnođ
Poibü'äro Výše uvedené ročnĺ pojistné je splatne ne.1později do 3l .l2. 2ol ? ęroti faktuře vystar,ené společnostĺ MARSH, s.r'o.

Pňlohr Všeobecné po1stné podmĺnĘ VPP-so_05

ävěľačná
prcblÔšení

Alllanz@

práh

Po.listnĺk @pisem potvrzują Že sr je vědoľn specifického zpłisobu s1ďnánĺ po'iištěnĺ prostřednicwĺm na pojistiteli nezáüslého
pordce (pojišťovacĺ maklé|, a prohlašu.|e Že mu byl obsah po1ištěni ĺnakléřem vywětlen, popň'padě že ho rrlaklď upozornil na

"a.!ľV 
nabĺzeného pojištění ô jel'p poŽadavkti. Podpisem smlouvy po.1istnik stvtzuje, Že s1ednané pojištěnĺ odpwĺdá jeho

pořebám a poŽadavkům, připadně že s tĺmto pojištěnĺm na základě doporučenĺ pojišťwaciho rnaklďe souhiasĺ. ď Ęi upozoměn
na odchylĘoproti svým poŽadavkům.

a* .. ? 0...-1?- 2017 VPrazedne 16.1I.2017
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Allianz@
Allianz Protect

\Geobecné pojistné podmĺnĘ pro pojištění odpovědnosti členů orgánů
a dalšĺch osob ve vedení právnickych osob

VPP-SO-o5
Úvodní ustanovenĺ

Soukromé pqištěnĺ (dá|e 1en ,,pojiíěnĺ") upravuje zákon č' 89/201 2 Sb. občansĘ záĺĺonĺk, ve
zněnĺ pozdě1ších předplsti (dále 1en ,,zákon"). Allianz po]aštbvna, a's. (dá|e 1en ,,PoJlsTlTEL)
vydává podle zákona q^o po1iíné podmĺnky.

0bęhU]Ĺ|i tyto pojistné podmĺnky (dále]en ,,VPP'') nebo pojistná sm|ouva v přĺpadech, kdy to
zákon připouští, odchylnou Úpravu některých Ustanovenĺ zákona, p|atĺ Úprava v nich uvedená.
NenĹli tato odchylná úprava provedena, p|atĺ ustanovenĺ zákona'

Toto pojištěnĺ se sjednává pro přĺpad právnĺm předpisem stanovené odpovědnosti členů
statutárnĺch orgánů, č|enů dozorČĺch orgánŮ a dalšĺch osob ve vedení právnichlh osob za

škodu zpúsobenou přl ýkonu jejich funkce, VČetně něktených souvlsejícĺch nákladrj' Pojištění
v souvislosll s NÁRoKY z ponušrľĺ PoVlNNoslĺ PŘl SPRÁVF A oBcHoDoVÁNi S ttNNÝMl
PAPĺRY se sjednává pro přĺpad právním předpisem stanovené odpovědnosri SPOLECNosTl'
Ioto po1iśtěnĺ se s1ednává 1ako śkodové'

Za poJistlloU udá|ostve smyslu těchto pojistných podmĺnek se považuje Uplatnéni NÁRoKU
pÍotl PollśTĹNtMU, pokud k nemu do1de v průběhu pollslľĺÉ oosv nebo PRoDLoUŻENt
LHŮrv pno oZNÁMFN| ĺÁnoxŮ, 1e-|i sjednána' za podmĺnĘ Że ]e takoý NÁROK písemně
oznámen Po]lsTlTELl bez zbytečného odkladu v sou|adu s článkem 5'3 těChto VPP a Žejsou
splněny dalšĺ podmĺnky pro poskytnutí po1istného plnění.

oddĺl 1. Rozsah pojištěnĺ

V pňpadě pojistné udá|osti PoJlsTlTEL poskytne za podminek uvedených v pojistné smlouvě
a těchto VPP pojistné plněnív následujÍcím rozsahu:

1.1 Členové orgánri SPoLEČNosTl a dalšĺ vedoucĺ oĺby

PollsTlTEL nahradí PO]|ŠIĚNÉMU nebo za Po]líĚNÉHo jakouko|iv ŠKoDU, kerá
Vyp|ýVá Z NÁRoKU up|atnéneho pro[ PollśTĚNÉMU uvedenému V definici tohoto
pojmu pod pĺsmeny a) _ i) čl. 3'25 během Po]lsTNÉ DoBY nebo PRoDLoUŹENÉ LHŮĺY
PRo oZNÁM1ENĺ NÁRoKŮ, je-|i sjednána, za předpok|adu, Že taková ŠKoDA nebyla
odškodněna SPoLEČNoSTĺ'

1.2 odškodněnĺSPotEČNoSTl

Po]lSTlTEL nahradĺ za sPoLEČNoST nebo sPoLEČNosTl jakouko|iv ŠKoDU, která
vypl]ĺ/á Z NÁROKU uplarněného proti POJ|ŠTĚNÉMU uvedenému v definici tohoto
pojmu pod písmenya) - i) čl.3.25 během PolISTNÉ Do8Y nebo PRoDLoUŽENÉ LHŮIY
PRo oZNÁN/ENĺ NÁRoKŮ, je-li sjednána, v rozsahu, v1akém sPoLEČNoSI, připouští-li
to přĺďušný právnĺ řád, takovou šKoDt] odškodnila'

].3 NEVÝKoNNĺČtENoVEoRcÁNŮ

Po]lsTlTEL nahradí NEVÝKONNÉMU ČLENU oRcÁNU nebo Za NEVÝKoNNÉHo
ČLENA oRCÁNU jakouko|iv šKoDU, která Vypl}'vá z NÁROKU uplatneného proĺ
lEyŕrolnÉĺ,lu ČreNU ORCÁNU během PoJlsTNÉ DoBY nebo PRoDLoUŽENÉ LHŮTY
PRo oZNÁľvlENĺ NÁROKŮ,je_li sjednána, a to aŽ doVýše DoDATEČNÉHo LllVlTU PRo
KAŽDÉHo NEVÝKoNNÉHo ČLENA oRcÁNU, maxlmálně Však do ýýše DODATEČNÉHo
Lll/lTU PRo VsECHNY NEVŕKoNNÉ ČLENY oRCÁNU, avšak pouze za podmĺnĘ,
Že byl vyčerpán LlMlT PojlsTNÉHo PLNĚ|Iĺ nebo pojlstné plnění z pojistných smluv
poskytujících obdobný ryp odpovědnostnĺho pojištění, Včetně smluv pro pojištění
nadměĺku a jabýkolivjiný ryp případného odškodněnĺ za šKODU.

1 .4 NÁRoKY V souvlsLosTl S PoRUšENĺľü PoVlN NOSIĺ PŘl SPRÁVĚ A OBCHoDoVÁNĺ
5 cENNÝMl PAPĺRY Up|atněné proti SPoLtčNo5Tl

Po]lsTlTEL nahradĺ za sPoLEČNosT nebo sPoLEČNosTt jakouko|iv šKODU,
která Vyp|]ývá z NÁRoKU V souvlsLosTl s PoRUŠENÍľü PoVlNNosTĺ PŘl SPRÁVĚ
A oBcHoDoVÁNĺ 5 cENNÝMl PAPĺRY Uplatněného proti SPoLEČNoSTl během
PoJĺsTNÉ DOBY nebo PRODLOUŽENÉ LHŮw pno oznÁvĺ'lĺ ľÁnorŮ' 1e_li s;ednana.

l.5 ŠĺŘĺruí

Po]lST|TEL nahradĺ PoJlŠTĚNÉMU nebo za PollšTĚľ.tÉHo uvedeného v definici tohoto
po1mu pod pĺsmeny a) i) čl. 3.25 (nebo sPoLEČNosTl, pokud 5POLEČNO5T takovó
nák|ady odškodniIa nebo ĺuh|asila že tyto náklady odškodnĺ za Po]lšTĚNÉHo)
NÁKLADY NA ŠĺŘrľĺ, ktere vyplýa]Í z pípravy účastl PojlŠTĚNÉHo na šrrŘtruĺ
(VćPtné |NTFRNĺHO šil ŘENĺ), před z1ištěnim, k 1akému PoRUŚENi PoVlNNo5Tĺ došlo.
PoJistné p|nění podle tohoto odstavce ]e omezeno sub|imitem uvedeným V pojjstné

smlouvě'

O

É oddĺl 2. Rozšiřenĺ pojistné ochrany

ą 2.1 Zmĺrněnĺ liŻika VŻniku pojtstné udá|osti

ń Pokud se sPoLEČNosT V pňpadě NÁRoKŮ V SoUVlSLoSTl 5 PORUŠENĺM Po\,lNNosTl
R PŘl SPRAVĚA oBCHoDoVÁNí5 cENNÝl/l PAPĺRYnebo PoJlŠTĚNÝv přĺpadě]ah'ýchkoli

'Li nÁnoxŮ oprávněně domnívá' že je nezbyné učinit neodkladné kroĘ pro odvráceníF nebo zmírněnĺ rizika vzniku pojjstné události, na kterou by se VŻtahovalo toto
pojištění, 1e PO]IŠTĚNÝ s předchozĺm pĺsemným souhlasem Po]lsTlTELE oprávněn

pověňt poĺadce, zabyvalicĺho se zmĺrněním škod (,,Loss Advisoť'). POllST|TEL nesmĺ
Udělení tohoto souhlasu bezdůvodně odmĺtnout nebo zdržet' Po]ištěnĺ se V takovém
přĺpadě bude Vztahovat na veškeré pňměřené a Účelně vynaloŽené náklady v této
souvis|osti Po]lŠTĚNÝN,I uvedeným v definici tohoto po]mU pod pĺsmeny a) _ i) čl. 3'25
v přĺpadě 1ahýchkoliv NÁROKŮ nebo sPotEČNOSTĺ V přĺpadě NÁľorŮ v souvlsrosrl
S PORUŠLNĺM PoV|NNOSTĺ PŘl SPRÁVĚ A oBCHoDoVÁNĺ s CENNÝMI| PAPIRY
uplatněných proti SPOLEČNosTl'

PoJistné pIněnĺ podle tohoto odstavce Je omeŻeno sublimltem uvedeným V pojastné

smloUVě.

2'2 Nákladyvneodkladnýchpřípadech

Pokud ne]ze důvodně Zĺskat pĺsemný souhlas PoJlST|TELE pŕed účeIným vynaložením
NÁKLADÚ PRÁVNĺHo ZA5ToUPENĺ, soUhlasí POJlsTlTEL se zpětným Udělenĺm
takového souhlasu ve vztahu k NÁKLADŮN1 PRÁVNĺHo ZA5ToUPEl'.lĺ' kreré byly Účelné
vynaloženy do okamŽiku, kdy PoJlŠTĚNÝ o písemný souhlas poźádal nebo poŽádat
měl a mohl, podle toho, kerá z možnostĺ nastane dĹVe. Pojistné plněnĺ pod|e tohoto
odstavce je omezeno sublimitem uvedenýmV pojistné smloUVě'

2.] NÁKLADY NA PtNĚŽlrou ZÁRUKU NEBo ZÁRUKU VSoU\,lSLosTl S clVLNĺ[/ ŔiZŁNĺM

PollST|TEL nahradĺ PO]|ŠIĚNÉMU nebo Za Po]lŠTĚNÉHo uvedeneho v definiCl tohoto
po1mu pod pĺsmeny a) - i) ć|' 3'25 NÁKLADY NA PtNĚŽl l oU /ÁRUKU NEBo ZÁRUKU
VSoUV|sLosTl s Clvlrĺĺĺv Řĺzeuĺv spojené s NÁRoKEM Uplatněným během PollSTNÉ
DOBY, které PojlŠrĚNÝ ričelně vyna|oži| s jeho předchozím pĺsemným souh|asem'
PoJlsTlTEL nesmí Udě|ení tohoto souhlasu bezdůvodně odmítnoUt nebo zdrŽet'

).4 NÁKLĄDY NA ZACHoVÁNĺ DoBRt PoVĚsTl

PollsTlIEL nahradí NÁKLADY NA ZĄCHoVÁNĺ DOBRÉ PoVĚSTl, pokud se během
POJlSTNĹ DOBY Po]lýNĺK nebo PoJlšTĚNÝ poprué dozvĺ o:

a) NÁRoKU; nebo

b) okolnostech, které by odůvodněně mohly Vést k NÁROKU; nebo

c) jakémkoIiv ŠilŘENĺ ýkajĺcĺ F nabídky a obchodovánĺ s CENNÝľ\,1l PAPIRY; nebo

d) KRlZoVÉ slTUAcl VE sPoLEČNoSTl; nebo

e) ÚN|KU ELEKIRoNICKŕCH DAT,

za předpokladu, že písemné oznámení o takové skutečnosti je učiněno dle podmĺnek
uvedených v těchto VPP.

Pĺsemné oznámení o \^ýběru PORADCE PRo KRlZoVoU KoMUNlKACl musĺ b;ýt

PoJlsTlTELl poskytnuto během 3 pracovnĺch dnĺ od 1eho najmutĺ.

2.5 Náklädy na ŘĺZENĺ PRoTl MĄEIKU A oMt7tNĺ oSoBNĺ SVoBoDY

PojlsTlTEL nahradí PollšTĚNÉMU nebo za Po.]lšTĚNÉtto uvedeného v definici tohoto
pojmu pod pĺsmeny a) - i) čl. 3-.25 (nebo SPoLEČNosTl, pokud sPoLEČNosT takové
náklady odškodniIa za Po]lšTĚNÉHo):

(l) NÁKLADY PRÁVNíHo ZAsToUPENĺ souvlse1ícĺ s Řĺzeruĺv PRoTl ľüA]EIKU
A olvEZENĺM osoBNĺ SVoBODY nebo EXIRAD|ČNĺM ŘÍZENĺM

(l) pl'iměiené a Účelně u7naloŹené oSoBNĺ VýDĄt V pn-padě ZABAVINĺ MA]EIKU.

