
POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ
ODPOVĚDNOSTI MANAŽERŮ

Vztah pojistitele. pojistnika apojištěného vsouvisiosti stímto pojištěním se řídí (1) pojistnou
smlouvou. (2) smluvními ujednáními kpojístné smlouvě a (3) těmito pojístnými podmínkami
Dokumenty (2) a (3) tvoři nedílnou součást pojistné smlouvy. Pojistná smlouva nebo tyto pojistné
podminky se rovněž mohou odvolávat na dotazník vyplněný pojistníkem a pojištěným. Věnujte. prosim.
těmto pojístným podmínkám pozornost. Zejména těm ustanovením. která omezují rozsah tohoto pojištění
Tyto pojistné podmínky mají přednost před ustanoveními právních předpisů. od kterých Se lze odchýlit.
Vpřípadě rozporu mezi těmito pojístnými podmínkami a pojistnou smlouvou maji přednost příslušná
ustanovení pojistné smlouvy. Vpřípadě rozporu mezi smluvními ujednánimi kpojistné smlouvě
a těmito pojístnými podmínkami mají přednost příslušná smluvní ujednání Pojmy uvedené vtěchto
pojistných podmínkách Zvýrazněné tučně. maji význam. který je uveden v článku 5 níže

1. PousTNÉNEBEZPEčiPOJBTNÁUDÁLOST

Toto pojištění se sjednává pro případ právní povinnosti pojištěných osob knáhradě újmy
vsouvisiosti svýkonem funkce člena orgánu nebo vjíném postavení uvedeném v definící
pojištěné osoby. Vpřípadech uvedených včlánku 1.1 (ii) a 1.4 níže nebo vpříslušných
rozšiřujících ustanovenich se toto pojištění vztahuje ina právní povinnost společnosti
k náhradě újmy. Toto pojištění se sjednává jako škodové.
Pojistnou události je nárokI který byl poprvé proti pojištěnému uplatněn během pojistné
doby nebo jiná událost. ke které došlo během pojistné doby. pokud byly pojistiteli
oznámeny vsouiadu s pojistnou smlouvou atěmito pojístnými podmínkami a pokud byly
splněny další podmínky pro poskytnutí pojistného plnění podle pojistné smlouvy a těchto
pojistných podmínek.
Vpřípadě pojistné události poskytne pojistitel pojistné plnění vníže uvedeném rozsahu
Pojistitel poskytne pojistné plnění vždy výhradně ve formě finančniho plnění Pojistné plnění
ve formě naturáini restituce se vylučuje

1 1 Náhrada Škod vyplývajících Z nároků
Pojistitel poskytne:
(i) pojištěné osobě nebo Za pojištěnou osobu pojistné plnění ve formě náhrady škody

vyplývající Z nároku (včetně případů. kdy je taková škoda hrazena Z titulu Zákonného
ručení pojištěné Osoby věřítelům společnosti podle ustanovení § 159 odstavec
3 občanského zákoníku a§ 68 Zákona o korporacích a dále v případě uvedeném
v§ 62 Zákona o korporacích. týkající se vydání prospěchu Získaného Ze smlouvy
o výkonu funkce členů orgánů obchodní korporace v Souvislosti s insolvenčnim
řízením), avšak pouze v rozsahu. vjakém nebyla taková škoda uhrazena společností;
a

(ii) společnosti pojistné plnění ve formě náhrady škody vyplývající Znároku. kterou
společnost uhradila Za pojištěnou osobu. v případě, že by jinak pojistitel poskytl
pojistné plnění pojištěné osobě nebo Za pojištěnou osobu podle předchozího
odstavce

1.2 Šetření
Pojistitel uhradí pojištěné osobě nebo Za pojištěnou osobu náklady na šetření.

1.3 Nevýkonni členové orgánů
Pojistitel poskytne nevýkonnému členoví orgánu nebo Za nevýkonného člena orgánu
pojistné plnění ve formě náhrady škody. a to v případě. že byl vyčerpán limit pojistného
plnění. až do výše dodatečného limitu pro jednoho nevýkonného člena orgánu a dále Za
podmínek, že se na takovou škodu nevztahuje jakékoliv jiné pojištění či nevýkonný člen
orgánu nemá právo na její náhradu jinou osobou. včetně společnosti.
Celkové pojistné plnění Z pojištění podle tohoto článku Za všechny nevýkonné členy orgánu
je dále omezeno dodatečným limitem pro všechny nevýkonné členy orgánu uvedeným
v pojistné smlouvě.

1 4 Nárok související s cennými papíry
Pojistitel poskytne společnosti nebo Za společnost pojistné plnění ve formě náhrady škody
vyplývající Z nároku souvisejícího s cennými papíry vzneseného proti společností.

2. OCHRANAÖLENÜORGÄNÜ

2.1 Majetek a osobní svoboda
Pojistitel uhradí pojištěné osobě nebo Za pojištěnou osobu:
(i) náklady na obranu a náklady v souvislosti s předběžným opatřením v řízení proti

majetku a osobní svobodě a v extradičnim řízení;
(ii) náklady v souvislosti s extradičnim řízením. a to až do výše sublimitu uvedeného

v pojistné smlouvě, Za všechny pojistné události podle tohoto rozšiřujícího
ustanovení; a

(iíi) osobní a rodinné výdaje. které pojíštěná osoba nemůže hradit v důsledku úředního
rozhodnutí. Za podmínek. že (i) tyto osobní a rodinné výdaje jsou hrazeny na Základě
smlouvy uzavřené přede dnem vydání. popř. vyhlášení (podle toho. co nastane dříve)
příslušného úředního rozhodnutí (nikoliv tedy až právní moci); (ii) pojištěná osoba
prokazatelně vyčerpala všechny finanční prostředky nepostižené tímto úředním
rozhodnutím; tyto osobní a rodinné výdaje budou hrazeny pouze Za obdobi
počínající ode dne nabytí právní mocí takového úředního rozhodnuti a končící dnem
jeho Zrušení. nejpozději však do 12 měsíců ode dne jeho vydání. vždy však maximálně
do výše sublimitu uvedeného v pojistné smlouvě Za všechny pojistné události podle
tohoto rozšiřujícího ustanovení.

2 2 Náklady v souvislostí s prověřením požadavku společníka
Pojistitel uhradí pojištěné osobě nebo Za pojištěnou osobu náklady v souvislosti
s prověřením požadavku společníka.

2 3 Náklady insolvenčniho řízení
Pojistitel uhradí pojištěné osobě nebo Za pojištěnou osobu náklady insolvenčniho řízení.
a to až do výše sublimitu uvedeného v pojistné smlouvě. Za všechny pojistné události podle
tohoto rozšiřujícího ustanovení

2.4

25

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

STRANA 'l

až
COLONNADE

Náklady na zachování pověsti
Pojistitel uhradí pojištěné osobě nebo Za pojištěnou osobu náklady na zachování
pověsti. ato až do výše sublimitu uvedeného vpojistné smlouvě. Za všechny pojistné
události podle tohoto rozšiřujícího ustanovení.
Pokuty a penále
Pojistitel uhradí pojištěné osobě nebo Za pojištěnou osobu pokuty a penále udělené
pojištěné osobě v souvislosti s nárokem. a to v rozsahu. vjakém je možné tyto pokuty podle
příslušných právních předpisů pojistit. pokud tyto pokuty a penále nebyly uděleny v důsledku
úmysiného jednání či opomenutí takové pojištěné osoby
Odpovědnost za daňové nedoplatky
Pojistitel uhradí idañové nedoplatky společnosti. které je podle právních předpisů povinna
Za společnost uhradit pojištěná osoba. pokud tyto daňové nedoplatky nevzníkiy v důsledku
úmysiného jednání či opomenutí takové pojištěné osoby a společnost svou povinnost tyto
daně Zaplatit v důsledku svého úpadku či existence jakékoli Zákonné povinnosti či omezeni
nespinila.
Usmrcení osoby z hrubé nedbalosti (corporate manslaughter)
Pojistitel uhradí pojištěné osobě či Za pojištěnou osobu škodu vzniklou vsouvisiosti
sřízenim vedeným proti pojištěné osobě pro usmrcení Zhrubé nedbalosti (corporate
manslaughter).
Zmenšení újmy
Pojistitel uhradí pojištěné osobě čí Za pojištěnou osobu náklady na zmenšení újmy.
náklady na poradce a náklady vsouvisiosti spředběžným opatřením vynaložené Za
účelem předcházení potenciálnímu nároku v důsledku porušení povinností. a to Za
podmínek. že:
(i) příslušné skutečnosti. na kterých je či může být takový nárok Založen. byly pojistiteli

řádně a včas Oznámeny v souladu s článkem 6.1 nebo 6.3 níže;
(ii) existuje riziko vznesení nároku na Základě takových skutečností v občanském

Soudním řízení ake vznesení nároku vypiývajicího Ztakových skutečností Zatim
nedošlo;

(íii) jedná se Onárok. na který se vztahuje toto pojištění. atento nárok není Zjevně
bezpředmětný;

(iv) náklady na zmenšení újmy byly v přiměřené výši vynaloženy pojištěnou osobou
a uhrazeny přímo nebo nepřímo osobě. která může takový nárok vznést Za účelem
minimalizace rizika vznesení takového nároku(ů) vypiývajicího Z konkrétního porušení
povinností;

(v) náklady na poradce byly v pñměřené výši vynaloženy pojištěnou osobou Za účelem
vyjednání výše a provedení úhrady nákladů na zmenšení újmy;

(ví) náklady v souvislosti s předběžným opatřením byly vpfiměřené výší vynaloženy
pojištěnou osobou Za účelem odvrácení vznesení nároku(ů) vypiývajicího
Z konkrétního porušení povinnosti; a

(vii) pojistné plnění podle tohoto článku bude poskytnuto maximálně do výše pojistného
plnění. které by bylo poskytnuto. pokud by ke vznesení nároku došlo.

