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Pojistitel:

Korespondenéni adresa:

Zastoupen:

Pojistnik

Se sidlem:

Zastoupen:

Adresa pro doruéovéni:

Zplnomocnéného
maklére:

Se sidlem:

Colonnade Insurance S.A., se sidlem L-2350 Lucemburk, rue Jean Piret
1, Lucemburské velkovévodstvi, zapsané v lucemburském Registre de
Commerce et des Sociétés, registraéni éislo 861605, jednajici
prostfednictvim

Colonnade Insurance S.A., organizaéni sloika, se sidiem Na Pankréci
1683/127, 140 00 Praha 4, Ceské republika, identifikaéni éislo
044 85 297, zapsané v obchodnim rejstFiku vedeném Méstskym soudem
v Praze, oddil A, vloika 77229.

Na Pankréci 1683/127, 140 00 Praha 4, Ceska’ republika

zmocnény pro za’leiitosti smluvni

a

Vsetinské nemocnice a.s.,
zapséna v obchodnim rejstFiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil B,
vloika 2946, identifikaéni éislo 268 71 068

Nemocniéni 955, 75501 Vsetin

Ing. Véra Prouskové, MBA, mistopfedseda piedstavenstva

Nemocniéni 955, 75501 Vsetin

uzaviraji prosti'ednictvim

SATUM CZECH s.r.o.,
zapséna v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C,
vloika 16189, identifikaéni éislo 253 73 951

Poréikové 1424/20, 702 00 Ostrava

Pojistnou smlouvu c':. 2305 1593 20

POJISTENi ODPOVEDNOSTI MANAZERU

Podpisy vyjadiuji strany souhias sdéle uvedenou pojistnou smlouvou, pojistnik potvrzuje sprévnost l’Jdai
uvedenych v pfiloieném dotazniku a déle potvrzuje, 2e se seznémil s pfiloienymi pojistnymi podminkami a 26
s nimi souhlasi. Pojistnik prohlaéuje, ie akceptuje névrh této pojistné smlouvy v plném rozsahu; pfijeti nabidky
s dodatky 6i odchylkami, byt’ nepodstatnflmi, se za akceptaci nepovaiuje. Za akceptaci se rovnéi nepovaiuje astni
oznémeni o pfijeti névrhu ani chovéni ve shodé s nabidkou.

Pojistnik: Pojistitel:
/ \./

V (5&77UE dneg. Q. 2020 V Praze dne 1. 6.2020

Pod is:p

Jméno ln¥Véra Prouskové, MéA '
funkce: Mistopi‘edseda predstavenstva Senior Financial Lines Undenivriter
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NALEZITOSTI POJISTNE SMLOUVY (3. 2305 1593 20

Pojistné doba

Pojistné smlouva se sjednéva na dobu uréitou. Tato pojistné doba se prodluiuje automaticky vidy o daléi rok,
neni—Ii pojistnikem nebo pojistitelem toto pojiéténi v pisemné formé vypovézeno nejpozdéji éest tydnfi pied
uplynutim piisluéné pojistné doby.

Pojiéténivzniknednem ' 1.7.2020 aje sjednéno na pojistnou dobu, které 30.6.2021
i skonéidnem

Pojiétény
Nésledujici fyzické osoby ve smyslu definice pojiéténé osoby uvedené v pojistnych podminkéch:

- élen orgénu, ne véak externi auditor, insolvenéni nebo obdobny spravce spoleénosti;
. vedouci zaméstnanec spoleénosti v manaierské nebo kontrolni funkci, pokud:

(a) jedné pfi vykonu své Fidici nebo manaéerské funkce; 1
(b) je proti nému vznesen nérok, ve kterém je tvrzeno poruéeni pracovnéprévnich piedpisfl; 1
(c) je ialovanym vedle élena orgénu spoleénosti v souvislosti s nérokem, ve kterém je tvrzeno, ie ‘

se podilel na poruéeni povinnosti; ‘
(d) je proti nému vedeno vyéetr‘ovéni pojiéténé osoby;

- stinovy reditel nebo de facto Feditel (de facto director) spoleénosti; 1
- pi‘edpoklédany Feditel (prospective director) uvedeny v jakémkoliv prospektu vydaném za Uéeiem 1

kotovéni cennf/ch papirfr na burze nebo v obdobném prospektu vydaném spoleénosti; a ‘
- élen orgénu spoleénosti mimo skupinu;

avéak pouze v rozsahu, v jakém takové osoba jedné v pozici pojiéténé osoby.
Pojiéténou osobou je taktéi maniel/manielka, registrovany partner nebo dédic 6i pra'vni na’stupce vyée
uvedenych pojiéténych osob, avéak pouze vsouvislosti snérokem vyplfrvajicim vyhradné zporuéeni
povinnosti vyée uvedenych pojiéténych osob.

Spoleénostje pojiéténa pouze v pfipadech vyslovné uvedenych v pojistnYch podminkéch.