) '6 Náklady na VLASTNĺ oZNÁlvlENĺ

PollsTlTEL nahradí pňměřené a účeIně vynaložené náklady a ýaie tlyna|ožené

PoJlsTĚNÝľvl uvedeným v definici tohoto pojmu pod pĺsmeny a) _ g) čl' 3.25
s předchozím souhlasem Po]|SIITELE, keý nebude bezdůvodně odmítnuq v souvislosti s

() přípravou VLASTNĺHo oZNÁMENĺ a pňpadných da|ších doprovodných dokumentů,

(ii) inteíním lyš€třováním, heré se ýkájednání SPoLEČNosTl, sPoLEČNosIl MlMo
SKUP|NU nebo Po]lýENEHo uvedeného v definici tohoto pojmu pod pĺsmeny
a) - g) č|' 3.lj souvisejĺcĺ s výkonem jeho funkce, které1e prováděno sPoLEČNoSTĺ
nebo 5PoLEcNo5Tl MlN/o sKUPlNU nebojejichjménem, a které je reakcĺ na přimý
poźadavek orgánu veře;né moci, vyplýa1íCĺ l VLASTNĺHO oZNÁMENÍ'

Pojiĺné plněnĺ podle tohoto odstavce je omezeno sublimitem uveden1ým v pojistné
smIouvě'

2.1 Náklady na psychoIoglckou pomoc

PoJlsTlTEt nahradĺ pňměřené a Účelně vynaložené náklady a výda1e vynaloŽené
PoJlyENYł\,ĺ uvedeným v definici tohoto pojmu pod písmeny a) _ g) čl. 3.25 na
odbornou pomocakreditovaného psychoIoga, psychoterapeuu nebojinéhoobdobného
specialisry, vybraného PollíĚNÝM s předchozĺm souhlasem PollÍlTtLE, kteý nebude
bezdt]vodně odmĺtnUt, V souvislosti ę zV|ádáním stresu, Úzkosti a da|ších obdobných
zdravotních problémů, vyplýajících z NÁROKU Vzneseného pÍoti tomuto PoJlŠTĚNÉL4U.

PoJistné plnění dle tohoto odstavce nenĺ součástí LllVllTU Po.llsTNÉHo PLNĚNĺ,
je posĘ4ováno až do ýše limitu sjednaného v pojistné smlouvě a jako pojištění



nadměrkU nad jakékoll 1iné Po]aštěnĺ kryJĺcĺ q^o nákIady (zejména zdravotnĺ polištěnĺ)
nebo odškodněnĺ dostupné zjakéhokoli 1iného zdroje.

2.8 Náhrada nemajetkové újmyzprisobene PoRUŠENh/ PRACoVNÉPRÁVNĺCH PŘEDP15Ů

PoJlsTlTEL nahÍadĺ PO]|ŠTĚNÉN4U nebo za PollŠTĚNÉHo uvedenému v definici
tohoto pojmu pod pĺsmeny a) _ i) čl. 3.25 ŠKoDU lyp|ýa1ĺcĺ Z NÁRoKU na
náhradu nemajetkové úlmy za Způsobené duševnĺ útrapy v dŮsledku PORUŠENĺ
PRAcoVNĚPRAVNĺcH PŘEDPl5Ů.

2'9 NÁKLADY PRÁVNĺHo ZASToUPENĺ vynaIožené V souvislosti s pracovnĺm úrazem nebo
nemocĺ z povolánĺ

Po]l5TlTEL nahradí NÁKLADY PRÁVNĺHo ZAsToUPENĺ lyp|}ła]ĺcĺ u trestněpráVnĺho
řĺzení proti Po]|ŠIĚNÉMU uvedenému V definici tohoto po]mU pod pĺsmeny a) - g)

čl. 3.25 za zabitĺ podle obyčejového práva (',lnvoluntary ľ!4ans|aUghteť' nebo 
',Gross

l'legIigence Manslaughter") v souvislosti s činnostĺ SPoLEČľ'lo5ll nebo podle1akéhokoIi

zákona upravu1ícĺ bezpeČnost a ochranu zdravĺ pň práci, či 1akéhokoliv obdobného
trestllĺho řĺzenĺ dle přĺslušné právní úpravy ztykového práva, nebo z 1akéhokoll řĺzení
proti PO]|šTĚNÉMU uvedenému v definici tohoto pojmu pod pĺsmeny a) - g) čl. 3.25,

zaloŽenému na neÚmysIném PORUŠEľ,]ĺ POVINNOSTĺ vedoucĺmu k pracovnimu Úĺazu
nebo nemoci z povoIání zaměstnance SPoLEČNosIl.

2'l0 NÁKLADY PRÁVNĺHo ZASTOUPENĺ vynalożené Po]|ŠTÉNÝM v souvislosti s úJmou na
zdravĺ nebo věcnou škodou

Po]lsTlTEL nahradĺ za PoJlšTĚNÉHo NÁKLADY PRÁVNĺHO ZASIoUPENĺ vznik|é
V souvisIosti S NÁROKElM vyplýajĺcÍm z upIatněné újmy na Żdraví nebo věcné škody.

Pqistné p|nění podIe tohoto odstavce;e olnezeno subIimitem uvedeným v po1lstné

smIouvě.

2.1 1 l'lákl ady vynaložené v souvislosti s účastí Po] lšTĚNÉHo na soUdním 1ednánĺ

Po]|ST|TEL Uhradĺ PollśTĚNÉMU nebo za pojlŠTĚNÉHo uvedeného v definicl tohoto
po1mu pod pĺsmeny a) - ) čl. 3.25 úče|ně vyna|ožené nák|ady souvlse1ící s úČastí
takového Po]lŠTĚltÉHo na soudnĺm jednání ohledně NÁRoKU, keý je kryt tímto
po1ištěnĺm. Pojiĺné p|něnĺ podIe tohoto odstavce je omezeno subIimitem uvedeným
v pojistné smlouvě.

2.l 2 Ručenĺ za závazIg/ SPoLEČNosTl a vydání prospěchu

PoJlsTlTEL nahradí Za PO,lŠTĚNÉHo Uvedeného v definici tohoto pojmU pod pĺsmeny
a) _ l) čl' 3'25 šKODU Vypl]íVajĺcĺ Z NÁRoKU zaloźeného na ručenĺ PoJ|šTĚNÝCH za
záVazky sPoLEČNosTl v rozsahu $ 1 59 odst. 3 zákona č. 89/20 1 2 5b., občansý zákonĺk,
ve zněnĺpozdějších pŕedpisů a Q 68zákona č.90/201 2 Sb., oobchodních spoIečnostech
a druŽswech (zákoĺ o Ťchodnĺch korporacích), ve zněnĺ pozdějšĺch předpisů, nebo
na povinnosti PO']|STENEHO vydat prospěch v rozsahu Q 62 zákona č' 90/2012 sb.'
o obchodních spoIečnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacĺch), ve zněnĺ
poŻdě]šĺch předpisů, a Uplatněného během Po]lSTNÉ Do8Y nebo PRoDLoUŽENÉ
LHŮTY PRo oZNÁMtNĺ NÁRoKŮ,je-li sjednána.

2.1 3 Veřejnoprávní pokuty a penále

Pojl5ĺlTEL, za podmínek uvedených v pojistné smlouvě a definice čl' 3.36 těchto VPP,
uhradí veře1noprávní pokury a pená|e za které PoJlŠTĚNÝ Uvedený V definici tohoto
pojmu pod pĺsmeny a) _ g) čl. 3.25 odpovídá a keré 1e takový PollíĚľ,ĺÝ povlnen

uhradit, za předpokladu, že sejedná pokuty a penále pojistitelné dle zákona v zemi, ve
keré byly uloŽeny a ve které má Po]lSĺlTEL své síd|o.

2'l4 ĄUtomatické krytí nové DCtŘlNÉ SPoLEČNoSTl

Pokud v prŮběhu PoJlsTNÉ DoBY sPoLEČNo5T zaloŽí nebo získá, pňmo nebo nepi'imo,
DcEŘlNoU sPoLEČNosT, bude tato spoIečnost Zahrnuta do pojištěnÍjako DcEŘlNÁ
SPoLEČNosT od Účinnosti nabytí takového podílU PoJlýNĺKEM, pokud tato společnost
k tomuto okamžiku:

a) nemásĺdlovUSA;nebo

b) její celková konsolidovaná aktiva nejsou vyšší než částka uvedená v pojistné

smlouvě; nebo

c) nemá CENNÉ PAPĺRY kotovány na burze cenných papŕů v USA, v jednotliýh
státech Unie nebo v teritoriích náležejícĺch USA; nebo

d) nenĺFINANČNĺlNSIlrUCi.

Na společnost, kteľé se t'ýká výluka uvedená pod písmeny a) - d) tohoto článku
Výše, se to'to pojištěnĺ vztahuje automaticky po dobu 90 dnů ode dne, kdy taková
nová DCER|NA sPoLECNosT byla zaloŽena nebo zĺskána, přĺmo nebo nepňmo,
sPoLEČNosTĺ.

Na základě žádosti vzneęne sP0LtČNoslÍ můŻe byt poJlštěnl poslg1tnuto i na dobu
přeuhUjĺcí 90 dnů ua předpokIadu, že:

_ sPotEČNost poslq^ne PollsTlTEL| veškeré potřebné informace pro rozśĺřenĺ
pojištění; a

- PollsTNĺK Uhradí dodatečné pojistné a souhlasĺ s Úpravou příslušýh ustanovení
podle požadavku PollST|TELE'

Toto pojištěnĺ se VŻtahuje pouze na Šroov, které vyplýa;ĺ Z PORUŠENÍ POV|NNoSTĺ
nebo jiného jednání zpúsobeného po datu Účinnosti nabyí takové DcEŘlNÉ
sPoLEČNosTl.

2. l 5 Neomezená pl od |ouŽená lhů ta pro oznámení nároků pro B';VALÉ Po] lŠTĚ NÉ

Toto po1ištěnĺ se vztahu]e na NÁR0K uplatněný pÍoti BÝVALÉMU PollŠTĚNÉN4U, pokud

Vyp|]ń/á z PORUšENĺ PoVlNNoÍĺ, kterého se aÝvĺLÝ pollŠĺĚNÝ dopustiI v době, kdy
vykonával přĺs|ušnou fUnkcl Ve sPoLtČNosTl.

Toto rozšĺření pojistné ochrany se up|atnĺ pouze V přĺpadě, Že PO]lsTNĺk neprodlouŹí
tuto pojĺstnou smlouvu nebo neuzavře ]inou po]istnou smlouvu pro obdobný ryp
pojištěnĺ s jiným pojistitelem.

Toto l ozšĺřenĺ se dá|e neUplatní u a předpokIadu, Že PoJlŠTĚNÝ uvedenýv definici tohoto
pojmu pod pĺsmeny a) _ g) čl' 3'r:q přesta| vykonávat funkci v přĺmé souvislosti s FÚZĺ
A AKVZlCl nebo Úpadkem SPOLECNoSTl.

Na NÁRoK se budoLl Vztahovat podmínĘ pojištěnĺ poslední PollsTNÉ DOBY a bude
hrazen pouze z nevyčerpané části L|MlTU PoJlsTNÉHo PLNĚNĺ.

2'] 6 PRODLoUŽENÁ LHŮIA PRo ozNÁłvlĺľĺ uÁBorŮ

Pokud nenĺ pojistná sm|ouva pro po1ištěnĺ obdobného rizika uzavřena u 1iného
po]istitele, má PollsTNĺK právo na:

() PRoDLOUŽENoU LHŮTU PRo oZNÁMENĺ ĺĺÁęorŮ v délce 24 měsíců, která 1e
poslq/tována aUtomaticry a nenĺ Za nĺ Účtováno dodateČné po1lstné; nebo

(ii) PRODLOUŽENoU LHŮIU PRo OZNÁL|ENĺ ľÁnorŮ v délce dohodnuté mezr
POJlST|TELEM a Po]lSTNĺKEM, za předpokladu písemného oznámení PO]lSTNĺKA
o VyUžitĺ této moŽnosti do 30 dnů od data konce Po]lsTNÉ DoBY a za předpokIadu

uhĺazenĺ dodatečného po]iĺného, které musĺ být uhrazeno nejpozději do 30 dnů
po datu konce Pol|STNÉ DOBY. \ńýše dodatečného poJistnéhoje uvedena v pojistné

smIouvě.

PRODLOUŽENÁ LHŮTA PRo OZNÁMENĺ ruÁtorŮ se neup|atnĺ v přĺpadě FÚZE
A AKV|ZlCE nebo za předpokladu neplacení pojistného.

PoJlSTlTEL mŮŽe, na základě pĺsemné Žádosti Po]l5TNĺKA, a pokud to bUde povaŽovat

za vhodné, navrhnout \^iši pojistného za (,,run-off'') PRoDLOUŽENoU LHŮIU PRo
oZNÁlvlENĺ NÁRoKŮ v dé|ce aŽ 72 měsiců l V Pr-ĺpadě FÚZE A AK\4Z|cE. PO]lSTlTEL má
V takovém přĺpadě právo na úpravu pňďušných ustanovenĺ a navržení nouých
podmĺnek poJištěnĺ.