Poskytnutí pojistného plnění podle tohoto článku Za všechny pojistné událostí a veškeré výše
uvedené náklady podle tohoto rozšiřujícího ustanovení je omezeno sublimitem uvedeným
v pojistné Smlouvě.
Pojištění podle tohoto článku se nevztahuje na plat. mzdu nebo odměnu jakékoliv pojištěné
OsobyI náhradu Za Ztrátu času pojištěné osoby nebo jakékoliv mzdové. provozní nebo jiné
náklady aínebo výdaje společnosti.
Mezinárodní pojistný program
Pokud se na nárok. který se řídí zahraničním právem. vztahuje vedle tohoto pojištění
ijakékoiív mezinárodní pojištění. které je pro pojištěnou osobu výhodnější než toto
pojištěni. bude pojistné plnění poskytnuto v rozsahu podle takového mezinárodního
pojištěni` avšak Za podminky. že by ve vztahu k takovému nároku vzniklo pojištěné osobě
právo na pojistné plnění i Z tohoto pojištění.
Bez ohledu na výše uvedené však před ustanoveními příslušného mezinárodního pojištěni
mají vždy přednost příslušná smluvní ujednání specificky dohodnutá k pojistné smlouvě.
Poradce pro cizí právo
Pojistitel uhradí jako náklady na obranu také přiměřené náklady účelně vynaložené
pojištěnou osobou na právní poradce působící vjurísdíkci Země sídla nebo trvalého bydliště
pojištěné osoby vsouvisiosti sinterpretací aapiikací cizího práva ve vztahu knároku
souvisejícímu s cennými papíry vznesenému podle takového cizího práva.

ROZSIRUJICI USTANOVENI

Nová dceřiné společnost
Toto pojištěni se vztahuje ina každou společnost. která se stane dceřinou společností
v průběhu pojistné doby. Za podmínky. že tato společnost:
nemá své cenné papíry obchodovatelné na jakémkoliv trhu nebo burze ve Spojených státech
amerických. na jejich územích nebo územích pod jejich správou; nebo
jejíž celková aktiva se rovnají nebo nepřevyšuji 25 % konsolidovaných celkových aktiv
pojistnika ke dni počátku tohoto pojištění.
Na společnost. která má své cenné papíry obchodovatelné na jakémkoliv trhu nebo burze ve
Spojených státech amerických. na jejich územích nebo územích pod jejich správou nebo jejíž
celková aktiva převyšují 25 % konsolidovaných celkových aktiv pojistnika ke dni počátku
tohoto pojištění. se toto pojištění vztahuje pouze po dobu 60 dnů ode dne. kdy se tato
společnost stala dceřinou společnosti. avšak pouze v případě. že pojistnik poskytne
pojistiteli v písemné formě o této společnosti v průběhu pojistné doby relevantní údaje. Na
žádost pojistnika může být trvání pojištění podle tohoto rozšiřujícího ustanovení prodlouženo.
pokud pojistnik poskytne v uvedené 60 denní lhůtě pojistiteli informace dostatečné
kposouzeni příslušného rizika souvisejícího S pojištěním této společnosti a pojistnik akcep-
tuje Změny pojistné smlouvy navm'ené pojistitelem a uhradí dodatečné pojistné
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Lhůta pro zjištění a Oznámení nároků
Za podminky. že nedojde ktransakci nebo kpředčásnému ukončení pojištěni zdůvodu
nezaplacení pojistného. může pojištěný Oznámit událost pojistiteli ve lhůtě pro Zjištění
a oznámení nároků:
(i) která je bud poskytnuta automaticky vdélce 12 měsíců ode dne uplynutí pojistné

doby. v případě. že táto pojistná smlouva zanikne uplynutím pojistné doby Sjednáné
v pojistné Smlouvě a není obnovena či nahrazena jinou pojistnou smlouvou; nebo

(ii) v délce dohodnuté mezi pojistitelem a pojistnikem v souladu S pojistnou smlouvou,
pokud pojistník v pojistné době nebo do 30 dnů Ode dne uplynutí pojistné doby
Oznámi pojistiteli v písemné formě. že má Zájem o poskytnutí takové dodatečné lhůty
pro zjištění a oznámení nároků a uhradí pojistitelem stanovené dodatečné pojistné
nejpozději do 30 dnů Ode dne uplynutí pojistné doby

Vpřípádě transakce má pojistník nárok ná dodatečnou lhůtu pro zjištění aoznámení
nároků v délce 72 měsíců jen tehdy, pokud pojistník akceptuje změny pojistné smlouvy
navržené pojistitelem á uhradí jim stanovené dodatečně pojistné
Doživotní pojištěni pro bývalé členy orgánů
Pojistitel poskytne neomezenou lhůtu pro zjištění a oznámení nároků jakékoliv pojištěné
Osobé. která před koncem pojistné doby přestala vykonávat funkci uvedenou vdeflnici
pojištěné Osoby Z jiného důvodu než:
(i) na základě rozhodnutí soudu či jiného orgánu veřejné správy;
(ii) v souvislosti s transakci; nebo
(iii) v souvislosti S ůpadkem pojistnika; 4.5
a to Za podminky. že:
(i) toto pojištěni nebylo ptodlouženo nebo Obnoveno; nebo
(ii) takové obnovené pojištěni nebo pojištění. kterým je nahrazeno. neposkytuje pojistné

krytí těmto pojištěným Osobám 5.
Vynáložení nákladů bez souhlasu pojistitele
Pojistitel uhradí náklady ná Obranu. náklady na šetření nebo náklady vsouvislosti 51
s krizovou situací rovněž v případě. kdy Z objektivních důvodů nemůže být získán předchozí
Souhlas pojistitele v písemné formě sjejich vynáloženim; v tomto případě však budou tyto 5 2
náklady nahrazeny zá všechny pojistné události podle tohoto rozšiřujícího ustanovení pouze
do výše Sublimitu uvedeného v pojistné smlouvě.
Náklady v souvislosti s krizovou Situaci vynaložené společností
.le-li tak výslovně uvedeno v pojistné smlouvě. uhradí pojistitel Společnosti vynaložené
náklady vsouvislosti s kriZOvOu situací. ato až do výše sublimitu Za všechny pojistné
události podle tohoto tozšiřujíciho ustanovení uvedeného v pojistné Smlouvě

VYLUKY
5.3

Toto pojištěni se nevztahuje na jakékoliv nároky. Škody Či jiné újmy:
Protiprávni jednání
vyplývající Z. založené ná nebojínak související se: 5 4
(i) Ziskánim Osobního prospěchu nebo výhody ná kterou pojištěný nemá právní nárok; 5.5

nebo
(ii) jakýmkoli úmyslně nepoctivým či podvodným jednáním či opomenutim. včetně

úmyslného trestného činu. kterého se pojištěný dopustil. 5.6
pokud tyto skutečnosti vyplývají Ze soudního rozhodnuti nebo rozhodčího nálezu anebo se
k nim pojištěný v písemné íotmé přizná.
Předchozí nároky a události 5.7
vyplývající z. založené ná nebojínak související se:
(i) stejnou nebo související skutečnosti nebo porušením povinností. které jsou tvrzeny

nebo obsaženy vjakékoli události. která byla již oznámena nebo mohlá být oznámena
podle této pojistné smlouvy nebo jakékoliv jiné pojistné Smlouvy. kterou táto pojistná 58
Smlouva nahrazuje;

(ii) civilním. trestním. rozhodčím. správním nebo tegulátotnim řízením či šetřenlm nebo
rozhodčím řízením Zahájeným před datem kontinuity uvedeným v pojistné smlouvě
nebo vyplývající ze stejných nebo vzásadě Stejných skutečnosti. na kterých byl tento 59
Spor. řízení či šetření založeno; nebo

(iii) jakoukoli událostí. která by jinak představovala samostatný nárok spolu sjákýmkoli
nárokem či skutečností oznámenou podle jakékoli pojistné smlouvy. kterou tato
pojistná smlouva nahrazuje či obnovuje či která mohla být na základě takové pojistné
smlouvy oznámena

Újma na zdraví álnebo škoda na majetku 5.10
zá jakýkoli úraz. nemoc. smrt. duševní úttapy. psychickou nebo citovou újmu nebo ztrátu.
poškození nebo Znìčení jakéhokoliv majetku. včetně nemožnosti jej užívat.
Tato výluka se však nevztahuje na:
(i) nárok ná náhradu Za citovou újmu či duševní úttápy v důsledku porušení 5.11

pracovněprávních předpisů; 5 12
(ii) náklady na obranu jakékoli pojištěné osoby. a to včetně nákladů na Obránu

souvisejících S nárokem vzneseným proti pojištěné osobě pro jakékoli tvmené
porušení předpisů ná ochranu bezpečnosti a zdravi;

(iii) škodu. kterou je pojištěná Osoba povinná nahradit aspolečnost Za tuto Škodu
pojištěnou osobu neodškodnila nebo neni oprávněná odškodnit podle právních
předpisů. Stanov. zakladatelských dokumentů či interních nebo obdobných dokumentů 5.13
Společnosti.