Pojistné udélost
Pojistnou udélosti je nérok, ktery byl poprvé proti pojiéténému vznesen béhem pojistné doby (popi‘. béhem
t'ity pro zjiéténi a oznémeni nérokl'i, je-Ii sjednéna) nebo jiné udélost, ke které doélo béhem pojistné doby
(popr. béhem lhl'ity pro zjiéténi a oznémeni nérokt‘i, je-li sjednéna), pokud byly pojistiteli oznémeny v souladu
s pojistnou smlouvou a pojistnymi podminkami a pokud byly splnény daiéi podminky pro poskytnuti pojistného
pinéni podle pojistné smlouvy a pojistnSIch podminek. ‘

Pojistnym nebezpeéim je prévnimi piedpisy stanovené povinnost pojiéténé osoby k néhradé L'rjmy wplWajici
z vykonu funkce dle definice pojiéténé osoby, jejii rozsah je bliie specifikovén v pojistnYch podminkéch. Na
povinnost spoleénosti k néhradé L'ijmy se pojiéténi vztahuje, pouze pokud je tak vyslovné uvedeno v pojistnych
podminkéch.

Datum kontinuity
01.07.2019

Limity pojistného plnéni
Limit pojistného plnéni vsouvislosti skaidym samostatnym nérokem, '

svyjimkou nasledujicich pfipadfr, kdy se tento limit vztahuje na
véechny pojistné udélosti z tohoto pojiéténi:
- pojistné udalosti véetné samostatného néroku oznémené

pojistiteli v prflbéhu t'rty pro zjiéténi a oznémeni nérokL'r;
— pojistné udélosti vyplyvajici ze véech nérokl'r vznesenych

‘ spoleénosti nebo jejim jménem;
- pojistné udélosti vyplyvajici 2 6i souvisejici s L'ipadkem spoleénosti

nebo majici za nésledek 6i jinak pfispivajici k Upadku spolefinosti
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Colonnade Insurance S.A. organizaéni sloika Pojistné smlouva 6. 2305 1593 20
Korespondenéni adresa: Na Pankra’ci 1683/127, 140 00 Praha 4
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‘ Limit v souvisiosti se zachranovaCImI IImItu pojistného plneni jde--Ii 0 zéchranu I
néklady ve smyslu § 2819 odst. 1 zivota ci zdravi)
Opponského zékoniku

Sublimity pojistného plnéni
Sublimity pojistného plnéni uvedené v pojistné smlouvé a pojistnych podminkéch predstavuji horni hranici
pojistného plneni které pojistitel celkové vyplati za skodu a jakékoli néklady, na které se tento sublimit vztahuje
za vsechny pojistné udélosti z tohoto pojisténi (tj. zédny ze sublimitu neni aplikova’n na jednu a kazdou pojistnou
udéiost). Sublimity pojistného pinéni'jsou soucésti limitu pojistného plnéni a nezvyéuji jej.

Néklady na zachoeénipovésti 3 Do plného limitu pojistného plnéni za jednu a véechny pojistné ,
i udélosti z tohoto pojiéténi. .
. Néklady vsouvislosti sextradic‘mimI Do plného limitu pojistného plnéni za jednu a v§echny pojistné 1
“rizenim . udélostiztohoto pojiéténi. 1

I

I “Nevykonni élenové organI'I 1 Dodateény limit pro jednoho nevykonného élena orgénu: i
i i zcelkového limitu pojistného plnéni pro kaidého nevykonného l
1 élena orgénu za jednu aza véechny pojistné udélosti ztohoto
1 pojiéténi 1
i Dodateény limit pro véechny nevjkonné éleny orgénu: g
‘ z celkového limitu pojistného plnéni pro véechny nevykonné éleny '

orgénI'J za jednu a za véechny pojistné udélosti z tohoto pojiéténi
Sublimit pro osobni a rodinné vydaje: do plného limitu pojistného.“
plnéni maximélné véak za jednu a za véechny
pojistné udélosti z tohoto pojisténi

‘ Majetek a osobni svoboda

"NnéI-izigojrlinsolvevnéniho fizeni - 23 jednu aza vsechny pojistné““udélosti zISESIB ‘
pojiéténi ‘

, Zrnenseni I'Ijmy ' zcelkového limitu pojistného plnénim maxrmaine vsak
I KI”: za jednu aza véechny pojistné udélosti ztohoto

. , i pojieténi
Vynaloieni nékiadL'I bez souhlasu \, zcelkového limitu pojistné o plnéni za jednu a za vsechny

1 pojistitele p0stne udélosti z t

Spoluuéast pro pojiéténé osoby
iIggzdé posIHé udéiosti

Spolufléast spoleénosti
Z kazdé pojistné Udélosti... ! orKé ....!

Spolufiéast pro cenné papiry
, z kazde pOJIstne udélosti V ,

Spoluuéast pro poruéeni pracovnéprévnich pi'edpisfi
_zkaidé pojistné udélo ' 1

Pojistné

Jednorézové pojistné 41 800,- Ké

Spletnost pojistného M Pojistné'je splatné na 0091 zplnomocnéného makiere‘v terrninu splatnosti
do 30 7. 2020.