2.17 lvĺANAcElvlENT BUY-oUT

V přĺpadě, že DCEŘ|NÁ sPoLEČNoST přestane být vlastněna Po]|STNĺKtM] Z důVodu
převzetí lakové DCEŘ|NÉ SPoLFČNO'l sláVajĺcĺm managementem SPollČNoSTl,
pojištěnĺ se bude Vztahovat i na NÁROKY Up|atnéné Vůčl Po]lŠTĚNÉN/U této DCEŘlNÉ
sPoLEČNosrl po dobu 60 dní od data převŻetí této spo|ečnosti managementem
a založené na PoRUŠENĺ PoVlNNosll' kterého ę PollšTĚNÝ dopustiI během 60 dní od
data převzetí této společnosti managementem, za předpokladu, že tato lhůta nebude
přesahoVät PollsTNoU DoBU'

Toto Íozšĺřenĺ s neuplatnĺ v přĺpadě existence 1akéhokoli jiného pojištění vztahujĺcĺho
se na laková PoRUšENĺ PoV|NNosTÍ'

2. l 8 oDPoVÉDNoS I ZA ÚNlK ELEKIRoN|CKŕCH DAT

PollsTlTEL nahradĺ PoJlšrĚNÉMU nebo Za Po,lŠTĚNÉHo uvedeného v definici fohoto
po]mu pod písmeny a)-_ g) čl.3.25 šKoDU Vypl]íVajĺcí z NÁRoKU, kteý souvisĺ
5 UNlKEM ELEKĺRON|CKYCH DAT. Pouze pro Účely tohoto rozšĺřenĺ:

(i) definice PollŠTĚNÝ zahrnuje také mônôŽera pro lT bezpečnost, manaŽeĺa pro

ochranu elektronicbých dat sPoLEČNosTl nebo jakéhokoli jiného vedoucího
zaměstnance s obdobnými povinnostmi, za předpokladu, že takoý zaměstnanec
je osobně odpovědný za šKoDU VypliĄajĺcĺ z NÁRoKU, kteý souvlsĺ s ÚľĺlrEĺł
ELEKIRoNlCKýcH DAl vyplýá-|i jeho odpovědnost z přĺslušného právního řádu;

(ii) dataaprogĺamynejsoupovaŽwányzavěcnouškodudleuýlUkyVčl.4.2těchtoVPP;a

(iii) výluka čl. 4.2 těchto VPP ýkajĺcĺ s Újmy na zdĺavĺ se neuplatnĺ pro dUševní Útrapy

''rypl)łaiĺcĺ Z ÚNlKU ELEKIRONlClcicH DAT.

oddĺl 3. Definice

3'l BÝVALÝPoJlŠTĚNÝ

PojlšTĚNÝ kteý přestal vykonáVat Íunkci Z důvodU odchodu do starobnĺho drjchodu
před koncem PollSTNÉ DOBY nebo přestal r,ykonávat funkci z jiného dtivodu než pro

nesp|něnĺ podmínek pro Výkon fUnkce před koncem Po]lSTNÉ DoBY.

n CENNÉPAPĺRY

Akcie, práva, warranty, opční listy nebo opce na takové akcie nebo podĺly, představu1ĺcĺ

vlastnicbý podĺl Ve sPoLEČNosTl nebo právo zĺskat podĺl nebo dispoziční práva

k lomUto podĺlu, pokladniční poukázĘ, dIuhopisy nebo dalšĺ dluhové nástĺoje
v rozsahu, vjakém představujĺ závazek SPoLEČNosTl ajsoU považoványza cenný papĺr
podIe právnĺho řádu jakéhoko|iv státu.

3.3 DATUl,l KoNTlNUlľ

DatUm Uvedené V pojistné smIouvě.

Pro nové DCEŘ|NÉ sPoLEČNosTl V souladu s ustanovenĺm článku 2.14 těchto VPP se

DATEM KoNTlNUlry rozumí datum Účinnosti nabytí podĺlU nebo datum vzniku takové
DcEŘlNÉ sPoLEČNosTl.

3'Ą DCEŘlNÁsPoLEČNoý

Právnická osoba, v níŽ PoJlsTNĺK přĺmo nebo nepřĺmo prostřednictvím1edné nebo vĺce
sPoLEČNoslí:

a) může proudit ';menovánĺ, volbu nebo odvolání většiny osob, keré jsou členem
statÚtámĺho orgánu, anebo většiny osob, které1sou členem doŻorčĺho orgánU této
právnické osoby;

b) disponuje většinou hlasovacích práV na základě dohody Uzavřené s Jiným
společnĺkem nebo společnĺky;
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c) ]eVětšinovým společnĺkem.

Toto po]išłéní se VZtahU]e pou2e na ŠKODv' kreĺé vypl]ývajĺ i PoPUŠttli PoVlł'lllosTĺ
nebo 1lného 1ednání způsobeného po datu Účinnosti nabytĺ takové DCEŘ|NÉ
SPOLECNOSTI.

3'5 EXIRAD|ČNĺ ŘĺZENĺ

Řízenĺ poprvé zahá1ené běheĺn Po]lsTNÉ DOBY protl PoJ|ŠTĚNÉMU uvedenému
v definlcl tohoto poJmu pod pĺsmeny a) _ i) čl. 3'25 na základě žádosti o ''yhoštěnĺ,
vydávacĺho (exľadičnĺho) řĺzenĺ nebo zaýkacĺho rozkazu (VČetně odvolání nebo
samostatného řízení ýkajĺcího se odvrácenĺ vydávacĺho ((extĺadičnĺho)) rozkazu)'

3'6 DODATEČNÝ Lll,llT PRo KAŽDÉHO NEVŕKoľlNÉHo ČLENA oRGÁNŮ

Částka uvedená V pojistné smlouvě' která je určena pro každého NEWKONNEHo
Čl tNA oPCÁNU nad l ámec LlN4lTU Po]lSTNtHo PLNĚNĺ.

3.1 DODATEČNÝ LlMlI PRo VŠECHNY NE\^i KONNÉ ČLENY oR6ÁNŮ

ľl4axlmá|nĺ částka uvedená v po1istné smIouvě, kteráje určena dohromady pro všechny
NEVYKONNE cLENY 0R6ANU nad rámec LllýlTU PoJlSTNEHo PLNtNl.

3'8 FlNANČNĺlNST|TUCE

]akákoIiv banka, cIearingová banka, cIearlngová institUce, spontelna, investičnĺ
poradce, investičnĺ manaže1 investičnĺ spoleČnost, lnvestičnĺ fond, penzijnĺ fond,
penzijní spoIečnost' vzájemný fond, burzovnĺ mak|éř obchodnĺk s cennými papĺry,
hypotećnĺ makléi společnost poslytu]ícĺ ÚVěr, a55et manaŽer, private eqUity nebo
Venture capltal společnost, pojišťovna, Včetně käptivnĺ, za;išťovna nebo jakákoliv

obdobná společnost poskytUjícĺ finanČnÍ sIužby, která podléhá dohledu přĺslušného
dohIedového orgánu.

3.9 FÚZE A AKV|Z|CE

Sloučenĺ nebo splynutĺ PoJlSTNĺKA s jinou spo|ečností, pokud Po,lSTNĺK není
nástupnickou spoIečno5tí; nabytĺ POJl5TNĺKA vlastnim managementem (management
buy-out); prodej Většiny aktiv PoJlsTNĺKA]iné osobě nebo osobám jednajícírn ve shodě;
situace, kdy1akákoIiv osoba nebo osoby]edna1ícĺ ve shodě:

- nabude kontrolu nad Více než 50 % Vlastnĺho kapitálu POJ|5TNĺKA, hlasovacĺch
práV nä PollsTNĺKoVl, nebo nesplacených cENNÝCH PAPĺRŮ Po]lSTNĺKĄ kteÍé
umoŽňujĺ prosadit jmenovánĺm Většiny členů orgánů POJISTNĺKA; nebo která
můŽe prosadit 'jmenovánĺ nebo odvolánĺ většiny č|enů orgánů PoJlSTNĺKA; nebo

- nabude právo na vĺce než 5B podĺl na likvidačnĺm Zůstatku PoJlsTNĺKA.

3.l0 |NTERNÍšttŘENi

lnternĺ šetřenĺ nebo poŽadavek na šetŕeni, kteý byl Poprvé zahálen během Po]|STNÉ
DOBY nebo PRoDLoUŽENÉ LHŮIY PRo oZNÁMENĺ ľÁľorŮ, .|e_li sjednána,
SPoLEČNoSTĺ nebo za SPoLEČNo5T, 5POLEČNoSTĺ MlMo SKUP|N|J nebo za
sPoLEČNoST MlMo SKUP|NU, které se ýká Jednání SPoLEČNosTl, SPOLEČNoST|
Mllvĺo 5KUPlNU nebo PoJlŠTĚNÉHo pň \^ýkonu jeho funkce:

(i) v reakci na přmý požadavek orgánu veře1né moci;

(ii) pro Úče|y vyhodnocenĺ, zda se bude vyžadovat nebo zda se dopoĺučUje Vytvořenĺ
VLAsTNĺHo oZNÁN/ENĺ, resp' pokud sejiž VLA5TNĺ oZNÁľúENĺ připravuje;

(iii) v důsledku požadavku vzneęného jménem SPoLEČNosTl jejĺm spo|ečnĺkem
nebo akcionářem (derivatiVnĺ ř'lzenD,

Derivativní Ízení se pro Účely tohoto článku rozumĺ pĺsemný poŽadavek společnĺka
nebo akcionáře sPoLEčNosTl VŻnesený proti představensNu nebo obdobnému
ĹldícímU orgánU SPoLEČNosTl za účeIem zahájenĺcivilnĺžaIobyjménem sPoLEČNosTl
vůčiPo]lŠIĚNÉN4Uuvedenémuvdefinicitohotopojmupodpísmenya)_g)čl.3.25 za
PoRUšENĺ PoVlNNOSTí vyplýa1ícĺho ze zákona č.89l2012 Sb., občansý zákoník, ve
Zněnĺ pozdějších předpisů nebo zákona č.90/2012 Sb., o obchodnĺch společnostech
a drUžstvech (zákon o obchodních korporacích), Ve znění pozdě.jšĺch předpisů nebo
obdobného zákona píslušné právní jurisdikce.

3.'l '] KRlZoVÁ S|IUACE VE sPoLEčNoýl

Sltuace' kdy se poprvé behem PoJlsTNÉ DOBY generálni iedltel Po]lsTNĺKA opÍáVnéné
a odůvodněně domnĺvá, Že bymohlo dojít k bezprostřednĺmu poklesu konsolidovaných
ročnĺch ľžeb sPoLEČNosTl o více neŽ třicet procent (30 %), zůstane-li neňzená.
KRlZoVÁ SIUACE VE SPoLEČNosTl znamená krizi V samotné sPoLEČNosTl nikoliV
krizi celého odvěwí ovlivňující i da|šĺ subjeĘ na trhu.

3.']2 LlMlT PoJlsTNÉHo PLNĚNĺ

LlMlT Po'lsTNÉHo PLNĚNĺ je celková částka, kteroU se Po!|ST|TEL zavazuje lyplatit za
jednu a VšechnyšKODYa poiistné události během PoJlsTNÉ DOBY nebo PRODLOUŻtNĹ
LHŮTY PRo oZNÁMENĺ NÁROKŮ, je_li sjednána. Do tlMlTU PoJlsTNÉHo PLĺ'tĚlĺ se
započĺtáVá pojistné plnění za šKODY a NÁRoKY všeth PoJlŠTĚNÝCH.

DoDATEČNÝ LlľýlT PRo KAŽDÉHo NEVýKONNÉHo ČrĺĺR opcÁĺu, DoDATEĆNÝ
LllVllT PRo \6ECHNY NEVýKONNÉ ČLENY oRcÁNŮ a limit pro náklady na
psycio1ogrckou pomoc dle čl.2'7 těchto VPP se do celkového Lll\4lTU PoJlsTNÉHo
PLNENl nezapočítávaií.

sUblimity pojistného plnění představujĺ celkovou částku po1istného plněnĺ Po]lsllTELE
pro daný ryp pojistného ký' sub|imity jsou posýtoványv rámci LlMlTU PoJlýNÉHo
PLNĚNĺ ktelý tímto není zv'6en'

3.1 3 NÁKLADVNA PENĚŽIToU ZÁRUKU NEBo ZÁRUKU VSoUVlsLoSTl S clVLNĺM ŘĺZtNilvĺ

Pňměřená a Účelně WnaIoŽená částka na peněžitou záruku nebo ]lný obdobný institUt
(,,Bail and CiviI Bond") Ęadovaný soudem jako záruka závazkŮ Po]lšTĚNÉHo po dobU
maximálně l 2 měsĺců, ne Však zajaštěnĺ tohoto nástroje.

3.l4 NÁKLADYPRÁVNĺHOZASIOUPENĺ

- pňměřené a Účelně vynaloŽené poplatky a náklady právnĺho zastoupení, Včetně
llákladu soudlliho iĺzelli, vznlklé Po]lŠrĚNÉN/U nebo 1mellem PO]lŚlFNÉHO
v dŮs|edku šetřenĺ' obha1oby a narovnánĺ NÁROKŮ a náklady Uplatnění opravných
prostředků' Včetně nákladŮ řĺzenĺ před orgánem veřejné moci nebo rozhodČĺho
řĺZenĺ, kteréJe PoJlŠTĚNÝ povinen uhradit, avšak pouze do q7še LllVITU POllsTNÉHo
PLNĚNĺ, pňp. přĺslušných sublimitů sjednaných V po]istné smloUVé.

- pňměřené a Účelně Vynalożene náklady PollšTĚNEHo v přĺpadě 1aýhko|l
ľÁnorŮ nebo sPoLEČNoSIl V pňpadě NÁROKŮ V SouvlsLosrl 5 PoRUŠENĺM
PoVlNNosTl PŘl SPRÁVE A oBcHoDoVÁNĺ s CENNÝM| PAPĺRY Vyna|ožené na

s|užby poradce s cĺ|em odvrácenĺ nebo zmĺrnění rizlka vzniku pojiĺné udá|oĺi
v souIadu s ustanovenĺm č|' 2'1 rěchto VPP.