Nároky ve vztahu ke Spojeným Státům americkým vznesené společností
vyplývající Z. založené na nebo jinak související s nároky ve vztahu ke Spojeným státům 5.14
americkým. kleréjsou uplatněny přímo nebo jménem:
(i) pojištěného (át' již vpostáveni uvedeném vdeflnici pojištěné osoby nebo jiném).

nebo
(ii) společnosti mimo skupinu. ve které pojištěná Osoba vykonáválá nebo vykonává

funkci člena orgánu společnosti mimo skupinu.
Tato výluka se však nevztahuje na:

STRANA 2
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COLONNADE

jakékoliv nároky proti pojištěná osobě:
(i) uplatněné přímo nebo noptırflo nebo ve formě hromadná žaloby majitelem cent

papírů nebo spoloatattotn I‘_:i akcionářem spolecnosti nebo společnosti n
skupinu. ledaže jsou takové nároky uplatněny na podnět. se souhlasem nebi
dobrovolně účasti (nepožádováné právními předpisy). zá spolupráce nebo s prism
jakékoliv pojištěné Osoby;

(ii) související s porušením pracovněprávních předpisů uplatněné jakoukoliv pojištă
Osobou;

(iii) uplatněné pojištěnou osobou ztitulu Spoluodpovědnosti nebo povinnosti knáh;
újmy. pokud takový nárok přímo vyplývá zjiného nároku. na který Se vztahujeı
pojištěni;

(iv) uplatněné jakýmkoliv bývalým členem Orgánu nebo Zaměstnancem společnt
nebo Společnosti mimo skupinu;

(v) uplatněné přímo nebo nepřímo zá Společnost nebo společnost mimo skupö
insolvenčnim. nuceným nebo obdobným Správcem či likvidátorem společnosti ni
společností mimo Skupinu;

náklady na obranu jakékoliv pojištěné osoby; nebo 'l
případy. kdy pojištěná Osoba vyvíjí jakoukoliv činnost. ná kterou se vztahuje ochrana po
ustanovení 18 U 8.0. 1514(A) (Ochrana pro tzv Whistleblowers dle Zákona Spojených sli
amerických Sátbanes-Oxley Zroku 2002) nebo jakéhokoli obdobného právního předpisut
Ochranu osob. které zpřístupní informace o činnosti odporující právním předpisům
Transakce
vyplývající z. založené ná nebo jinak související sjakýmkoli porušením povinnosti
jakýmkoli jednáním nebo opomenutim po datu účinnosti transakce

DEFlNlCE

Cenné papíry Známenájí jakékoliv cenné papíry. které představuji podíl ná základním kápitč'ıI
společnosti nebo dluhové cenné papíry vydané společností.
Člen orgánu Znamená jakoukoli fyzickou Osobu. která:
(i) byla. je nobo Se v ptuběhu pojistné doby Stane statutárním Otgánem nebo jeh

členem. členem do:otči rády. členem "výboru pro audit. členem kontrolní komise518 I
členem správní rády nebo prokuristou; nebo

(ii) vykonáválá nebo vykonává v průběhu pojistné doby funkci ve Společnosti Založent
á působící podle zahraničního práva Obdobnou funkcím uvedeným vpředchozin
odstavci či je členem nejvyššího řídicího orgánu (včetně dozorčího orgánu) takové
společnosti. či je v průběhu pojistné doby do takové funkce jmenována nebo jinak
ustanovena

Člen orgánu společnosti mimo skupinu znamená fyzickou osobu. která byla. je nebo se
v průběhu pojistné doby stane ná žádost nebo pokyn Společnosti členem orgánu nebo
stlnovýrn ředitelem va společnosti mimo Skupinu. j
Dátum kontinuity :nan'nsrná datum uvedené v pojistné smlouvě. .
Dceřiná společnost znamená subjekt. ve kterém pojistník přímo nebo nepřímoł
prostřednıctvttn ic-dnoho či více subjektů vykonává kontrolu. a to vden nebo přede dnemj
počátku tohoto pojištění. El
Derivátivní řízení Znamená občanské soudní řízení. jehož předmětem je nárok ná náhradu|
újmy vdůsledku porušení povinnosti. který proti členovi Orgánu uplatnil zá společnost
kterýkoli Společnik nebo ákcionář.
Dodatečný limit pro jednoho nevýkonného člena Orgánu Znamená maximální částku
plnění uvedenou v pojistné smlouvě. která se vztahuje ná každého nevýkonného člena
orgánu zá jednu á za všechny pojistné události v průběhu pojistné doby a lhůty pro Zjištění
á oznámení nároků
Dodatečný limit pro všechny nevýkonné členy Orgánu znamená maximální částku plnění
uvedenou v pojistné smlouvě. která se vztahuje ná všechny nevýkonné členy orgánu zá
jednu a zá všechny pojistné události v průběhu pojistné doby á lhúty pro zjištění
á oznámení nároků.
Extradiční řízení znamená jakékoli vydávácí (exttádiční) řizeni proti pojištěné Osobé nebo
řízení osouvisejícim opravném prostředku. vsouvislosti Sžádosti osoudni přezkoumání
určení/vymezení území pro účely jakýchkoli vydávácich (extrádičních) předpisů. v souvislosti
Snámitkou nebo oprávným prostředkem proti jakémukoliv rozhodnuti vydáněmu vtámci
vydáváciho (exttadičniho) řízení příslušným státním Otgánem nebo vsouvislosti s podáním '
k Evropskému soudu pro lidská práva nebo Obdobnému soudu vjakékolivjurisdikci
Kontrola znamená vykonávání vlivu nájiném subjektu prostřednictvím:
(i) rozhodování o složení statutárního orgánu takového subjektu;
(ii) disponování nadpoloviční většinou hlasů plynoucích z účasti na tomto subjektu; nebo
(iii) vlástněni nádpolovičního podílu na základním kapitálu tohoto subjektu
Krizová situace Znamená situaci specitikovanou v příloze A těchto pojistných podmínek.
Lhůta pro zjištění a Oznámení nároků Znamená lhůtu bezprostředně následující po uplynutí
pojistné doby. během které může být pojistiteli oznámena v písemné lonně existence:
(i) nároku. který byl poprvé uplatnén proti pojištěné osobě během takové lhůty nebo

během pojistné doby. á který vyplývá z porušení povinností. ke kterému došlo před
uplynutím pojistné doby; nebo

(ii) jiné události. ke které poprvé došlo před uplynutím pojistné doby.
Limit pojistného plnění znamená částku uvedenou vpojistné smlouvě. která je horní
hranici pojistného plnění zá každý samostatný nárok ztohoto pojištěni. neni-li včlánku
7.1 níže uvedeno jinak.
Mezinárodní pojištění znamená pojištěni Odpovědnosti manažerů poskytované podle
zahraničního práva pojistitelem nebo jinou osobou ze skupiny Colonnade na Základě jiné
než této pojistné smlouvy. které existuje v den počátku pojistné doby á s pojistným ktytim
v rozsahu obdobném tomuto pojištěni V případě existence více takových pojištěni se za
mezinárodní pojištění považuje pojištění sjednané na základě pojistných podmínek
registrovaných či schválených pojistitelem nejblíže počátku pojistné doby. neni-li však
takováto registrace či schválení vyžadována právními předpisy v příslušném právním řádu.
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pal-j na :_tkIadé pr-jist .ych podmınc-k 5511155511111 pojístltélém na lrhu v době 5511:1151.- 555-1155pojistné doby 5111111.- pr'ıslı.ır;aého zahraničního práva. _ _
Náklady insolvénšniho itzénl znaménaji plıııtéiéně naklady úěalno 55511152555 pojištěnouosobou spiédchı.ı:im souhlas-om pojistitéla vpısamné íc-rmé rtL-t plipravu na 15555511rnrmflıiıı náš"- ‚111515151 ‚JE-21111115 111 slyséni aúcart na oérn "souvislosti 5.515551155511151:složitosti spoléénosti nabo pojištěné osoby vjaji pozicı átana orgánu jakymkoiiIngoıvaocnim spravcém. správném majétka jdotıro'.-.'.Iio_ı.'m inn-"555511 51 iikvrdatorém naboosobou '-'UÉL'Ltkt-'tIi-flt 555555551 podla pı'ıslušnI'Irh právních pradplsıí za podmínky. žé.Irkiıtaéonıflstk I-.téra 15115 piodmětém tat-:avého jéonam ěi stys'éni nabo vysoliovánl. 51511115düvr-dně způsotal vznesení nároku proti pojišténé osobě.