Colonnade Insurance S.A. organizaéni sloika Pojistné smiouva 6. 2305 1593 20
Korespondenéni adresa: Na Pankréci 1683/127, 140 00 Praha 4
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Upozornéni

Toto pojiéténi se vztahuje pouze na néroky poprvé vznesené proti pojiéténému béhem pojistné doby (popf.
béhem lhflty pro zjiéténi a oznémeni nérokfi, je-li sjednéna) nebo jiné udélosti. ke kterym doélo béhem
pojistné doby (popf. béhem lht‘ity pro zjiéténi a oznémeni nérokt’r, je-ii sjednéna) a oznémené pojistiteli
v souladu s touto pojistnou smlouvou a pojistnymi podminkami. Nezaplacenim pojistného se toto pojiéténi
nepferuéuje.
PFeététe si, prosim, peélivé tuto pojistnou smlouvu, pojistné podminky a zkontrolujte rozsah pojiéténi s Vaéim
pojiét’ovacim poradcem.

PFilohy pojistné smlouvy

Pfiloha 1: , Pojistné podminky pro pojiéténi odpovédnosti manaierfl NDO 01—05/2019
‘ Tyto pojistné podminky jsou souéésti pojistné smlouvy a maji prednost pied ustanovenl’mii

! pfisluénych prévnich pfedpisfl, 0d kterych se ize odchSIlit. V pripadé rozporu mezi pojistnymi ‘
i
i

podminkami a touto pojistnou smlouvou majl' pfednost ustanoveni pojistné smlouvy.

Pfiloha 2: _ Wpis z obchodniho rejstfiku pojistnika

Pi‘iloha 3: i Kopie vyplnéného dotazniku pojistnika

Smluvni uiednéni

Tato smluvni ujednéni jsou nedilnou souéésti pojistné smlouvy. V pripadé rozporu mezi smluvnimi ujednénimi
a pojistnymi podminkami maji pfednost tato smluvni ujednéni.

Pokud tato pojistné smlouva podléhé povinnosti uveFejnéni v registru smluv (déle jen ,,registr“) ve smyslu zékona
é. 340/2015 8b., zavazuje se pojistnik k jejimu uveFejnéni v rozsahu, zpfisobem a ve lhflta’ch stanovenych
citovanym zékonem. Pfi vyplnéni formulére pro uvefejnéni smlouvy v registru je pojistnik povinen vyplnit Lidaje o
pojistiteli (jako smluvni strané) a do pole ,,Datové schrénka“ uvést: 33qanji.

Smluvni strany se dohodly, ie ode dne nabyti Uéinnosti smlouvy jejim zverejnénim v registru se 06inky pojiéténi,
véetné prév a povinnosti z néj vyplyvajicich, vztahuji i na obdobi od data uvedeného jako poéétek pojiéténi (resp.
0d data uvedeného jako poéétek zmén provedenSIch dodatkem, jde-li 0 l’Jéinky dodatku) do budoucna.

1. Oznémeni néroku vpripadé zéniku nebo neobnoveni pojistné smlouvy (Lhflta pro zjiéténi
a oznémeni nérokil 48 mésicfl)

Dodateéné k élénku 3.2 odstavec (ii) pojistnych podminek se ujednévé, ie pokud tato pojistné smlouva nebude
obnovena (3i nahrazena jinou pojistnou smlouvou. a pokud nedojde ktransakci nebo k pfedéasnému ukonéeni
pojiéténi ze strany pojistitele véetné jeho ukonéeni z dflvodu nezaplaceni pojistného, mé pojistnik prévo sjednat
dodateénou lhfltu pro zjiéténi a oznémeni nérokfl v délce 48 mésicfl, které bezprostredné nésleduje po uplynuti
pojistné doby.

V pfipadé sjednéni t'ity pro zjiéténi a oznémeni néroka vzniké pojistnikovi povinnost uhradit dodateéné
pojistné, jehoi vyée odpovidé roéniho pojistného neobnovené nebo zaniklé pojistné smlouvy. Pojistnik je
povinen pojistiteli oznémit, 2e vyuiivé prévo sjednat dodateénou Ihfltu pro zjiéténi a oznémeni nérokL'I
nejpozdéji do 30 dnfi ode dne uplynuti pojistné doby. Dodateéné t'ita pro zjiéténi a oznémeni nérokfil, véetné
konkrétni vyée pojistného a jeho splatnosti, musi byt upravena dodatkem k pojistné smlouvé nejpozdéji do 30 dnfi
ode dne uplynuti pojistné doby.

Na ékodné udéiosti, které nastanou v pn‘fibéhu dodateéné lhflty pro zjiéténi a oznémeni nérokl'r, se vztahuje
stejny limit pojistného plnéni, ktery piatil v okamiiku zéniku nebo ukonéeni pojistné smlouvy.

Pokud pojistnik této moinosti nevyuiije, pak plati ustanoveni élénku 6.1 pojistnych podminek v plném rozsahu.

Colonnade Insurance S.A. organizaéni sloika Pojistné smlouva o. 2305 1593 20
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