NÁKLADY PRÁVNĺHo ZASTOUPENĺ nezahrnujĺ jakékoliv mzdové náklady nebo ]iné
obdobné nát lady souvise;ĺcĺ s odměňováním PollŠTĚNÉHo.

3']5 NÁKLADYNAŠETŘENĺ

Veškeré přiměřené a Účelně vyna|oŽené poplatĘ náklady a náklady právnĺho

Zastoupenĺ (mimo odměn, p|atu, mzdy, náhľady za Żtľátu času nebo jaĘkoli jiný
souvise1ĺcí prospěch jakéhokoIiV PollŠTĚNÉHo nebo 1akékoIlv mzdové, provoznĺ nebo
jiné náklady nebo uýdaje sPOLEČNosTl'), ktere vznlknou v souvislosti s ochranou
zájmü Po]lŠTĚNÉHo uvedeného V definici tohoto po1mu pod písmeny a) - i)

č|. 3.25 s předchozĺm písemným souhIasem Po]lST|TEIE, ktený nebude po1iĺné plnění
bezdůvodně odmítat nebo Zdržovat.

]. l ó NÁKLADY NA ZACHOVÁNĺ DOBRÉ PoVĚSTl

Přiměřené a účeIně vynaložené náklady a {da1e na exteÍníodborné poľadenské služby
P0RADCU PRo KRlZoVoU KoN4UNlKAcl, které PojlSTENY uvedený v dennici tohoto
pojmu pod pĺsmeny a) _ i) čl. 3'25 nebo sPoLEČNosT VynaIoŽĺ za Účelem zmĺrněnĺ
nemajetkové Újmy na pověsti PoJlšTĚNÉHO nebo 5POLEČNoSTl dle č|. 2.4 těchto VPP.

3.l7 NÁROK

- písemně uplatněný nárok na náhradu škody, zahá1enĺ občanského nebo trestnĺho
ňZení, EXĺRÁDIČľ.IĺHo Řĺzĺľĺ nebo správnĺho nebo regulatornĺho řĺzenĺ proti
PollŠTĚNÉľv'lU Za PoRUŠENĺ PoV|NNosTi;

- Úřednĺ šetřenĺ, které se ýká jednánĺ PollŠTĚNÉHo Wluaně Ve funkci, kterou
PollšTĚNÝ zastáVá;

- regulatorní nebo správní řĺzenĺ, které se ýká jednánĺ SPOLEČNoST|, na kterém je

Účast PollŠTĚNÉHo u/Žadována právními předpisy;

- NÁROKY V souvlsl os l l s PORUŠENĺM PoVlNNosTĺ PŘl SPRÁVE A oBCHoDoVÁNĺ
5 CENNÝMl PAPĺRY.

NÁROK se povaŽuje za uplarněný jestliŽe bylo Po]|íĚNÉMU doručeno písemné
uplatnění nároku na náhradu škody nebo PoJlŠTĚNÉľ,iĺU bylo doručeno Úřednĺ sdělení
o zahájení některého z řĺzenĺ uvedených v tomto ustanovení.

Pouze pro Úče|y oddĺlu 4 a 5 těchto VPP, NÁRoK dále znamená KRlZoVoU slTUACl
VE sPoLEČNosTl, ÚNlK EtEKlRoNlCrŕCH DAT a šrrŘENĺ (před zjištěním k Jakému
PoRUštNĺ PoV|NNoSTĺ došlo)'

3.]8 NÁRoKY V SOUV|SLoST| S PORUšENĺM PoVlNNosIi PŘl SPRAVĚ A oBCHoDoVÁNi
s CENNÝM| PAPĺRY

Pís€mně uplarněný náĺok na náhradu škody, zahá1ení občanského nebo trestního
řzenĺ proti sPoLEČNosTl, které je poprvé upĺatněno během PollSTNÉ DOBY nebo
PRODLoUŽENÉ LHŮTY PRo oZNÁľvlENĺ NÁROKŮ, ie-|i sjednána, v souvis|osti
s porušenĺm povinnostĺ pn ýýkonU fUnkce Po]lšĺĚNÉHo a Vyplýa;ící z porušení nebo
nedodržení právních předpisů nebo jiýh obecně závazných norem upravujĺcích
nakládání, nákup, pĺodej, nabĺdku na nákUp či prodej CENNÝCH PAPĺRŮ, llydání nebo
registrace VŻtahUjíCĺ se k CENNÝM PAPĺRŮIú, zejména, nikoli však pouze NÁRoKY
v souladu se zákonem Č. 8912012 Sb' občansĘ zákoník, Ve znění pozdějších
předpisů, zákonem č. 90/2012 sb', o obchodnĺch společnostech a druŽsvech (zákon

o obchodních korporacích), ve znění pozdějšĺch předpisů, LJK FinanciaI Services and
lvlarkets Act 2000, the United States Securities Act of'ĺ933 nebo the United states
Securities Exchange Act of I 934:

(i) uplatněný fyzickou nebo právnickou osobou, vyplýajĺcĺ z nákupu nebo
nabĺdĘ k prode1i, pobídĘ k prodeji, pozvánĺ nebo ývy k odevzdání
koupě nebo prode]e CENNÝCH PAPĺRŮ sPoLEČNosTl;

prodeje,

nabĺdĘ

(ii) uplatněný majitelem nebo dżitelem CENNÝCH PAPĺRŮ s ohledem na zájmy
takové osoby na cENNÝCH PAPíRECH, které představují podĺ| vdané sPoLEČNoýl;

(i) uplatněný jménem SPoLEČNosTl ma1itelem nebo držitelem CENNÝCH PAPĺRŮ
sPoLEČNosTl (deriVativní Žaloba).

NÁROKY V soUVlSLoýl S PORUšENĺM PoVlNNoSIí PŘl SPRAVF A oBCHoDoVÁNi
s cENNÝMl PAPĺRY dále zahrnujĺ zahájenĺ regulatornĺho nebo správního řizení proti

SPoLEČNosTl Uplatněné regulatornĺm nebo 1iným orgánem veřejné moci mtmo
Územĺ UsĄ jednotliýh států unie nebo v teritoriĺch náležejícĺch USA, rryplýajícĺch
z porušenĺ nebo nedodrŽenĺ právnĺch předpisů nebo jiných obecně závazných
norem upravujícĺch nakládání s CENNÝI/ĺl PAPĺRY a za předpokladu' že takové ňzení
je současně up|atněno proti Po]|ŠTĚNÉMU uvedenému V definici tohoto pojmu pod
pĺsmeny a) _g) čl. 3.25'

NÁROKY V souvlsLoĺl s PORUŠENĺM PoVlNNosIĺ PŘl SPRAVE A oBcHoDoVÁNĺ
SCENNÝMl PAPĺRYnezahrnujĺ NÁRoKY uplatněné zaměstnancem, členem statutárnĺho
nebo dozorđho orgánU sPoLEČNosll Vyp|;ýva'|ícĺ, založené nebo souvisejĺcĺ se zľátou
nebo uślým {nosem Z takového CENNÉHo PAPĺRU'

NÁRoKY V souvlslosll s PoRUŠEN|M PoVlNNoslí PŘl SPRAVE A oBĹHoDoVÁNĺ

3



S CENNý[ll PAPĺRY nezahrnujĺ narovnání nebo přiznánĺ náhrady škody v přĺpadě
skUtečnostĺ UVádě]ĺcĺch, Že cena nebo částka zap|acená, nabĺdnutá nebo navĺŽená za
odkUp nebo částečný odkup nenĺ pňměřená nebo Že cena nebo částka přijatá nebo
navlżená za odprodq nenĺ pŕiméiená.

3.] 9 NE\,^ŕKoNNĺ ČLENoVE OR6ÁNŮ

Jah/koIlv člen statUtárnĺho či dozorčĺho orgánU Po]lsTNĺKA, ktený podle přĺsluśného
právnĺho řádu vykonává pouze neýkonnou, kontrolnĺ funkcl (,Non-Executive
Director") a zároveň není zaměstnancem SPOtEČNosTl.

3.20 osoBNĺVŕDĄE

(i) školné;

(ii) měsíční splátka hypotečnĺho ÚVěrU poslytnUtého na bydlení nebo měsĺčnĺ platba
za pronájem bydIení;

(iii) plarba Za spotřebu vody, plynu, elektrické energie, teIefonU a internetU; a

(iv) platba za po]ištění v|astnĺho majetku a Žlvotnĺho pojištěnĺ'

Po]istné pInění bude poslynuto Po]lST|TELEtv1 přĺmo poslŚ/tovateli ýše uvedených
služeb, kteý1e třetí osobou, a to za předpok|adu, že:

a) smĺouvy na poskytnutĺ ýše uvedených sluŽeb by|y uzavřeny Po]lŠTĚNÝM před
datem, kdy doslo k ZABĄVtNÍ MĄETKU, a jsou UZaVŕeny na lméno PollŠl ĚNÉHO;

b) pojiĺné p|něnĺ za ýše uvedené sluŽby bude poslytnuto aŽ po \,yčerpánĺ dáVek
posĘtnuých v souvislosti se ZABAVENĺM ŇĺĄErKU;

c) po1iĺné plnění bude poslq^nuto od 30. dne po datu, kdy došlo k ZABAVENĺ
MAJETKU a bude končit dnem rozhodnutí o navrácenĺ ZABAVENÉHO I/ĄETKU,
bude však poskytnuto po dobU maximálně ] 2 měsĺců'

osoBNĺ VŕDĄE nezahrnujĺ odměnu, plat, mzdu, náhradu za Żtrátu času nebo jah7koli
jiný souvise1ícĺ prospech jakéhokoIlV Po]lŠTÉNÉHo nebo 1akékoIlv mzdové, provozní
nebo 1lne náklady nebo Výda]e SPoLEČNoS tl'

lakmile je Vyneseno konečné soudní rozhodnutí nebo jiné rozhodnutí, keré nabýo
právnĺmoci navracejícĺ Po]líĚNÉMU mäjetková práva, kelá mu předtím byla odejmuta
přĺkazem k ZAMVENĺv,łlĺĺu, pak pns|ušné pqiĺné p|něnĺ poskytnUté Po]lsTlTELElvl
musí b]ýt, na základě Žádosti PO.]!ST|TELE, Vco nejkratšĺ době vráceno zpět'

3.2l oZNÁMENĺ

Písemné oznámenĺ NÁRoKU nebo oznámenĺ skutečnostÍ během PoJlsTNÉ DoBY (dle
čl' 5.3 těchto VPP), u nichŽ lze očekávat, že budou píčinou NÁROKU, PojlíĚNÝN/
PoJlSTlTELl na adresu uvedenoU V pojistné smlouvě. oznámení musí obsahovat popis
dotčených osob, údaje o datech,1ednánĺch a dúvody očekávaného Up|ätnění NÁROKU.

Jahýkoli NÁRoK kteý vznikne po uplynutí PoJlsTNÉ oosY ze skutečnosti oZnámené
PoJlSTITEL| v průběhU Po]lSTNÉ DOBYV souIadu s pojistnou smlouvou, bude považován
za up|atněnýv době, kdy byla taková skutečnost Po]lST|TELl oznámena.

To neplatí, pokud PolI'INÍK Ukončí pojistnou smIoUVU Jednostranně'

Pojistné krytí uvedené v druhém odstavci tohoto článku zaniká v pňpadě zahájení
insolvenčního řĺzenĺ Po]|STNĺKA nebo sPoLEČNosTl '|iné neŽ PoJlSTNÍKA a V piĺpadě,
Že pojištění ZanikIo pro neplacenĺ pojistného.

3.22 POJISTITEL

A|lianz pojištbvna, a's., se sídlem Ke śvanici 656/3, 'l86 00 Praha 8, lĆ 471 15 g71,

zapuná v obchodnĺm reJstřĺku vedeném l,4ěstským soudem V Praze, oddí| B, vložka
l 81 5, kteĺá je oprávněna provozovat činnost podIe zvláštnĺho zákona'

3.23 PoJłSTNĺK

Právnická osoba uvedená v pojistné smlouvě.

3.24 PoJlsTNÁDoBA

Doba uledená v pojismé sm|owě, na kterou by'o pojištění iednáno a kĺerá začíná a končĺ
datem uvedeným vpo1istné sm|ouvě rebo datem předčasného ukončenĺ pojismé vn|ouly.