Náklady ínsotvénčního lizani však naznrimén-ají plat. mzdu :'abo odménu jakékolí'rpojištěno osoby. náhradu Za ztrátu času pojištěné osoby nebo jakékoliv mzdové. provoznínabo jına naklady a/nebo vydaje společnosti
Náklady na kaucí Znamenají pñměřené náklad“.I na l-.aucı nabo jiny'- 515.151.151- tınanšni nástroj[na vsak 15515 nástroj jako takový) sloužící k zajištění splnění urcırcr pnvínncsıı 113511 E5511 55.11.11.51 Echo' P1555551] pojištěnou osobou ve vj-ší 5151155555 suudam v 1125111 5 nároku.Náklady na obranu Znamoaají pfiměi'oné poplatky 5i náklady ůcélné vynalc-zéně pojištěnymči Za pojištěného spřédniıozím souhlasém pojistitéla v písamné 151515- ls 5111111555rozšířujíciho ustanovom podlé [':irinktı od vyšéi:

(i) 5.1 právní zasloupsni pojištěného píı' obraně proti nároku. vřizéni proti majetkua osobni svobodě nabo érttradlšnim řízénl. včetně smiroáho rosaní souvisejícíchSporů;
1-1] na odborníky 55115555555 právními zastupcı pojištěného Za 51.51551 Zpravovaní:Iralsct-:yctı posudku 51 jinych odborny-ch posouzéoí v rámnı obrany proti nároku. r'ízoníproti majétku a osobni svobodě néě-u aktradiěniho řizéní.Náklady na obranu zahrnují ináklady na kauci v Souvislosti Sjakýmkoli nárokem. řízenímprotí majétku a osobni svo bodě naau érttra díěním řízením.Náklady na obranu všai. 5521151555511 náklady vsouvislosti s prověřéním požadavkuspotéěnika náklady na sétřéni. plat. mzdu nebo adm-inu jakákoli.“ pojištěné osoby.náhradu za :lratu rasu pojištěné osoby nabo jakékoliv mzdové. provozm nabo jiné nákladyai' :ıabn vydaj-s- spoléénosti.

Náklady na poradcé znaménaji 5111551555 5 účelně vynaložené náklady na kvaliflkovanéporadca vynaložéně spi't-dchczim souhlas-:Im pojistitele vpísemné formě Za účelem'-iartnam vysé nákladů na zmanšéní újmy a_iéj.ch plrıcvı-ni.Náklady na poradna vsak néznaménajl jaj jakékol.I náklady. vydaja ši pin-zm. na která 551511.-pojr'štéo-I nnvztrıhuıé ani [bi jakákoli náklady souvisajıci 5 vyšétřovánim pojištěné osobyšotřénim aétu náklady v 555515155115 prověiém'm požadavku spoléěníka.Náklady na šétřéni znaméoaji pr'rméřona poplatky. náklady a vyrlajé na právního zastupceanoažovanshc pojištěnou osobou spřé-s'nhozím souhlasem pojistitéla vo:samné formě5 hlavnim úěalam zastupovat pojištěnou osobu v souvislostí sjakymt-:olı šétřéním.Náklady 55 šétřortí vša'I. nozahmujı náhradu újmy. plat. mzdu 55115 odrırémi jakékoli-I.“pojištěné osoby. náhradu za ztrátu ı'ıarnu pojištěné osoby .'ıébo jakékoliv mzdové. provoznınabo jiná nákladj' aínébo vyd ajé spoléěnosti ani naklady vynalr-žéné 5:1 ıéaoaní v soucinncslı515155.151.- žádoslı ílormalm ın-:aiíorma'lokI 55 1111155551 dokuménlů. 252551115 ci 1515111151215515511551555 podobá. ktoré jsou 5 dráani ného pod kontrolou společnosti. žadatele nebojakékoli tiati osoby.
Náklady na zachování pověsti znaménaji piımér'ané poplatky a nákaay 56515.5.- vynaložanapojištěnou osobou s piaochozım souhlas-'rm pojistitéla pisamně íormě na Fit poradcé :aěñéIé-'n zmírnění nastalyoh 1:1 11152155511 néplı'znivych dopadu na pavost pojišténé osobyv souvislosti s:
(i) naaatjvnioıl prohlášéními urìťinénjimi v pruhéhu pojistné doby vjakém'flolí tiskové.prohláš-.rni 5r jioai. zvérojněna vtisku nabo prostr'adnict'r-'im 5155555155155 médiıoltié-ìrtě porusarti po'rıartostı _b-é:a řádného hospodářé :a strany' takova pojišténéosoby;nébo
(ii) nárokem. pokud jsou tyto náklady vynalozény na Zveřejnění nálezů ıtébo závěrukonačněho rozhodnutí Soudu o takovém nároku. které zprošl'ují pojištěnou osobupo'rınnostı .'-.` náhra dé újmy.
Náklady na zachování pověsti 55—55 nazoamenají ptal. mzdu nebo odměnu jakékolivpojištěné osoby. náhradu 25 ztrátu casu pojištěné osoby nebo jakékoliv mzdové. provozní5555 jiné 5551.5 dy 11111555 vyd ajé spotéěnosti
Náklady na zménšéni újmy znaménaji piırnéléné a 1115155 vynaložéné cástky naro-vnanı cijiného obdobného plnéni poskytnutahu s plédchozirır 55511155551 pojistitéla v písémncI lorméosotIé ktéra múžo vznést proti pojištěné osobě nárok. za úěélom zmanšérıi nabo omézénipovinnosti pojišténé osoby l. náhradě škody.
Náklady na zmonšani újmy však nézahrnují [ai jakáI-.olı plnéni související 5 povinnosti51151515111.- újmy. na ktorou 55 novatanujé toto pojıštěaı. 15555511 515551 555515511515 vyšatřovánim pojištěné osoby 55115 šatřéním. ani {5115555511 plném poskytnuta osobě.ktora můža vznést proti pojištěné osobě nárok. al' již spolaěnostl nabo pojištěnou osobou11555551 cı na úcz-t spoločnosti
Náklady vsouvislosti saklradišnim řizéntm znaménají pírměr'oné poplatky ái nakladyL'iüalrıě vynaložéné pojištěnou osobou s pí'adchc-zirı'ı soııhiasam pojistitéla v pisorrıné forměna li] jakéhokoliv knzového manažéra alnébo daňového poradna. ného jirj na PR poradně.pokud tyto naklady pojišténé osoba 'vynaloží vytucné a prımo v suuvıslostí sérrtradíěnimřızénim vsdénym proti pojištěné osobě ného vsouvislosti sřı'zénim proti majětkua svobodě.
Náklady vsouvislosti skrtzovou situaci znamsnají pñméiéné náklady specıiikovanévpr'ilozé 11155515 pojistnyuh 5511151555 555151:- vynaložené pojíštěným či Za pojištěného5 plad chozim 55511155515 pojistitéla pls-soma lomvě.Náklady v souvislostí s prověřonlm požadavku spoléěhika 51155155511 pr'imér'oné naklady55515-1.- vynaložané pojištěnou osobou s pra-:ichozím sotrhlasém pojistitéla v *r'samrré forměvyhradné v so víslcstí spr'ıpravou obrany arlalšíha posarpt: vsouvislostı sprověřěnimpožadavku spolaéntka vo vztahu klokové pojištěné osobě. Náklady vsouvislostisprověřěnim požadavku spoioěníka všat neznamenají (i) plat. mzdu nebo odměnu
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jakékoliv pojištěné osoby. nom-adu za ztrátu I'ìaššu pojištěné osoby nabo jakékoliv 512555-21,provozoI é'ao Iımo náklady aI'naL-u vydajé spotaěnosti. am jiíj naklady vynaloiranésoavıslosli 5 jakoukoli žádostí jkz-rmálrıl íaalonnatnij aa doložonr dokumootú. zaznarrıú ı`i1515151551 51111111511151.5- podobě. 515151555 v drzonı aébo 55115.1511515115p515555511 'zadaté'é5115515555511 tr'éli osoby.
Náklady vsouvislosti s přédběžaym opatřénim 15115155511 phméiérré popla:I-.jI a nakladyúcélno Iarnalozané pojištěnou osobou 5 pr'v-'drltuzím 55511155551 pojistitéla plsnrnné lorınéna podání návrhu adalši zastupovan: vsoudnim 11255.- 5 vydani píédbězného ooalřaní za11551551 511511111151 'znésénr nároku dL'rslédku porušérıl povinnosti.Náklady v souvislosti s pr'édbéžnym opatřénim vsak naznaménají plat. mzdu naboodménLI |r-ıl=.-:Ikolı`-.I pojištěné osoby. náhradu 'za ztratu ěasu pojištěné osoby nebo jakák-ż-lrvmzdové. provozní nabo jiné náklady al ného vydajé spoločnosti.Nárok zoamaná'