3.25 PO]lŠTĚNÝ

lakákoliv ýická osoba, která by|a,1e nebo se v průběhU PoJ|STNÉ DOBY stane:

a) statutárním orgánem, čIenem statutárnĺho orgánu nebo dozorčĺho orgánu
sPoLEČNosTl, prokuristou nebo NE\,ÝKoNNÝM Črrĺru ołcÁĺlu nebo osotou,
kerá je tím, kdo pomocĺ svého vlivu právnickou osobu V.ŕnamným Zpúsobem
oVIiVňUje (V pozici de_facto ředitele) nebo osobou V obdobném postavení podle
pĺávl lĺllo řátlu pňslušllého státu;

b) Zástupcem právnické osoby, která je č|enem statutárního orgánu sPoLEčNosTl
(ve smys|u !46 odst. 3 zákona č' 9012012 Sb', o obchodních společnostech
a drUžstvech (Zákon o obchodnĺch korporacĺch), ve znění pozdějších předpisů, ale
pouze pro pňpad výkonu statutárnĺ nebo dozorčí funkce ve SPOLEČNoSTl;

c) osobou Vystupující v pozici Shadow Director Ve sPoLEČNoSTl, podle odst. 251 UK
Companies Act 2006 nebo osobou v oMobném postavenĺ podle práVnĺho řádU
přísIušného státu;

d) Statutárnĺm orgánem, členem statutárního nebo dozorčĺho orgánu' správcem
majetku nebo fondů, členem správní rady nebo obdobné fUnkce Ve sPoLEĆNosTl
Mlľvlo sKUPlNU, který tuto fUnkci \.ykonává na základě Žádosti sPoLÉČNosTl;

e) Compliance officerem nebo členem výboru pro audit;menovaným SPOLEČNOSTĺ;

f) Zaměstnancem 5PoLEČNosTĺ Ve VedoUcĺ nebo kontrolnĺ fUnkcl;

g) Zaměstnancem, kteý Je Účastnĺkem soudnĺho nebo ]iného řĺŻení společně
s osobou uvedenou ýše;

h) ManŽelem/manželkou, regisľovaným nebo ]inak plźvně uznan]im pannelem
POjlíĚNÉHq kde náhrada je požadoĺána ýučně z dŮvodu společného 1měnĺ
manželů nebo reqastrovaných pannerů. NÁROKY wneęné za PoRUštNĺ
PoVlNNosIĹ kterého se tyto osoby dopustlý přĺmo, ne]sou předmětem tohoto
po]lštěnĺ;

i) Dědicem, právnĺm zástupcem, zákonným zástupcem nebo nástupcem
Po]lšTĚNÉHoV přĺpädě smrti Po]lŠIĚNÉHo,.|eho nezpůsobilosti k práVnĺm Úkonům
nebo ÚpadkU PojlšTÉNÉHo v důsIedku pORUśtNĺ PoV|NNo5Tl PollŚTÉNlHo'

Pouze v pĺ-ípadě NÁROKŮ V souvlsLosTl 5 PoRUśENĺM PoV|NNoSTi PŔl SPRÁVĹ
A OBcHoDoVÁNÍ s CENNÝlÝ1l PAPÍRY sť za ľollŠlĚnÉHo povaŻUJe SPoLtČNosT

PollšTĚnÝv nenĺ insolvenčnĺ správce, lihridátoĺ nebo externĺ auditor'

3.26 PORADCE PRO KRIZOVOU KON/UNIKACI

Poradenská spoIečnost uvedená V pojistné smIouvě, kterou sl můże Po]lsTNĺk Vybrat
a najmout. Na základě předem xhváleného pĺsemného souhlasu PoJlSTITELE si můŽe
Po]l5TNĺK Vybrat a najmout jinou obdobnou poradenskou společnost.

].27 PORUšENĺPoMNNosTĺ

]akéko|i skutečné nebo Úda]né 1ednánĺ nebo opomenutĺ včetně nepravdivého,
chybného nebo zavádějĺcĺho vy;ádření, chyby, omylu, nedbalosti, překročenĺ

1ednatelsĘch oprávnění nebojakákoliv1iná skUtečnost, kteÍá může vést k odpovědnosti
PoJlšTĚNÉHo jednajícĺho ve funkci dle defrnice pojmu PollšTĚNÝ pismena a) _ g)
č|' 3.25 nebo1akákolijiná skutečnost nárokovaná proti takovémU PoJlšTĚNÉN/U VýlUčně
z důvodu ýkonu jeho fUnkce. PORUŠENi PoVlNNOSTĺ zahrnuje rovněŽ skutečné nebo
Údajné PoRUŠENí PRAcoVNĚPRÁVNĺCH PŘEDPlsŮ.

V piipadě NÁROKŮ V Sou\1sLoýl s PORUšENIM PoV|NNoSTi PRl SPRAVE
A oBCHoDoVÁNĺ s cENNÝMl PĄPĺRY' PORUśENĺ PoV|NNoSlĺ znamená porušenĺ
povinnostĺ pň u/konu funkce Po]lŠTĚNÉHo jedna;ĺcĺho ve funkci d|e definice pojmu
PollŠTĚlÝ pĺsmena a) - q) čl. 3'25, wp|'Ýýąíci z porušenĺ nebo nedodżení právních
předpasů nebo]iných obecně závazných norem Upravulĺcích nakládánĺ, nákup, prodej'
nabídku nebo Žádost o nabĺdku na nákup či prodej CENNÝCH PAPĺRŮ, vydání nebo
registrace vztahujĺCĺ se k CENNÝM PAPĺRŮM, zejména, nikoli však pouze NÁRoKY
v souladu se zákonem č. 89ĺ2012 Sb., občansý zákoník, Ve zněnĺ pozdějších
předpisů, zákonem č.90/20'l2 Sb., o obchodnĺch společnostech a druŽsvech (zákon

o obchodních korporacích), Ve znění pozdějšĺch předpisů, UK Financial Services and
N4arkets Act 2000, the United States Securitaes Act of 1933 nebo the Unired Srares
Securities Exchange Act of I 934.

3.28 PoRUŠENĺ PRAcoVNĚPRAVNĺcH PŘEDPlSŮ

Skutečné nebo Údajné porušení pracovněprávnĺch předpisri, pĺacovnĺho pl'áVa nebo
jiných obdobných naříZení ýkalícĺch se jakéhokoli býalého, současného, budoucĺho
nebo potencionálního Zaměstnance sPoLEČNosTl.

3.29 PRAVNĺ PŘEDPlsY PRo WHlSTLEBLoWlNC

Public lnterest Disclosure Act 'l 998, jakáko|i nová právnĺ Úprava nahrazUlĺcĺ tento Zákon
nebo obdobné právnĺ předpisy v ĺámci jakékoli 1urisdikce.

3.30 PRoDLoUŽENÁ LHŮTA PRo oZNÁvrlĺ ľÁęorŮ

Lhůta, která je poskytnuta dle podmĺnek uvedeýh v čI. 2.l6 těchto VPP, začĺnajĺcĺ
běŽet beŻprostředně v den nás|edující po datu konce PollsINÉ DOBY během které
má PollšrĚNÝ právo písemně oznámit PollsTlTELl NÁROK nebo šĺŘlNí uplatněné
poprué proti němu v průběhu PRoDLoUŽENÉ LHŮĺY PRo OZNÁMENí NÁROKŮ za
PoRUŠENí PoVlNNosTÍ nebo jinéhÔ jednánĺ, ke kterému došlo před datem konce
PollsTNÉ DoBY.

3.3 ] ŘĺZENĺ PRoTl N4AJFI KU A oMĹZ ENĺ osoBNÍ sVoBoDY

jakéko|i řĺzenĺ proti PollíĚNÉMU uvedenému v definici tohoto pojmu pod písmeny
a) - D č|. 3.25, které.je poprvé zahájeno během POJ|STNÉ DOBY a Vedeno na základě
jakéhokoli vládnĺho, reguIatornĺho nebo soudnĺho požadavku ýka1ĺcího se:

() vyloučenĺ PoJlśTĚNÉHo Z pozice člena statutárnĺho orgánu, člena dozorčĺho
orgánu nebo1iné vedouci pozlce;

(ii) odnětĹ převŻetĺ V|astnlcwí a kontro|y, pozastavenĺ nebo omeu enĺ vlastnichŕh práV
k nemovitostem nebo osobnĺmu majetku PoJlŠrĚNÉHo;

(iii) břemenného zatĺŽenĺ nemovitého nebo osobnĺho majetku PoJlŠTĚNÉHo;

(iv) dočasného nebo trvalého Zákazu Po]líĚľ,,lÉvu 
'rykonávat 

funkci člena orgánu;

(v) omezení osobnĺ svobody PoJlŠTĚNÉHo na konkrétní adresu nebo úřední dohted;

(vi) deportace PojlŠTĚNÉHo na základě odnětĺ jinak řádného, aktuálnĺho a platného
imigračnĺho statusu Z jiného důvodu než odsouZenĺ PojlŠTĚNÉHo za spáchaný
trestný čĺn.

3.32 5PoLEČNosT

Po'll5TNĺK a jeho DCEŘlNÉ SPol FČNosTl.

3.33 SPoLEČNosTlvlllvlosKUPlNU

Právnická osoba, která nenĺ:

- SPoLEČNosTÍ;

- pĺávnickou osobou, která má sĺdlo, 1e registĺovaná, byla za|ožena, je daňově
pňslušná neboje kotována V UsA;
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- F|NANČNĺlNsTlTUCĺ;

IedaŽe Je taková společnost uvedena v po1lstné slnloUVě'

3.34 SPOLUÚČAsr

V po1istné sm|ouvě mr]že b;lt dohodnuto, že osobě, které Vzniká práVo na po;lstné
p|něnĺ půJde k tĺŽi Úbytek majetku, jehoŽ ýše nepřesáhne ujednanou hranici, nebo Že
této osobě půjde Určitá čásr Úbytku majetku k tíŻi. V těchto Pňpadech není Po]lsTlTEL
povinen poskytnout pojistné plněnĺ v rozsahu takto dohodnuté SPOLUÚČA5Tl.

Bez ohledu najakákolijiná ustanovenĺ se pro sPoLUÚČA5T PouŽijĺ následující pravidla:

SPOLUÚČAsT dohodnUtá V pojistné smIoUvě se odečĺtá od ceIkového po]istného p|nění.

sPoLUÚČAsT bude Uplatněna V'pĺPadech, kdy to daný právní řád dovolu]e a pokud
SP0LECNoST odškodnila PoJl5TENEHo.

Pokud SPoLtČNosT neodškodnila Po]lŠTĚNÉHo, ačkoIiv se k tomu zavázala,
PoJlsTlTtL neuplatni sPol UÚCASTVt]Čl PollŚTÉNŕľv'lU, avšak SPoLtCNoST1e na żádost
POllSTlTELE povinna mu ji uhradit.

3'35 šilŘENĺ

Jahýkoliv z nĺŽe uvedených procesŮ, k jehoŽ Zahájení dojde poprvé během PoJlĺNÉ
DoBY nebo PRODLOUŽENÉ LHŮIY PRo oZNÁMENĺ NÁRoKŮ, Je-li s1ednána:

() tliďech' šetření nebo řlzenĺ vedené orqánem veřejné moci' které se ýká jednánĺ
sPoLEČ|loSTl, sPoLEČNosTl MlMo sKUPlNU nebo PoJlŠTĚNÉHo pň ýkonu své
funkce:

a) na kterém Je Účast Po]lŠTĚNÉHo zálonně poŽadována; nebo

b) ve kterém je PollŠTĚNÝ oznaćen za osobu, protl ktere 1e veden ýslech, šetřenĺ
nebo řĺzenĺ; nebo

c) které se ýká oznámenĺ nebo předvo|ánĺ Založeného na ZpráVě od Komię
pro cenné papĺry a buzu ve Spo1ených státech americls'ch (United states
5ecuriĺes and Exchange Commission);

(ii) řĺzení v souvislosti s šetřenĺm, heré se ýká jednání sPoLEČNoSTl, vedené
nuceným správcem, insolvenčnĺm správcem nebo likvidátorem nebo osobami
V oMobném postavení podle přĺslušného právního řádu; nebo

Za PoRUŠENĺ PRAcoVNĚPRÁVNĺcH PŘEDPlSŮ;

daně

- poplatly, pokuty a penále uloŽené za porušenĺ předpisů upravujĺcích daně
a daňoVé poplat|s/

- trestněpráVnĺ a smluvnĺ pokuty, pená|e nebo peněŽité unkce;

- náĺĺ|ady na |ikvidacl škod souvise1ĺcĺ s nebezpečnými odpady, ZnečiŠtěním nebo
negativnĺmi Účinky prodUktů;

- a da|šĺ Závazly nebo ŠKODY kteÍé 1sou nepojistitelné dle právnĺch předpisr],
ktenými se ňdĺ toto pojištěnĺ nebo dIe pĺáVních předpisů Země, ve které byl vznesen
NÁROK nebo ve které byly uloŽeny přs|ušné veřejnoprávní nebo správnĺ pokury
a pená|e.

3.37 ÚNlK tLEKIRoNlclCicH DAT

(l) skutečný nebo Údajný neoprávněný Únik osobních Údajri jakékoli ýzické osoby
Zpúsobený POJIŠTĚNÝN,4 uvedeným v definici tohoto pojmU pod písmeny a) - g) č|'
3.25 nebo SPOLEČNOSTĺ nebo1aýkoli neopráVněný pístup nebo použlrí osobnĺch
Údajů ;akékoli ýické osoby v Počĺtačovém systému' ktery' .;e ve Mastnĺcwĺ
5POLEČNosT|; nebo

(ii) neoprávněné proniknutĺ do Počĺtačového systému Vlastněného SPOLEČNOSTĺ,
nebo případ, kdy tento Počĺtačo\4' systém napadne Počí[ačo\^i systém třetí osoby
za Účelem změny, poškozenĺ, zničenĺ, vymazáni nahránĺ nebo přenesení informacĺ
bez oprávněnívčetně1akéhokoIi Útoku rypu DoS (,,Denial of Seruice");

polud se tak poprue stane béhem PoJ|STNÉ DoBY.

,,Neoprávněný" se pro Účely této definice rozumí porušení jakéhokoli zákona nebo
nařĺzení upravujĺcí nak|ádání s osobními údaji, zejména Zákona č' l0]/2000 sb.'
o ochraně osobnĺch Údajů.

,,Počĺtačoý systém" se pro Účely této defintce rozumí Počĺtač Včetně všech jeho
VstUpŮ, VýstupŮ, pĺocesrl, Ú|oŽišť, intran€tů a komunikačních zařĺzenĺ zahrnujĺcĺ
komunikaci nebo otevřený systém sítí a extranetŮ, které ';sou přĺmo nebo nepřĺmo
spoieny s tako\^/m ZařĺZenĺm.

,,Vlastnictví sPoLEČNoSTl" * pro účely této definice rozumí také pĺonájem nebo
pÍovo1, kleni']e ui'lučně poskytnut SPoLEČNoSTĺ.

3.38 VLASTNĺoZNÁMENĺ

Pĺsemná zpĺáva pro oĺgán veřejné mocl vypracovaná Po|lŠTĚNÝMĺ nebo SPOLEČNC6Tĺ
na zák|adě povinnosti anformovat tako\^/ orgán veřejné moci o PoRUšENĺ PoVlNNosTi
Po]lšTĚNÉHo uvedeného v definici tohoto pojmu pod Písmeny a) _ g) čl. 3'25, které
by moh|o Vést ke skutečnému nebo potencionálnĺmu zásahu veře;ného orgánu,
s vědomĺm toho, Že neoŻnámení těchto skutečností by také mohlo Vést k zásahu
orgánu veřejné moci.

3.39 ZABAVENÍMĄÍKU

Ędánĺ příkazu ýkajícího se odnětĺ, převzetĺ vlastnictví a kontÍoly, omezenĺ
Vlastnicbŕh práV k nemovitostem nebo osobnímu majetku jakéhokoh PolłšTĚNÉHo
V souvls|ostl s Řĺztruĺv PRoTl MĄITKU A OMEZENĺM osoBNĺ SVo8oDY
ä ErIRAD|ČNĺM ŘĺZENĺN/.

oddĺl4' VýluĘzpojištěni

4.1 ]ednání

PoJlsTlTEL neposkytne pojistné plnění Ze ŠKoDY nebo NÁRoKL], který Vypl]ývá, je
založen nebo souvisĺ:

- s Úmyslným P0RUŠENĺM PoVlNNosTĺ ľollŠlĚľÝtł; nebo

- 5e Získáním jakéhokoli osobnĺho prospěchu, odměny nebo ýhody, na kterou
neměl PollíĚľÝ právní nárok.

Tato VýlUka se uplatnĺ pouze, 1e_li ýše uvedená skUtečnost poNnena pravomocným
soudním nebo správním rozhodnUtím či na základě vlastního přiznánĺ PollSTĚlÉlq
že k takovému jednání došlo.

4'2 Ú1my na zdravĺ a věcné škody

PoJlsTlTEL neposkytne pojistné plnění ze ŠKODY nebo NÁRoKU na náhradu újmy
na zdraví způsobenoU Úrazem, nemocí, cito\,^ým nebo psychickým strádáním nebo
smÍtíjakékoliV osoby nebo na náhradu škody spočĺvajĺcĺ ve ztrátě, poškoŻenĺ nebo
zničení věci.

Tato výluka se však nevztahuje na náhradu nemajetkové Újmy za způsobené duševní
Útrapy způsobené PoRUŠENíM PRACoVNĚPRÁVNĺCH PŘEDP|sŮ V Íozsahu článku 2.8,

NÁKLADY PRAVNĺHo ZAíOUPENĺ vynaložené v souvislosti s pracovním Úrazem nebo
nemocí z povo|ánív rozęhu článku 2'9, NÁKLADY PRÁVNÍHo ZASToUPENĺ lynaloŽené
v souvislosti s Újmou na zdraví nebo věcnou škodou v rozsahu čl. 2.]0 a upůsobené
duševnĺ Úľapy vyp|]ývající Z ÚNĺKU ELEKIRoNlcKýcH DAT V roŻsahu čl' 2.] 8.

4.3 NÁROKY mezi Po]lŠTĚNÝMl

PoJ|ST|TEL neposkytne pojistné p|nění ze šKoDYnebo NÁRoKU Up|atněného na územĺ
USĄ jednotliýh států Unie nebo V teritoriích náležejĺcích USA ktenýmko|i PoJlŠTĚNÝM,
sPoLtČNosTĺ nebo sPoLEČNosTĺ MlMo SKUP|NU nebo jejími členy statutárnĺch
a dozorčĺch orgánů.

TatoVýlUka 5e Však neUplatní na:

- NÁKLADYPRÁVNÍHoZASI'oUPENĺ;

(iii) lNTERNĺŠE[ŘENĺ.

Za poprvé zahájené šEIŘENĺ se považUje okamžik, kdy je

Po]lšIĚNÉHo na takovém šilŘEľ.lĺ nebo kdy byl Po]lŠTĚNÝ
proti které je vedeno takového šfl ŘElĺ.

poprvé poŽadována Účast
poprué označen za osobu,

ŠEIŘENÍ neznamená r47kon běŽného regulatorního dohledu, běžnou inspekci
a kontrolu ani šetřenĺ zaměřené na ceIé odvěfuĺ které ý neýká pouZe 5PoLEČNosTl,
sPoLEČNosTl Mlľvlo SKUPlNU nebo PoJlŠĺĚľĺÉHo přýkonu wé funkce.

3.]6 ŠKoDA

PeněŽitá částka, kterou je Po]lšTĚNÝ povinen nahradlt na základě soudního
rozhodnutí, soudem rhváleného smíru nebo mimosoudní dohody předem schválené
PoJlsTlTELEM, Včetně:

_ veřejnoprámích pokut a penále UloŽených POJ|ŠTĚNÉMU v rozsahu čl.2.13, za
předpokladu, Že nedošlo k Úmyslnému PoRUŠENĺ PoVlNNOSTĺ, porušenĺ zákona
Čr 1lného pĺávnĺho předplsu ze strany PollšľĚnÉHo;

- NÁKLADŮPRÁVNĺľozłsrouptľ.lĺ;

_ zmírnění rizĺka vzniku pojistné udáIostr v rozshu článku 2.l;

_ NÁKLADŮ NA PENĚŽlToU ZÁRUKU NEBo IÁRUKU V soUVlsLoSTl S ClVtNĺM
ŘĺZENĺlvĺ v rozsahu článku 2.3;

- NÁKLADŮ NA ZACHOVÁNí DOBRÉ PoVĚSil v rozsahu článku 2.4;

_ nákladÜ na ŘĺZtNĺ pľoll vRlĺxu RoMEZENĺ oSoBNí sVoBoDYv ĺozghu č|ánku 2.5

- nákladů na \iLĄSTNí OZNÁMENĺ v rozsahu článku 2'6

- nákladů na psycho|ogickou pomocv rozvhu článku 2.7;

- náhrady nemajetkové Újmy způsobené PORUŠENĺM PRACOVNĚPRAVNĺCH
PŘEDPlsŮ v rozsahu č|ánku 2.8;

- NÁKLADŮ PRÁVNĺHo złs loucĺľĺ vynaloŹených v souvislosti s placovnim ÚÍazem
nebo nemocĺ z povolánĺ v rozsahu článku 2.9;

- NÁKLADŮ PRÁVNĺHO ZASTOUPENĺ r.ynaložených v souvislosti s Ú1mou na zdravĺ
nebo věcnou škodou v rozsahu čl. 2.1 0;

_ nákladů vynaložených V souvislostl s účastĺ PojlšTĚNÉHo na soudnĺm jednánĺ
V rozsahu čl. 2.l l;

- ručení za závazky SPoLEČNoSTl a Vydánĺ pros$chu v rozrhu článku 2.1 2;

- oDPoVĚDNosTl ZA ÚNlK ELEKIRoN|Cn''CH DAT V rozsahu článku 2.1 8;

- náhrady škodyse sankční a exemp|árnĺ funkcí (',Punitive and łemplary Damages");

- vícenásobné náhrady škody pokud to právnĺ předpisy povo|ují (,,Multiplied
Damaqes").

Pro Úče|y této definice se za věci povaŽu1ĺ také penĺZe a cenlny.

Za ŠKODU se nepovažují:

- náhrady škod se sankčnĺ a exempláĺní funkcí (,,Punitrve and Exemplary Damages'')
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- NÁROK Uplatněný Po]IšTĚNÝM' Vypl}ąajĺcí Z PoRUŠENĺ PRACoVNEPRÄVNicH
PŘEDPlsŮ;

_ NÁROK Uplatněný insolvenčnĺm spráVcem nebo osobou V obdobné pozlci pod|e
jakéhokoliv práVnĺho ŕádU přmo nebo nepřĺmo (tzu derlvativní žaloba) bez
součinnosti' účasti či podneru Po]lšTĚNÉHo nebo ćlenů statutárních a dozorčĺch
orgánů sPoLEČNosTĺ MlNlo sKUPlNU;

_ NÁRoK Uplatněný ľoltšTĚruÝv za podĺl na náhradě škody nebo1ejĺ Úhradě, pokud
takou7 NÁROK přímo vypl17vá z 1iného NÁRoKU krytého toUto pojistnou smlouvou;

- jähýkoli NÁROK UPlatněný akcionářem ]ménem sPoLtČNoSTl nebo 5PoLEčNosTl
lýllvlo sKUPlNU (tzv. derivativní Žaloba) bez součinnosti, Účasti či podnětu
Po]lŠIĚNÉHo, pokud taková součinnost nenĺ rryŽadována právnĺm řádem;

_ jahýkoh NÁROK Uplatněný Po]lŚTĚNÝM na základě PRÁVNÍCH PŘEDP|SŮ PRo
WHISTLEBLOWINC;

- lälýkoliV NÁRoK upIatněnyi BwnLÝul Po]lśTtNÝM.

4.4 Známá PORUšENĺ POVINNoSTĺ, předchozĺ NÁROKY nebo probĺhajĺcĺ řĺzení

PoJlsTlTEL neposl!/tne pojistné pIněnĺ ze ŠKODY nebo NÁRoKU:

- poprvé up|atněného nebo zahájeneho píed datem pocátku po]ištěnĺ, Včetně
jaĘchkoli daĺších NÁROKŮ, oznámenĺ, nebo ňzení s timto NÁROKEĺV V souladu
s článkem 5'7, bez oh|edu na to, kdy byl tako\^/ další NÁROK Up|atněn;

- nahlášeného nebo ze skutečnostĺ oznámených v rámci jakéhokoli sjednaného
po;ištěnĺ odpovědnosti Ża škodU Způsobenou Členy orgánů nebo jiné obdobné
sm|ouvy, jehoŽ počátek předcházel počátku tohoto pojĺštěnĺ nebo DATU
KONTINUITY;

- vyp|1lva1ícĺho Z lakéko|iv občanskoprávního, rozhodčĺho nebo tÍestnĺho řĺzení,
ExIRADlČNĺHo ŘĺZENĺ, regulatornĺho nebo správního řĺzeni Úředního,
regulatornĺho nebo správnĺho šetřenĺ, které k datu počátku pojištění probĺhalo
nebo NÁROKYzjiŽ skončených ízenĺ;

_ vyplýajĺcĺho Ż PORUšENĺ PoVlNNosTĺ Známých PO]|ŠTÉNÉMU před DATtlv!
KONTINU|ry.

oddĺl 5. obecná ustanovení

5.l Salvátorská klauzule / Oddělitelnost Ustanovení

Při poskytování pojistného krytĺ kterémukoli PollšTĚNÉMU vychází PoJ|STłTEL z Údajů
poskytnuých Pol|5TNĺKEM uvedených v dotaznĺku a všech prohlášenĺch a informací
zde uvedeýh, včetně jeho pí|oh, z finančnÍch V'ýkazů sPoLEČNoSTl a da|ších
informacĺ, které mu byly poskynuty nebo které si Ęáda|. Tyto informace, které 'jsou
podk|adem po]istného ký,1sou vč|eněny do pojistné smlouvy a tvořĺ1ejí součást'

Pĺo účely posouzeni oĺázý, zda bude poskytnuto pojistné kry,tĺ z Pojistné sm|ouvy,
nebudevědomost1ednohoPo]lšTĚNÉHoneboskUtečnost, která sejej ýká, povaŽována
za ýka1ícíse nebo známou ;lnému PoJlšTĚNÉMU'

5.2 Územní rozsah

Pojistné kíytí stanovené tímto pojištěnĺm se Vztahuje na územĺ celého světa, pokud to
loká|nĺ plávnĺ předpisy dovoIUji'

5'3 Povinnosti PollšTĚNÉlo pň vzniku pojistné UdáIosti

sPoLEČNosT a PoJlšTĚNÝ jsou povinni PoJlsTlTELl poslŚ/tnoUt pĺsemné OZNÁMENÍ
jakéhokoll NÁR0KU bez Żbylečného odk|adu, vżdy však během PoJlýNÉ DOBY nebo
PRoDl oUŽENÉ LHŮTY PRo oZNÁľütNĺ NÁnoKŮ, je-lr 1ednána'

V pňpadě, kdy sPoLEčNosT nebo PollŠTĚNÝ nemohli PollSIlIELl poslq^noUt takové
oZNÁMtNí v souladu s výše uvedeným odstavcem, můŽe být takové OZNÁMENĺ
PoJlsTlTELl poskynuto nejpozději do 60 dnů po Up|ynutí PoJlsTNÉ DOBY nebo
PRoDLoUŽENÉ LHŮIY PRo oZNÁl/ENĺ NÁnoxŮ, 1e_li sjednána. Takové oZNÁMENĺ je
považováno za poskytnuté PojlSTITEL{ během Po]lsTNÉ DOBY.

5'4 obrana protl Uplatnénému NÁRoKU dJehoVyieśeni

collšTĚľĺÝ má povinnost bránit se proti jakémuko|iV up|atněnémU NÁROKU' PoJlŚTĚNÝ
má povinnost uplatnh veškerou možnou obranu, odvetné a opravné prostředĘ
VedoUcĺ ke snĺŽeníVyše škody, odškodněnĺ nebo Ztrát.