(i) (a) Ir-.zvu nebo požadovvk v pisémné formě na náhradu újmy. včetně požadavku nazahájoní madıaoniho či rc-zhoc'šit'o řízení nebo jakéhokoli jiného altérnativníhozpůsobu r'ascní sporů.
(b) 55555515. spravai nabo regulatorni řızém. msdiací nebo rozhua'éí řízení včetněprotínévrlıu. ktérjmijé uplatnovan nárok oa náhradu újmy nabo jinou formunáhrady;
(c) trestní řízení;

ırplalnéné nabo 555555 plotr pojištěné osobě Z důvodu porušení povinností;(ii) nárok souvtsojici s connyml papíry;
(ííi) vyš ati'ováni pojištěné oso by:
(iv) dérlvativni říaéni;
(v) pc-zaclavak vpr's-zmné íormé obdržc-ny pojištěnym na 5155551 ı`.i prorésént lhůty 5ipromítací doby vztahující 55 1: nároku ktory byl nabo mužé byl 5551-555 protipojlštěněmu z důvod-.r porušani povinnosti.Nárok souviséjici s nénnyml papíry znaméoa 1551-5511 nárok 5512-115551- proti pojištěnámu(i) vo 1215155115 tvrz-ano porušéní povinnosti.“

ıjaj v souvislé-stí s koupi. pradlo-:Im nabo :prnsIřé-:ikovamm koupě 1“- 111511515oénnynh papírů.
(b) majitelem cenných papírů v souvislostí s výnosem z cenných papírů. na kterýmá nárok; nebo

(ii) který je derivativním řízením
Ea nárok sotrvlsojioí s cannymi papíry sa však napovazéja jaka-kat správní 11555 15551510151rızanı proti spotéěnosti nabo šc-tiéni :složitosti spoločnosti 5 vyjímkou případu. kdy takové112551 bylo ssuéasrné za hájěno a jo po colou dobu vadono rovněž. proti pojištěné osoběža nárok souvisojici scénnyml papíry sa nap:-važujé 511i nárok uotatoény pojišténymvyplyvajici z. :aložany na nabo souviséjicı 55 zralou na vynosach. 51 némožnostı tyto vynosy1551125551. 2 cannych papírů jI.-=.'“étné canněho papíru opravr'ıujiéihrı jaho 51511155;- 1. prodajíného koL-'pi podklad-otého aktiva 1115555131 115.15 opnı'tNárok vé vztahu ka Epojénym státům améríckym znaméná nárok uplatněný ve tšpojarıj-chstálé-:h amériokych 5i na uzéml pc-d jéjich správou :tab-o řešený orgány Spojenjích státůamanckyoh 55555 ndıci sa jojích pravém.

Navykonny šlén orgánu zaamr-rna lyzlckou osobu. ktora byla. jo ı';i 55 v průběhu pojistnédoby slané 5155515 dozorži la' spra-.Irır rady spoloěnostt. jajíno vyboru pro audit 55115 jinéhoobdobného orgánu spolaěnosti. ktory 1155| 5551-5511 'vykonat-ho manazarskéhn tymu. néni'zamasloancém spolaéaostí nabo jiné osoby za stéjné skupiny. anı oanl 55 spoléěnostijakymiolı rınym zpusobrrm propojeny“. pokud 1515 1551.51 'rykonavr'ı v průběhu pojistné doby515155 obdobný-ch omarıu spolécnostl podla píılıšn-jt-II. právníci“. řadu. avšak I.II"t1radn-áv rozsahu. 5155551 lato osabajadna v pozicı novykonného Iětana orgánu1211111511551r zákoník znaména 251.55 cislo 59/2012 Sb.‚ občanský zákoník. ve Zněnípozdějších pr'éapisu.
Ctrgan vařéjně správy znaméoá jakykolv. 15551515151 moon orgán státní správy nebo mıstoísamosprávy. vladni orgán. vladni aganturu. oficialnı' obchodni 511155 55551.151-551151151?511155.1115511115 podlé právních prédprsu pravomoc prošalřoval :álézıtosli pojištěného.üs obnt a rodinné vydajo 2555155511 55515551151 vydaja pojišténé osoby v obvyklé vyšiid školné a další náklady související 55 'rzdélaaım nazlatitých osob. vuci ktérym mápojištěné osoba I.I5.Iživova.“l povinnost;

jíij vydojé spojené 5 bydklolm.“
1iii} 'ry-daji:- na énérgré 555155 55515115 rıa tatalon a internet;{1'51- vydajé na osobni pojištěni. :éjméaa pojištěni životní. úrazové a pojištění pro případ551115-51.
üsobní a rodinné vydajé vsak nezahrnují plat. mzdu nabo odměnu jakékoliv pojištěnéosoby. náhrada 25 ztn'au casu pojištěné osoby nebo jakékoliv zdové. provozní nabo jinénáklad y ar'na-ho vydaja spoléén osti.
Pojistítél znamana 12515555115 lrısurancé Sr't.. se 5151551 L—2350 Lucemburk. rue JeanF551 1. Lucsm'ouisI-:ě vélkuvévodstvı'. zapsaná tucémburském Registié de Commerce etdas 'šociétěs régístraáoi nlslo Béilìůá. jadnajicí prostřednictvím Ill-1115555115 insurancé 5.11..515551251151 složka. 55 sidtém Na Pani-.raci tıšškltžř. 1+111 I.I0 Praha 4. 'Česká 155551155.155 11115551351 51515 tí-Lt 115 251, zapsa né v obchodním 151511155 1ed55551 151551551151 sou damF'raža- 5111111 k. vložka lì'žžtl.
Pojistná doba Znaména dobu 51511555555 5 pojistné smlouvě. na 515155 l.ry.'ı:ı tato pojištěnisjadnáno a ktorá zacina 115551 uvodénym v pojistné smlouvě 5 1.5551 115551 uvadénymv pojistně smlouvě ného diıvéjšlm doom kdy dc-jda k pr'adéasoému ukunıíém pojistnésmlouvy Néní-lí v pojistné smlouvě uvadéno jinak prodlušrıja 55 pojistná dobaautomalıcky vzdy 5 další rok. namvli pojistníkam nébo pojístltélém toto pojištění v 51555155lnrmě vypovt-zano néjpozdéji šést tydnu pr'éd uplynutím 511515555 pojistné doby.Pojistná smlouva znaroénrt smlouvu Lızavr'énuu 51521 5511511151551 5 pojistnikém na 551151551podla těchto pojislnj-ch podminai..

Pojístnik znam-zna 515511151155 5551.15 uvodanou v pojistné Smlouvě. která uzavřelapojistnou smlouvu s pojístltélém a l-.lérá jo povınna platit pojistné.
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Pojištěná osoba znamená fyzickou osobu, která byla, je nebo se v průběhu pojistné doby
stane:
(i) členem orgánu, ne však externí auditor. insolvenční nebo Obdobný správce

společnosti;
(ii) vedoucím Zaměstnancem společnosti v manažerské nebo kontrolní funkci, pokud:

a) jedná při výkonu své řídicí nebo manažerské funkce;
(b) je proti němu vznesen nárok, ve kterém je tvrzeno porušení pracovněprávních

předpisů;
c) je žalovaným vedle člena orgánu společnosti v souvislostí s nárokem, ve

kterém je tvrzeno, že se podílel na porušení povinností;
d) je prott němu vedeno vyšetřování pojištěné osoby;

(iíi) je stínovým ředitelem nebo de facto ředitelem (de facto director) Společnosti;
(iv) předpokládaným ředitelem (prospective director) uvedeným vjakémkoliv prospektu

vydaném Za účelem kotování cenných papírů na burze nebo v obdobném prospektu
vydaném společnosti;

(v) členem orgánu společnosti mimo skupinu;
avšak pouze v rozsahu. vjakěm taková osoba jedná v pozici pojištěné osoby.
Pojištěnou osobou je dále:
(vi) manžel/manželka, registrovaný partner/registrovaná partnerka; a
(vii) dědíc či právní nástupce,
Osob uvedených v pismenech (i) až (v), avšak pouze v souvislosti s nárokem vyplývajicim
výhradně Z porušení povinnosti pojištěnou osobou uvedenou v pismenech (i) až (v).
Pojištěný Znamená společnost a pojištěnou osobu
Pokuty a penále znamenají pokuty a penále, které je možné v souladu s právními předpisy
pojistit a ktere je pojištěná osoba povinna zap!:-.1it správnímu nebo regulatornímu orgánu
v důsledku porušení povinnosti kromě poker, penále ajíných sankcí vyplývajících
Zporušení právních předpisů upravujících dané a poplatky a peněžitých sankcí uložených
v rámci trestního řízení nebo řízení O přestupcích
Porušení pracovněprávních předpisů Znamená skutečné nebo údajně jednání, pochybení
nebo opomenuti Související sjakýmkoliv pracovním poměrem včetně dohod O pracích
konaných mimo pracovní poměr ve smyslu Zákona číslo 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů, či jeho ekvivalentu podle jiného právního řádu, jakéhokoliv
bývalého, současného, budoucího nebo potenciálního Zaměstnance nebo pojištěné osoby
jakékoliv společnosti nebo společnosti mimo skupinu.
Porušení povinností znamená:
(i) pokud jde ojakoukolív pojištěnou osobu (kromě nároků souvisejících s cennými

papiry):
(a) skutečné nebo údajnéjednáni nebo Opomenutí, kterým pojištěná Osoba

porušila povinnost, kterou jí ukládají právní předpisy, stanovy, zakladatelské
nebo obdobné dokumenty společnosti, a kterého se pojištěná osoba dopustila
v postavení uvedeném v definici pojištěné osoby, nebo jakákoliv skutečnost
vznesená proti pojištěné osobě pouze Z důvodu takové její funkce; nebo

(b) porušení pracovněprávních předpisů;
(ii) pokud jde o nároky související s cennými papíry, jakékoliv skutečné nebo údajné

jednání nebo opomenutí, kterým pojištěný porušil povinnost, kterou mu ukládají právní
předpisy upravující cenné papíry, jejich koupi, prodej nebo zprostředkování koupě či
registrací pojištěným.