Po.llSTlTEL je oprávněn dávat POJ|ŠTĚNÉľüU instrukce, zcela se Účastnit \iyšetřovánĺ,

obrany a vy1ednávánĺ ýkajícího se NÁROKU, kontrolovat a monitorovat obranu proti
NÁRoKU'

K vynaložení jaýhko|iv NÁKLADŮ PRÁVNĺHo ZA5TOUPENĺ se ýaduje předchozí
pĺsemný souhIas PoJ|ST|TELE, s Vĺimkou nákladů podle čl. 2.2 těchto VPP. Po]IST|TEL

nebude udělení takového souhlasu bezdůvodně odmĺtat nebo u držovat.

PoJlSIlTEL Uhradĺ NÁKLADY PRÁVNĺHO ZASToUPENĺ Ża PollŠTĚNÉHo v pořadĺ,
vjakém budou vznika! a to i před konečným vyřešením NÁRoKU nebo rozhodnutím
o NÁRoKU. Pokud bude Zjištěno, Že se toto pojištění na tento NÁRoK nevŻtahUje nebo
je vyloučen, je PojlŠTĚNÝ resp. sPoLEČNosT povinen (a) neprodleně Vrátit veškeré
uhrazené NÁKLADY PRAVNĺHo ZASTOUPENi zpět Pollsl lTtLl.

Po,lŠTĚNÝ nebo sPoLEČNosT bez předchozĺho pĺsemného souh|asu PoJlsTlTELE,
kteý nebude bezdůvodně odmĺtnut nebo zdrŽen, neučiní jabýkoli úkon, kteým by
uznával svo]i odpovědnost za škodu nebo Újmu ani neuzavře či se nepokusĺ uzavňt
jakákoli narovnánĺ. Po]lsTlTEL nemá povinnost poskytnout pojistné plněnĺ na uákladě
jakéhokoli narovnáni dohody nebo předpok|ádané povinnosti, pokud se k tomu
pĺsemně nezavázal.

PollŠTĚľÝ posĘtne na vlastní náklady a bez zbytečného odkladU Po]l5TlTELl Veškeré
informace a součinnost, kerou PollsTlTEL může drivodně poŽadovat.

5'5 Určenĺ ĺozsahu klytĺ

Pokud POJ|ŠTĚNÉMU wnlkne šKODA v souvls|ostl s NÁROKEM, ktený Zahlnuje
skutečnosta, na které se toto pojištěnĺ WtahUle, i skutečnosti, na které se toto pojištěnĺ
nevztahu]e, nebo kteýje uplatněn protl osobám, z nichž některéJsoU tĺmto pojištěním
krytya některé ne, \ryVinou PoJlŠTĚNÝ a PollST|TEL veškerou snahu k doęŽenĺ řádného
určení, na.;akou část ŠKODY se toto poJištěnĺ VŻtahUje, s ohledem na pňsIušná právnĺ
a frnanční rizika. Pouze ŠKoDA Po]lŠTĚNÉHo, a v přĺpadě NÁKLADŮ PRÁVNĺHo
ZASTOUPENĺ pouze náklady, jeż má PoJlŠTĚNý povlnnost hradit V souvislostl
s NÁRoKElv4, ]soU předmětem tohoto pojištěnĺ. Toto po.|ištěnĺ se nevztahu1e na ŠKoDU
sPoLEČNosTl nebo na právnĺ obranU SPoLEČNosTl 1ako takové, s ýimkou rozšĺření
podle článků l.4 a 2'] těchto VPP.

Pokud neIze takového určenĺ doęhnout dohodou meZi Po]IŠTĚNÝN/ĺ a Po]lsTlTELEIV'
pak bude, s oh|edem na přĺslušná právnĺ a finančnĺ rlzika, tato otázka Vyřešena
expertnĺm posoUZenĺm za dá|e uvedených podmĺnek:

(i) PoJlŠTĚNÝa PoJlsTlrEL

a) se písemně dohodnou na1ednom expenovi, nebo

b) určí každý svého experta s tĺm, že Úkolem těchto expertŮ bude vypracovat
společné stanovisko k Určení rozsahU krytí a pokud se na takovém společném
stanovisku neshodnou, bude1ejaCh povinností Určit neprodleně' ne1pozdě1i do
jednoho měsĺce rozhodujĺcĺho experta.

(ii) Expen (ozhodujícĺ expen) nesmĺ mĺt k žádnému z Účastníků pojištění obchodní,
pracovněprávnĺ ani pňbuzensĘ wtah; pokud by tato podmínka nebyla splněna
a úČastník pojištění její nespInění namítne' nenĺ stanovisko, včetně společného
stanoviska vypĺacovaného experty určenými podle bodu (i) pĺsm. b) takového
expefta (rozhodUjĺcĺho expena) ve smyslu bodu (iv), závazné.

(iii) Rozhodujĺcĺ expert posoudĺ určení rozsahu krytí bud'sám, nebo společně s experry,
kteřĺ jej urči|ĺ, a vydá stanovisko, které je pro určení rozsahu krytĺ ĺozhodující.

(iv) Ęíedek expenízyje pro Účastnĺý pojištěnĺ ŻáVaZný.

(v) Náklady na expeĺta určeného pod|e bodu () písm. a) a na rozhodujícího experta
hradĺ účastnĺci pojištěnÍ rovným dĺlem a nák|ady na expena určeného účastnĺĘ
pojištěnĺ podle bodU () pÍsm' b) si hradĺ každý z účastnĺků po]ištění ńm.

5.6 Po]iśtěníDCEŔlNÝCH5PoLEČNoSTĺ

Pokud se právnlcká osoba stane DCEŘINoU SPoLEČNOSTĺ, bude se toto pojištěnĺ
Vztahovat pouze na PoRUšENĺ PoVlNNosTĺ, způsobená podatU úČinnosti näbytĺtakové
DCEŘlNÉ sPoLEČNoSIl. Pokud pĺávnická osoba přestane být DcEŘlNoU SPoLEČNosTĺ,
bude se toto polištění Vztahovat PoUŻe na PORUŠENĺ povľ.lľoslĺ do doby, kdy tato
spolećnost přestala b)it DCEŘlNoU sPoLEČNos l ĺ.

5.1 Účinnost PojištěnĺV přĺpadech korporátních ľansakcĺ a insolvence

V pípadě FÚZE A AKilZlCt PoJlsTNĺKA nebo zahájení insolvenčního ňzení Po.JISTNĺKA se

toto pojištění vztahuje pouze na PORUŠENĺ PoVlNNo'Iĺ nebo1lná ]ednáni ke kteým doš|o
před datem Účinnosti FÚZEAAKuZlcE, resp' před zahá1enĺm insolvenčnĺho ňzenĺ.V pípadě
zahájenĺ insolvenčnĺho řzenĺ ';akékoli 

jiné 9olečnosti, kerá Je součástĺ sPOLEČNosTl, se
pojištěníVe \ztahu ktéto společnosľi Vztahuje pouze na PORUšENĺ PoVlNNoSTĺ nebojiných
jednánĺ, ke kteým došlo před zahájenĺm insolvenčnĺho ňzenĺ této společnosĺ.

Rozšířenĺ po1istného krytĺ může btr poslytnuto na základě dohody s PoJlST|TELEľVl.

Pouze na základě dohody s Pol|ST|TELEM je možno rozšĺřit pojistné krytĺ na NÁROKY
V souvis|osti s veřejnou nabídkou CENNÝCH PAPĺRŮ sPoLEčNosTl, nebo pokud se
právnická osoba stane DCEŘlNoU SPoLEČNosTí Po.]|5TNĺKĄ která nenĺ automaticky
zahrnUta do pojištěnĺ podle článku 2.1 4 těchto VPP, pokud k těmto skutečnostem došIo
po datu počátku pojištění.

Po]lsTNíK poskytne pĺsemně PojlsTlTELl Všechny relevantnĺ nebo jím ýádané
informace, kteréjsou podkIadem pro takovou dohodu s PoJIST|TELEM'

Po'lsTlTEL je oprávněn stanovit dodatečné pojistné a upravn podmĺnĘ pojištění pro
takové rozšířenĺ po]istného krytí'

Bez písemné dohody s PoJlsTlTELENl se toto po'|ištěnĺ nevztahuje na NÁRoKY
v souvislosti s veřejnou nabídkou CENNÝCH PAPĺRŮ nebo na nové DCEŘ|NÉ
sPoLEČNosTl, které nesp|ňu.1ĺ podmĺnĘ dle čl. 2.'l 4 těchto VPP.

5.8 sériová škoda

Všechny NÁROKY, oznámené skutečnosti a ňzenĺ (Včetně občanskoprávnĺch
a trestněpráVních n'zení, EXIRAD|ČNĺcH ŘĺZENi, regulatornĺch nebo správních
ňzenĺ a regulatornĺch nebo správních šetření), keré vypl1ýva1ĺ 2e stejné pňčiny, jsou
považovány za ŕrii a tUdĺžjeden NÁRoK. Za datUm Uplatněnĺ takového NÁRoKL] bUde
považováno datum prvnĺho uplatněného NÁROKU V této sérii nároků nebo datum
oZNÁMENĺ skutečnostĺ v rámci jakékoli pojistné smlouvy pojištění odpovědnosti Za

škodu způsobenou členy orgánů a dalšĺch osob ve vedení právnicloých osob anebo
datum zahájenĺ prvnĺho řĺzenĺ v serii řĺzenĺ.

5'9 Vznik a zánik pojištění

Pojištění Vzniká v den uvedený v po1lstné smlouvě. Pojištění se sjednává na dobu
Určitou. PokUd není pojištěnĺ Ukončeno zjiných důvodů, zanikne datem konce pojištění.

Pokud nenĺ V pojistné smlouvě u]ednáno jinak' pojištění uplynutĺm Po]lsTNÉ DoBY
nezaniká' a|e prod|uŽuje se za ste1ýh podmínek o dalšĺ rok, pokud PoJlSTlTEL nebo
POJ|STNĺK nejméně šest ýdnů před uplynutĺm Po]lsTNÉ DOBY dĺUhé straně nesdě|ĺ
Že nemá zájem na dalšĺm trvánĺ pojištěnĺ.
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V přĺpadě, Že do]de k oZNÁMENÍ dle podmĺnek tohoto Pojištěnĺ, můŽe PoJlsTlTEL
kdykoli před koncem PollSTNÉ DOBY sdéht druhe straně, Že pojištěnĺ nebude
prodlouženo o dalśí rok, bez ohledu na to, zda takové sdě|enĺ bylo učiněno šest ýdnú
před uplynutĺm PoJlsTNÉ DOBY.

5'l 0 Zák|adnĺ povinnosti Účastnĺků pojištěnĺ pň uzavĺránĺ pojistné slnIouvy

(i) DotáŽe_|i se PoJlSTlTEL V pĺsemné formě zájemce o po;iłěnĺ nebo stávajĺcího
PollsTNĺKA:

(a) pň jednání o uzavřenĺ smlouly; nebo

(b) přijednánĺo změně smlour-y; nebo

(c) pň obnově smlouvy;

na skutečnosti, které ma1ĺ ýznam pro PojlSTlTELoVo roŻhodnutĺ, 1ak ohodnotĺ
po1istné riziko, zda ]e pojastĺ a za 1aĘch podmĺnek, Zodpovĺ zá]emce nebo POJ|STNĺK

tyto dotazy pravdivě a Úplně. Povinnost se povaŽUle za řádně splnénou, nebylo-|i
v odpovědi nic-zatajeno. Co je \^'še stanoveno o povinnosta PoJlSTNĺKĄ pIatĺ obdobně
i pro POJISTENEH0.

(ii) PoJlSINĺK a Po]lšTĚ|lÝ]sou povinni oŻnámit PollSTITELl bez Zbytečného odk|adu
kaŽdou změnu ve skUtečnostech, na které byli pĺsemně táráni při uzavírání nebo
Změně po]astné smloUVy'

5.l l Jiné po]ištěnĺ

Pojištění dle těchto VPP se uplatnĺ pouze jako pojištěnĺ nadměrku nad jakoukoIi jinou
po]istnou smloUVoU' která upravuje pojištěnĺ pro obdobný typ NÁRoKU nebo šKODY či

1iné Újmy, zejména po1ištěníodpovědnosti za škodu popřĺpadějinou Újmu způmbenou
porušenĺm pracovněprávnĺch předpisti ("Employers Píäctice Liability"), proÍesní
odpovědnost ("Professional lndemnity''), zpronevěra ("Crime"), odpovědnost z r.1rdánĺ

prospektu cenných papĺrů ("Prospectus Third Party Liability, Posl''), odpovědnost za
škodu popňpadě jinou Újmu Způsobenou provozní činnostĺ ("Cenera| Third Party
Liability"), odpovědnost za škodu popřĺpadějinou ú1mu způsobenou vadným r47robkem

("Product Liability"), a nebo nad 1aĘmko|i jiným pĺatným a splatným závazkem pro

odśkodnénĺ ze slranyJakékoli SPoLtČNoSTl MlMo SKUPlNU směrem k PojlŠTĚNÉMU.

5'l2 Převod práv

Pojištění dle těchto VPP nebo práVa z něj Vyplýajĺcĺ nesmĺ být převedena, postoupena,
Żastavena či s nimi nesmí b)ítjakkolĺV nak|ádáno bez předchozĺho pĺsemného souhlasu
PO.IISTITELE.

5.13 Přechod práv

Pokud PoJlSTlTEL poskyt| plněnĺ z po]ištění dle těchto VPP, přecházĺ na něj s ohIedem na
tato pIněnÍveškerá práVa Po]líĚNÉHo na náhradu šKODY nebo na náhradu ľlÁrLADŮ
PRAVNĺHo ZAsToUPENĺ a jiných nákladŮ tvoňcĺch pojistné plnění' Po]lŠTĚNÝ předložĺ
Po]lsTlIELl veškeré dokumenty a podnikne všechny kroĘ nezb^né pro zajištěnĺ
možnosti PoJlsTlTELE k podánĺŽaloby nebo nárokujménem s\^ým anebo PoJlŠTĚNÉHo.
Zmařĺłi přechod práva na PollSTlTELE, má Po]lSTlTEL právo snĺžit plnění z pojištěnĺ
o částku, kterou by jinak mohl získat. Poskytl-lj již Po,lsTlTEL plnění, má právo na
náhradu aŽ do ýše této částky.

Vzniklołi v souvislosti s hrozícĺ nebo nastalou pojistnou událostí ombě, kteĺá má
práVo na pojistné plnění, Po]lśTÉNÉľ\łU nebo osobě, která vynaložila zachraňovacÍ
náklady, proti 1inému práVo na náhradU škody nebojiné obdobné právo, přecházĺ tato
pohledávka Včetně přislušenswĺ, zajĺštění a dalších práv s nĺ spojených okamžikem

ýplaty plnění z pojištění na Po]lsllTELE, a to až do ýše p|nění, které PoJlsTlTEL
opÍáVněné osobě Vyplatil. To nep|atĺ, vzniklo_Ii této osobě takové práVo Vůči tomu,
kdo s nĺ Žije ve společné domácnosti nebo 1e na ni odkázán ýivou, ledaže zpŮsobil
pojistnou Událost Úmyslně'

5.l4 Pojistné

Pojistné je sjednáno jako jednoráuové pojistné Za pňs|Ušnou dobu vymezenou dle
podmĺnek tohoto pojištění ajeho Výši stanoví Po]lsTlTEL v závislosti na pojjstném riziku
a na sjednaném rozsáhu pojištění. Ęše pojistnéhoje UVedena V pojistné smlouvě.

PráVo PoJlsTlTELE na pojistné VŻniká dnem uzavření pojistné sm|ou\.y, Jestliže
Vpojistné smlouvě nebýo dohodnuto, že toto práVovznikne PojlsTlTELĺ pozděJi. PoJistné
je splatné dnem pďátku po]ištěnĺ, pokud není v pojistné smlouvě dohodnutojinak.

NenĹli zap|aceno pojistné nebo jeho část (částí pojistného se rozumí též splátka
pojistného) ke dni splatnosti, můŽe PoJlSTlTEL zaslat upomínkU, ve které stanoví lhůtU
k zap|acení pojistného nebo jeho částa nejméně l měsíc. Pojištění zanikne dnem
následu1ĺcím po marném uplynutí takto stanovené lhůty' Upomĺnka PollsTlTELE mUsĺ
obsahovat upozornění na zánik pojištění v pípadě nezaplacenĺ dluŽného pojistného.
Lhůtu podIe věty prvnĺ tohoto odstavce lze předjejĺm uplynutĺm dohodou prodlouŽit.

5.l5 Přerušenĺpojištění

Ustanovení Zákona stanowjíc-l že doba přerušenĺ pojištěnĺ počne uplynutím 2 měsíců ode
dne splatnosti pojistného, nebýoli pojistné zaplaceno, se na toto po.jištění nevztahuje'

V pojlstné 5mloUVě IZe dohodnoUt podmínky, za kteých bude pojištěnĺ přerUseno.

5.]6 PonsTNÁDOBAa zánikpojištěnĺ

By|ołi pojištěnĺ dohodnuto na dobu určitou, pojištěnĺ zaniká uplynutím PoJ|STNÉ
DoBl nenĹli pojistná smlouva prodlouŽena o dalšĺ rok v souladu s druhým odstavcem
čl. 5.9 tohoto pojištění.

Pojištění dá|e Żaniká:

(i) Pro nezaplacenípojistného

Upomenełi PoJlsTlTEL Po]lstNĺKA o zaplacenĺ pojistného a poučĹli ho v upomĺnce,
Že pojištěnĺ zanikne, nebudeJi pojistné zaplaceno ani v dodatečné lhŮtě, která musĺ

b]ýt stanovena ne1méně v truání jednoho měsĺce ode dne doručenĺ upomĺný zanikne
pojištěnĺ marn]im UplynUtĺm této lhůty.To Platí ivpřípadě nezaplacenĺ splátýpojlstného
nebo JeJĺ části' LhůtU podle věty plvní lze před je1ĺm uplynutím dohodou prodloužir.

(ir) Dohodou

PoJl5TlTEL a PoJlSTNĺK se mohou na zániku poiištěnĺ dohodnout. K platnostl dohody
o zánikU polištění se ýaduje, aby v nĺ sľany ujedna|y,1ak se vyrovnají. NenĹli ujednán
okamžik zánlku po1ištění, platĺ, Že pojištěnĺ zaniklo dnem, kdy dohoda nabyla Účinnosti.
Dohoda musí být uzavřena písemně,jinakje neplatná.

(iii) tr'ýpovědĺ

a) Jełisjednánopojištěnĺsběžnýmpojistnýrn,zanikápojištěnínazák|aděu/povědi
PoJlsTlTEtE nebo Po]lsTNĺKA ke konci pojistného období; jeJi však Ęověd'
doručena druhé straně později neŽ šest ýdnů přede dnem, ve kterém up|yne
pojistné obdobĺ, zaniká pojištěnĺ ke konci následujĺcĺho pojistného obdobĺ.

b) PoJlSTlTtL nebo Po]lsTNĺK múŹe pojištěni Vypovědět

ba) s osmidenní ýpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavřenĺ smIouvy,

nebo

bb) s měsíční ýpovédní dobou do třĺ měsícŮ ode dne oznámenĺ vzniku
pojistné události.

c) PO]|5TNĺK může pojištění lypovědět s osmidenní ýpovědní dobou

ca) do dvou měsĺcrj ode dne, kdy se dozvěděl, že PoJlSTlTEL pouŽil při určení
\.ýše pojistného nebo pro u/počet pojiĺného p|nění hIedisko zakázané
V E 2769 Zákona'

cb) do jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámenĺ o převodu
pojistného kmene nebo1eho části nebo o přeměně PollSTITELE, nebo

cc) dojednoho měsĺce ode dne, kdy bylo zveiejněno oznámení, Že Po]lsTlTELl
bylo odňato povolenĺ k provozovánĺ pojišťovacĺ činnosti.

(iv) odstoupenĺm

a) Porušil_|l POJ|STNĺK nebo PollŠTĚNÝ Úmys|ně nebo z nedbalosti povinnost

k pĺavdivým sdě|enĺĺn stanovenoU V článku 5.1 0, odst. (D' má PoJ|ST|TEL právo

od smlouvy odstouplt, prokáŽe]i, Že by po pÍavdiVém a úplném zodpovězenĺ
dotazů smIouvu neuzavřel.

b) PoJ|STNĺK má právo od sm|ou\y odstoupit V případě, že si Po]lílTEL muse|
být pň uzavíránĺ smloury vědom nesrovnalostí mezi nabĺzeným Pojištěnĺm
a zájemcorn/mi poŽadavĘ a neupozorni| ho na ně. Pňtom se vezme v Úvahu,

za jabých oko|nostĺ a jaĘm způsobem se pojistná smlouva uzavírá, jakož i to,
jeJi druhé straně při uzavíránĺ smlouvy nápomocen zprostředkovatel nezávislý
na POllSTlTELl.

c) Právoodstoupitodsmlouvyzaniká,ner,yuŽijelĺjestranadodvouměícůodedne,
kdy zjistila nebo musela z.;lsĺt porusenĺ pwlnnosti stanowné V čl.5.10, odst. (D.

d) odstoupĹli Po]lsTNĺK od smloUvy', nahradí mu PollSIlTEL do jednoho měsĺce
ode dne, kdy se odstoupenĺ stane účinným, zaplacené pojistné snĺŽené
o to, cojiž pňpadně z pojištěnĺ plni|; odstoupilłi od smlouvy PollSTlTEL' má
právo započĺst si i nák|ady spojené se vznikem a správou pojišrěnĺ. odstoupí-
|i PoJlsTlTEL od smlouvy a zĺskal-li již PojlSTNĺK, PoJlŠTĚNÝ nebojiná osoba
pojistné plněnĺ nahradĺ v téže lhůtě PollSIlTELl to, Co ze zaplaceného
po1istného plněnĺ přesahuje zaplacené pojisrné.

e) Bylałi sm|ouva uzavřena formou obchodu na dálku, má Po]lsINĺK práVo

bez udání důvodu odstoupit od smlourĺy Ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne 1ejĺho
UZaVřenĺ nebo ode dne, kdy mu byly sděleny po;istné podmínky, pokud

k tomuto sdělenĺ dojde na jeho Źádost po uzavření smlouvy.

f) odstoupĹli PoJlsTNĺK od smlouvy podle odstavce e), Vrátĺ mU POllsTlTEL
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třjceti dnů ode dne, kdy
se odstoupení stane Účinným, zaplacené pojistné; přitom má právo

odečĺst si, co již z po';ištění plni|. ByloJi Však pojistné plněnĺ vyplaceno ve
výši přesahujĺcí výši zaplaceného pojistného, Vrátĺ PoJ|5TNĺK, popřipadě
PojlšrĚNÝ nebo obmyšlený PoJłsTlTEtl částku zaplaceného pojistného
plněnĺ, která přesahuje zaplacené pojistné.

V přĺpadě odstoupení Po]lsTlTELE se od zap|aceného pojistného odečĺtají
i náklady spojené se vznikem a správou pojištěnĺ Ve Výši 25 % ročnĺho pojistného;

v pňpadě pojistné smlouvy, u nĺž bylo sjednánojednorázové pojistné, Ve Výši 25 %

jednorázoVého pojistného.

(v) odmítnuľím pojlstného p|nénĺ

POJlST|TEL může pojistné pIněnĺ odmĺtnout, bylaJi píčinou pojistné Události skUtečnost,

a) o které se dozvěděl až po vzniku pojistné udá|osti,

b) kterou pň sjednávání pojištění nebo jeho změny nemohl zjistit v důsledku
zaviněného porušenĺ povinnosti stanovené v čl. 5.1 0, odst. () a

c) pokud by pň zna|osti této skutečnosti pň uzavĺrání sm|ouvy tuto smloUVU
neuzavřel nebo pokud byji uzavřel zajiných podmĺnek.

(vi) Pojištěnĺ dále zaniká:

zánikem pojistného zájmu, zánikem po.;iĺného nebezpečĺ, dnem smrti pqištěné
osoby, dnem zániku pojištěné pĺávnické osoby bez právnĺho nástupce nebo dnem
odmítnUtí pojistného plnění, nestanovĹli VPP nebo pojistná smlouva jinak'

5'1 7 ]ednotné a množné číslo
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Nadpisy odstavců v těchto polistných podmÍnkách a v pojistné smloUVě slouŽĺ pouze
pro usnadněnĺ orientace a nemajĺ VliV na ýkladjejich ustanovenĺ.

Slova a výrazyvjednotném čĺsle 2ahrnují píslušné waryv čísle mnoŽném a naopak.

Slova psaná velĘmi písmeny mají zvláštní ýnam definovaný V těchto pojistn]ŕch

podmínkách, oddíl3,,Definice". Ęrazy, keré nejsou definovány, ma1ĺ\nŕnam, ktený je

jim běŽně pňpisován'

5.'l8 Zastupovánĺ

Pouze PoJlsTNíK zastupuje sPoLEČNoý a kaŽdého PollíĚNÉHo Ve Všech

záleŽitostech ýkajících se nebo ovlivňujĺcĺch toto pojištění.

S ohledem na NÁRoKY zastupuje PollSTNĺK sPoLEČNoý a každého PojĺŠTĚNÉHo pň

oZNÁMENĺa předkládáníjakéhokoli sporu oĺgánu uvedenému včlánku 5'l8 pojistýh
podmĺnek, rlyjma přÍpadri, kdy je sPoLEČNosT Ve střetu zájmů s Po]líĚNÝh/;
v takovém Pr]padě 5e PollŠTĚNÝ zastupuje Ém'

V pípadě likvidace nebo insolvenčnĺho řlŻenÍ PollsTNĺKA bude každá DCEŘ|NÁ

sPoLEČNosT a každý PollšTĚNÝ jednat samostatně v záteŽitostech jakéhokoli

charakteru, které se ýají nebo ovlivňu1í toto pojištěnĹ a to Včetně NÁRoKŮ.

5.'19 ]urisdikce a ĺozhodné pĺávo

Toto pojištění se řĺdĺ právem České republiý a pro řešenÍ sporů vznik|ých v souvislosti

s tímto pojištěním jsou přĺslušné ýhradně soudy České republiĘ TotéŽ platí pro

pojistná fizika Umĺstěná v zahraničĺ pokud práVní předpisy státu, kdeje pojistné riziko

umístěno, nestanoví použití svých předpisů.

5.20 ostatnĺUstanovení

Pojištění se poskytuje pouze V takov.ých případech a V takovém rozsahu, vjakémje
přslušné pojistné nebezpečí dle právnĺho řádu přĺslušné země pojistitelné. Z pojištění

PoJlsT[EL neposlŚ^ne žádné pojistné Plnění nebojinou náhradu, pokud by poskynutí

takového kryti plnění nebo náhrady vystavilo PojlsTlTELE riziku porušenĺ jaĘchkoli
ęnkcĺ zákazr] nebo restrikcĺ na základě rezolucí o5N, nebo jabýchkoli obchodních
nebo ekonomichých sankcí, zákonů nebo regulacĺ Evropské unie, spojených států

americbých, nebo1aýhkoIijiýh národnĺch obchodnĺch nebo ekonomiclĺ-ých sankcí,

zákonů nebo regulací.

Tyto pojistné podmínĘ nabýa'|ĺ platnosti dne l. ledna 20'l7
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