Povinnost vsouvislostí s cennými papíry Znamená povinností společnosti související
s následujícími Okolnostmi:
(i) má kterékoli ze svých cenných papírů kótované na burze cenných papírů ve

Spojených státech amerických;
(ii) má cenné papíry, u kterých existuje registrační či notifikačni povinnost u Komise pro

cenné papíry a burzu USA (US Securities Exchange Commission); nebo
(iii) má notifıkační povinnost vůči Komisi pro cenné papíry a burzu USA (US Securities

Exchange Commission) podle článku 13 Securities Exchange Act of 1934.
Povinnost vsouvislosti scennými papíry neznamená jakoukoli povinnost ve vztahu
kcenným papírům nakoupeným či prodaným podle článku 144A nebo Level 1American
Depository Receipts zákona Securities Exchange Act of 1934.
Požadavek na vznesení nároku znamená písemný požadavek akcionáře nebo společníka
společnosti doručený statutárnímu nebo dozorčimu orgánu společnosti požadující uplatnění
práva na náhradu újmy proti členovi orgánu pro porušení povinnosti.
PR poradce znamená jakéhokoli poradce v oblastí PR Schváleného pojistitelem.
Prověřeni požadavku společníka Znamená interní šetření společnosti prováděné jejim
statutárním nebo dozorčím orgánem či obdobnými orgány podle jiného právního řádu Za
účelem Zjištění, jak bude vůči požadavku na vznesení nároku obdrženému pojištěným či
derivativnímu řízení zahájenému proti členovi orgánu postupováno.
Prověřeni požadavku společníka však neznamená jakýkoli rutinní nebo pravidelně
prováděný regulatorní nebo interní dohled či dozor, prověřování shody, revizi, zkoušku, výrobu
nebo audit, včetně jakéhokoli plnění běžných nebo pravidelných povinností společností
spočívající v poskytování informací prováděných v rámci kontrolních nebo dohledových
činnosti společností nebo orgánu veřejně správy.
Řízení proti majetku a osobní svobodě Znamená jakékoliv řízení vedené proti pojištěné
osobě orgánem veřejné správy za účelem:
(i) zbavení pojištěné Osoby funkce člena orgánu;
(ii) vyvlastnění, Zabaveni, propadnutí nebo převodu vlastnických práv či držby, obstavení

nebo Omezení práv pojištěné osoby kjejím nemovitostem nebo osobnímu majetku;
(iii) Zřízení zástavního práva nebo jiného Zatižení nemovitosti nebo jiného Osobního

majetku pojištěné osoby;
(iv) dočasného nebo trvalého zákazu pojištěné osoby být jmenována do funkce člena

orgánu nebo tuto funkci vykonávat;
(v) omezení místa pobytu či pohybu pojištěné Osoby nebo jejího zadržení. zatčení anebo

vazby;
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i=.'.-_:- deporlaco pojištěno osoby dusiedtu ztráty' jinak platně-lva Iml'š'ľfll'v'fi-"Ěiú Ela'
z jineho duvodu nrzz odsouzeni pojištěně osoby za -z|.-.`-`ır.hz-ıni trnfż-t-'I'ftiv- [Ein-„-

Samostatný nárok znamená j-L--ılon .a -.--=`a!`l'.ny nároky cz jine události vyplývajioı ze ste'
nebo podoba?J uduioštš. nkulnr.1-.-ii nebo orııìicy =.'ı to Ido: ohledu =13 Iì-Liťěä litv'iiěinýìh událo;
pocet pojištěných, kterych se tyto I'Iároky č: jirısiL událostí týkají, počet Daub. ktere Hon
Lıplarnuji. u osob, která se nároku braní. nun-.1i!I.'i'.r.:-:tu£;~zlr.it='_.-
Společnost ıoranıenš
(i) pojistnika;
(ii) jakoukoli dceřinou Společnost; nebo ,
(iii) v případě insolvenčního řízení Zahájeného a vedeného ve Spojených státech

amerických proti výše uvedených Osobám rovněž dlužníka v řídícím postavení (debtor
in possession)

Společnost mimo skupinu Znamená jakýkoliv subjekt, s výjimkou subjektu, který:
(i) je společností;
(ii) je bankou, ctearingovou společností, úvěrovým ústavem, Osobou (správcovskou

společností) podnikající v oblasti kolektivního investování do cenných papírů, investiční
společností, investičním poradcem, resp manažerem, investičním nebo pOdílOvým
fondem, private equity společnosti nebo rizikovým investičním fondem, Obchodnikem
s cennými papíry, pojišťovnou nebo jakýmkolivjiným Obdobným subjektem; nebo

(iii) obchoduje své cenné papíry na burze nebo trhu cenných papírů ve Spojených státech
amerických a vsouladu sčlánkem 13 zákona o burze cenných papírů Zroku 1934
platného na území Spojených Států amerických (U.S Securities Exchange Act) je
povinna předkládat Zprávy Komisi pro cenné papíry a burzu ve Spojených státech
amerických (United States Securities and Exchange Commission)

Spoluúčast znamená částku spoluúčasti uvedenou v pojistné smlouvě
Spoluúčast pro cenné papíry Znamená spoluúčast uvedenou v pojistné smlouvě, která se
aplikuje na (i) škodu vyplývající Z nároku souvisejícího s cennými papíry, (ii) náklady na
šetření vynaloženými v souvislosti s šetřením prováděným orgánem veřejné správy, který je
Oprávněn provádět takové šetření ve vztahu kcenným papírům, nebo (iií) náklady
v souvislosti S prověřením požadavku společníka v souvislosti s cennými papíry
Spoluúčast pro porušení pracovněprávních předpisů znamená spoluúčast uvedenou
v pojistné smlouvě, která se aplikuje na škodu vyplývající z porušení pracovněprávních
předpisů
Stinový ředitel Znamená fyzickou osobu, která je stínovým ředitelem (shadow director)
společnosti nebo společnost mimo skupinu ve smyslu ustanovení § 71 Zákona
O korporacích (či jeho ekvivalentu podle jiného právního řádu), vyplývá-li taková pozice této
Osoby Z jejího postaveni jako člena orgánu nebo zaměstnance jiné společnosti.
Šetřeni znamená:
(i) jakýkoliv formální požadavek na pojištěnou Osobu na (a) jeji účast na jednání nebo

výslechu, nebo (b) předání dokumentů, záznamů nebo elektronických dat, a to Ohledně
záležitostí společnosti nebo pojištěné osoby vyplývající zpozice této Osoby jako
pojištěné Osoby, je-li učiněno:
(a) orgánem veřejně správy;
(b) společnosti nebo statutárním nebo dozorčím orgánem Společnosti či jakýmkoli

výborem nebo komisi těchto orgánů, jestliže:
(1) vyplývá z vyšetřování prováděném orgánem veřejné Správy

v souvislosti se společností nebo pojištěnou osobou vyplývající
Z pozice této osoby jako pojištěné osoby; nebo

(2) k němu došlo v návaznosti na písemné Oznámení orgánu veřejně
správy Zaslané společnosti, pojištěnou osobou nebo tzv
whistleblowers o skutečném nebo domnětém porušení Zákonných
povinností Ze strany pojištěné osoby, je-lí takové šetření požadováno ze
strany orgánu veřejně správy; nebo

(ii) rnkpelfí, místní šetření neon jinou kontrolu orgánu veřejně Správy vprostorách
společnosti nebo společnosti mimo skupinu, která Se poprvé uskutečnila během
pojistné doby a během které došlo kpředtožení, revizi, pořízení kopii nebo zabaveni
dokumentů, kvýslechu jakékoliv pojištěné osoby nebo kveřejněmu oznámení

_ vztahujícimu se ktakové inspekciI šetření nebo kontrole
Sotřeni vsak nez na .en'a j-.-ı'n-:e.'-.nl: šetření, 'rysetıovant provooaı, audıt nclao kradonı dotazů

rarnoı hčÍ-z'no dozorove cıanoštı orgánu veřejně správy nebo oešne L'ínnoslı spoločnosti.
atu včetně zadosti u poskytnutí informaci :ostrahy dazcrovel'vo ıuoanu.
Skoda znarnenf-I jakoololi poneáıtuu tastier, kterou je pojištěný důsledku nároku pruvně
povinen aaluadšt n'I. základě -áaııdního rozhodnutí rozhndczhn nálezu ne'co sraíru dcšazeneho
u uzavřená "i : proII Lin-Him šouhiašorh pojistiteio v oı'šornno lonně. atd vcetne náhrady
rnıkindů rızeni šulobco. úrok-.I :prodlení a přršı'ušněl'flo naEuL-i-.u vícen-f'ıšoianě náhrady L'ıjıııjI
[_inr.'.'tr,r.vn-.-`-d print-:in :;-.r' nn.'.'trp.'e na .vz-nevi, nákladů na obranu a nákladů v souvislosti
skrlzovou situaci. Škoda 'zahrnuje sankčni aoizornplárni náhrady újorn í,ru.'.'i.f':ivo not!
z';.-.er.'i,o.'árj“ danššpoıšj pauze laku-'voní rozsahu, vjal-.orn je lze podle pr'ıslvšných právních
předpisu pojistıt
Skoda dale zahrnuje náklady na šetření a další n.'ı.=.='afiy podle článku 2a E: výše [avšak
výhradně v rozsahu stanovenorn vědy v pnslošnern ustanovenít
Skoda však neznamená [ıj jakekuài pnplat'hz.“ sankcni plnění ci dane, nejde-Il u pokuty
a penále, na která še v: ahuje rozšız'ujici ustanoven: včEanl-ıu Elfin-fie. 1|}i sjednáno. ill}
i-fiŤ'I-J-i'vüiI mířil' nahen Jim? admin-5.- IE 'výkon prace ci jakekoli výhody' z=oškyto-.=ar1o v souvislosti
se zaměstnáním [renne-{3'111.11 oeneaisj. nad.. lı'iíl náklady na odkttzaní odstranění či šlaìcfli
jukolıolıoií ne'zezcešnoho materiálu, znečištění nebo vady výrobků
v pı'ıpade nároku, ve |-.lı.=!ren`ı je tvrzenn in cena nebo jinn, plr'H'gni natilggm nek-n uhrazeně

'-:zıuvıslr-stı š akvizici notno rısaytırn podstatne casti ı'u releho obchodního oddílu. EIi-If-ľii "EU”
H’IHIHW iE'ł'Ei-flii GENE} j"! I'ıEpıınr-'ł-I'eıto. I'ı-L-jšou škodou j'a'r..~.`-'-.-`_.Ii1.' částky 'stanovit-ne šouEiflIrTI
.fc-z odnutim not-o raı'ılEI mimosoudníl'ıo řešení sporu. oktoro i‘11 mini-.3 nabízeno NEED
ultrazonu cena či jın-:z plnění na'.';.`-šena Pro '.'y!ı:ıuıianl pochybnosti se však uvádí, ze ıv tomto
pr'ıpádě se :-;_-1 škodu [.I-.`í-."='-łuji náklady na obranu,
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Pojístítel neuptatnı sve pravo vyplývající Ze subropape piáv na náhradu ujmy proti jakekolipojisténé osobé s vyjıoiI-:ou oíıpadu. na které se 'vztahuje vjluka uveden-.i v éianku 4.1 výše.Eíústedky poruseni povinností
kt souladu s ustanovením ij Eittiii odstaveo tubčanskeho zákoniku se uvadi. se byio~liv dusledku poruseni povinností pojistníka neon pojísténého píi jednani ii uzavření pojistnásmlouvy nebo o jeji sme-ne sjednáno nı'tsl pojistné. má pojistitel právo p-ojıstno plnení snizitotakovou east. jaky je pooıéi pojistného. které obdrjtet. k pojistnemu. kto-'e rnél obdržet.v souladu s uslaoovenimj.i jisti-tí odstaveps občanského zákoníku se date uvádí. ze melo-iiporuseni povinností pojistnika. pojisténého nebo jıne usntiy. která má právo na pojistnéplneni'. podstatný vliv na vznik pojistné událostí. jeji prúbeh. na zvetsení rozsahu jejıohnásled'iiu n Joo na zjísiéni ei ureeni vyse pojistného ptneoi. má pojistitel pravo sniéit pojistnépinéni oméroe k tonio. jaký vliv méto toto poruseni' na rozsah pojistiteiovy povinnosti plnitPojistitel múée plnénı :- pojistné smlouvy odmítnout. jestliäe píieíiiou pojistné událostí bylaskutečnost. o ktere se dozvedét ae po vzníl-.u pojistné u-.ˇíalusli a lderou nemohl zjistit jiřísjednávání pojisteni' nebo jeho zioené dusledku úmyslne nebo z nedt-alostı oopravdníe no ionečplné zodpovezehj-pn písemný-ph dotazu. ojestiíž-.e by p:`i znalosti teto skole-:nosti v dobeuzavření pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavr'etI nebo ji uzavřel za jinyoh podmínek.Pojistilel méáo dále odmitnoiít pojistné plne-ní. pol-.od pojístnik nebo pojisténý nebo

oprav-'ného osoba uvede při uplatoovaní práva na pojistné plneni vedeme nepravdivé neto-lıruoe zkieslene údaje tj-kajíoi se rozsahu pojistné události not-o `odstatne udaje lykajioı setoto ods osti zamlél.

LIMIT POJISTNÉHO PLNÉNÍ A sPoLUúćAsT

Limit pojistného plnění
Pojistítoí poskytne pojistné plnéoi jvéetné veskerjoh nákladui v souvislostí s každýmsamostatným nárokem. maainiaíoe do *'yse limitu pojistného ptnéní. í:elk“-.`.`iv-3`I pooelsamostatnýoh nárokú. za ktere pojistitel poskytne pojistné ploeni za pojistnou dobu. neníome zen. To vsak rıeoetí v nasled ujioioh pop adeph. kdy pojistitel poskytne pojistne plneoi:lii za vseohny pojistoo událostí. vt'etné samostatného nároku. oznámeno poprvevprooetiu lhúty pro zjisténí a oznámení nároku meiiımoloe do 'ij-se limitupojistného ptnéni be: ohledu na počet pojıstnyoh události. ooi'zet pojisténjíob. kter'jphse tyto nároky či iıne událostí tykaji. poé-zt osou. které nárok uplatuujı. a osob. kteie

so nároku hrani nebo duvodu éaloby;
iííi za vseohny skody vypl'j'vajíoi ze vsesh nároku vzriesenjzh společnosti nebo :aspolečnost mez-:m aíne do vyse limitu pojistného plnéní:
ıjiıij za vsesitny nároky ajine události vyplj--iajipí zu'padktı spoločnosti oi s nimsouvisejlpl nebo majíoı za následek oi jinak píispivajipí kupadkíi společnostímakımélne do vj-s-a limitu pojistného plneni po: ohtedu na počet pojisloj'ioh události.počet pojísténýoh. který-:h se tj-lo nároky éı jine událostí týkají. počet osob. kterénárok uplatouji. a osob. ktere' na nároku tírani. nebo duvodu saloby nebo právnlphduvodu vedoupípli éı oospívajioioh k úpadku společnosti.
iivj připadá pojisteni podle iilsnku til vyse bude pojístni- plnerıí poskytnuto roakimalnodo vyse dodatečného limitu pro jednoho člena nevj'rl-ionneho orgánua dodatečného limitu pro vseohny členy nevykonnébo orgánu.
Subtimity pojistného pínenl uvedene v pojistné smlouvé pre stavují hornl hranipi pojistnéhoplném. kteri; pojistitel ootl-:ove vyplat: :a skodu. na kterou se tento subtimıi vztahujesublimıty pojistného piı'ıeni jsou součásti oelk-ovéhu limitu pojistného plnéni a nezaosuji jej.Pojístltel není povinen poskytnout jakekoli pojistoe pínerıí nad romeo teohto limılu pojistnéhoploénl. a to bez ohi'eo'u na pořet pojístényoh nebo vysı skody. pheemé toto ornezeoí sevztahuje ina vseolmy události. které tvoíı samostatný nárok bez ohledu na to. kdy bj'i'man teen či uptatoén.
Límıl zaphraoovapiph nákladu ve smyslu občanského zákoníku jo 25 [idtl t'to [resp E-íiì'ľ.limitu pojistného plnéní. jde-li ozaohranu sívoto ol zdravii. Tento lrmıt se nouplatnl.vynaloáil-li pojístnik zaobrar'iovao-n oáktady so souhlasem pojistitele. ač k nim nohy jinakpovinen Iaphrar'iovapl nal-:lad'jI mohou byt poskytnuty pouze tehdy. nevztahuje-li se nh népojisteni podle olanku 2.5 teohto pojistný-ph podmínek
Spoluúčast
Pojistitel uhradí skodu pouze ve vjsi. která přesahuje spoluúčast. jejíá vj'se je uvedenav pojistné smlouvé. fleet skody ve vjsi spoíuúoastl nese společnost a nesmí byl pojisléna.Pokud je klorákolív společnost opravnena nebo posádáoa odskednit pojisténou osobu. a dneti dnu tak“ neuéinı. ap'l-:oli mela. uhradí pojistitel pojistné plnenl bez odepteni spoluúčasti
aspolečnost je povinna následné bez zbj'teilnohu odkladu pojistiteli 'pastíiu odpovidajlpi
spoluúčasti uhradit. Spoluúčast se nevztahuje na ji] náklady vsouvislosti s krizoveu
situaoí. a [iıj náklady na aaohováni povésti.
lita skodu vyplývající ze vsech událostí. které lvoii samostatný nárok. se uplatní pouzejedna spoluúčast tipíipade. že lze na události viánıiıl samostatného nároku apíi.'-.ovatvi'oe net jednu spoluúčast. uplatní se la spoluúčast. která je nejv“ss|. není-li stanovenojinak.
Jiná pojištění
Toto pojisteni se uptatoi vad“.I pouze vrozsahu. vjakem iieol aplikována jine pojisteniodpovedností za újmu zpusobenou éteoy statutároíoiı oroáou. pojisteni profesní odpovedností.pojisteni odpovédn osti zaınéstoavatele iemoi'aj-meot praotipes j.'a.'.`-i'.'i'.íj`i. pojísté oi odpovedno silza újmu zpusobeoou vedou výrobku nebo jine obdobné pojisteni nebo jakékoliv odsliodnénl.na ktere ma' pojísteoy náiok proti jıiie osobé.
Ĺtdskodneni společností mimo skupinu
ve vzıanu ke společnosti mimo skupinu se into pojisteni uplatní pouze v rozsahu jakeoineni aplikována ii} jakekoli odskodnsni poskytované společností mimo Skupinu nebo {ii}jakekoli jine pojisteni uzavřené společnosti mimo Skupinu ve prospeoh jejioh členu uigáoonebo zaméstn an ou.
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Územní rozsah
Toto pojisteni' se vztahuje na jaké .oli nároky proti pojištěnému. které byly vzııeseny. či najiné události. ke kterým došlo kdekoli na světě. není-li to v iiizporu sjakýmık-:ilı příslušnýmipravnin'ii předpis'ji'.
nee étítelnost ustanovení pojistné smlouvy
Pí'í rozhodování o uzávi'eni pojistné smlouvy a podrı'ılnliáolı. za ktenjolı bude toto pojisteniposkytnuto. vyoiazel pojistitel ziıilormanl uvedenjj'éh vrtolr-izaiiku. který tvoří nedílnousoooást pojistné smlouvy. azjakj-ohkoli íniormapí ktere byl“.I pojistiteli poskytnutyvsouvislosti s iıza'-.-'i'erıím pojistné smlouvy nebo jakekoli jıhe předphozl pojistné smlouvy.kterou slovt'ijirt pojistná smlouva ob novujo ne bo nahrazuje.
Žádné oznamoni. prohtasenı nebo ıolormape poskytnuta jedním pojisténým nebo :o jednoho
pojísténého. nnı ledna irıiormape rıeL-o vedurrnost. kleioe disponuje jednu pojistenjí.nebudou pro ueely aplikarf- ustanovení o odstoupení od pojistné smlouvy. odmítnutí nebosoíéoni pojistného plní-:oi pusuzovény jineniu pojístenému
've vztahu k aplikapi vylíıl-:y podie článku -l.l. 4.33 4.4 lephto pojistný-oh p-:drriinek nebudejakekoli poruseni povinnosti pojisténým pííeitáno jakýmkoli pojisténým osobám.kte vztahu k pojisteni podle článku 1.4 [lvarok souvisajlpí s oenoj-mí pap-iiyi pouze oznámení.prohlaseni nebo ved-.'imost jakékoliv oeooy. kteta je ve řunkoı oaneraíního i'eríılele [CED],provozního íedíteie {EDS}, tioanoního ředitele {CPU} nebo vedoutıilio právního oddelentspolečnosti nebo osoby vjıne und-zone p-ozipı. bude piisuzováno společnosti avedumostosob zastav-'ajioıplt- obdoéne pozíte '.| pojistníka bude přisuz-:ivt'ina vsem .iobjektumsoaoajioim pod dohoí-zi společnosti

Změny rizika
Účinnost pojisteni ve vztahu k U5 Securities and Exchange CommissionNeni-ii uveseno jinak vpojistne smlouvě. toto pojisteni se nevztahuje na povinnostv souvislostí s oennymí papíry.
".t piıpadé společnosti. u .tú-re se p:.lle pojistné smlouvy toto pojisteni ná povinnostvsouvislosti soennými papíry vztahuje a LI ktere doslo v prubehu pojistné dobykoře'ooéaní pro-:enta uvedeného "pojistné smlouvé jako dosloek individuální nebo.oioktıvní nabidky oennj'roh papíru. nev:tahuje se tuto pojisteni na jal-.oul-:oil skodu*.fyplyvajípı zeı souvisojioí sjakymkoll jednáním či upomenutirr: i-e kteremu doslo po datupřekroéeni tohoto propadla. sou'osi-li takove jednání či opomenuli a naoızenj'rni oenoýmipápiry.její-zh reyralrasl čijaioukolı notilı'iaoni ui registrapní povinností.
vsituapı. kdy ospolečoosti. na kterou se podte pojistné smlouvy toto pojisteni na
povinnost vsouvislosti s oenoyml papíry v:lahuje. dojde kvjse uvedenému překrosenıprocenta uvedeného v pojistné smlouvé prubehu pojistné doby. vztahuje se toto pojistenina jakel:-.`.=Ií nároky pouze pod podmínkou. se pojístnik informoval pojistitele ojakeiiolivtakove repistra'p'nl nebo niitıiikaénl povinnosti a pojístnik akseptovat jakékoliv zmeny pojistnésmlouvy. včeine rozsrrení o daisı výluky nebo ı'ıavjis'ehí pojistnel'io.
[in eříoé společnosti
Ve vztahu kjakékoli dceřiné Společnosti Se toto pojištění vztahuje výhradně na škoduvyplývající z:
(i) porušenípovinností;
(ii) jakékoli událostí
ke kteremu došlo v dobe. kdy byla daná Společnost dceřinou Společnosti.
Postoupení
Piávo a povinnosti z pojistné smlouvy nesmi být postoupena na jinou osobu bezpředchozího souhlasu pojistitele v písemné formě.
Delínioe. mooiné čísla a nadpisy
Hadpisy odstavou v teto pojistné smlouvé a v teoht-a pojisi job podmirii-aoh. ktere tvoíı jejisouéást. slouéí pouze pro usnadnéni orientace a nemaji viiv na výklad jejioh ustanovení. Etovaa výraz“ vjednotnern oisle zehroiiji pin'stusne o'arj v éisio innntneiii a naopak. Slova psanátučné mají zvlastni význam definovány véastı .Ĺintinipe' tephio podmínek. ktj-razy. kterénejsou definovany. maji vyznam. l-.lenjI je jinı béz'né pupisován.
Rozhodne právo
Pojistná smlouva atyto pojistné podmínky. véetoé otazek jojıph výkladu. platnosti nebooi'ıioností. ae iidi českým právem. zejména občanskym zákoníkem.Řesenisport'l
Pokud nooylo výslovně dohodnuto jinak. jakýkoli spor vyplývajípl Z pojistné smlouvy. kterýneb-jl soiirıie vyřešen do tíipeti (30) dnů. bude předlozen krozhoonuti přislušným českýmsoudum
Řešenísfižnosfl
Vynakládáme veskere usilí k tooiu. abyste obdrłoli siužby nejvyssi kvality Pokud však přestonebudete s temito službami spokojení. kontaktujte pit-sim:
1. vaseho p-ujisi'uv-apibo zprostředkovatelé. jehož prostiedorptvim byla pojistná smlouvauzavřeno nebo
2. Colonnade Insurance S.A., organizační složka. Na Pankráci 16831127. 140 00 Praha 4ıTel.: flllšti 23-4 too 311.
.É'ibyohoht mohli vasi eiíĹ-itto-et ryuhle řešil. llvá-Lléjie vždy ptosipı ijjż-.Io pojjeii-ie' sminuw nElJn
pojistné události o jméno pojistníka :il pojisténébo. lv'ynasnaéíme so vyresit vas problem.pokud vem vsak nebudeme sohopni vybovét. mate pravo se obrátit na Ceskou náiodni' banku.Sankoe
Pojístítel není povinen poskytnout pojistne pioéni. pokud tal. vyplývá :jakékoliv právní normyirprovujioi' embargo éí jine sanl-.pe kleta' pojistiteli. jeho zřizovateti. matoisie spole-.inosti čiovládajipl osoké v daném příp-adé poskytnout pojistné plnenı z tohoto pojisteril neiiı'riozi'iiije eizakazuje a toto pojisteni se na takovéto přip ad'.“ nevztahuie.
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