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Pojistná

smlouva

Pojistitel:

Korespondenční adresa:

Zastoupen:

Pojlstník

Se sídlem:

Zastoupen:

Adresa pro doručování:

COLONNADE

Coíonnade Insurance S.A., organizační složka, se sídlem Na Pankráci1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika, identifikační číslo 044 85297, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl A, vložka 77229.

Praha 1, V Celníci 1031/4, PSČ 110 00, Česká lika

a

Operátor ICT, a.s., zapsána v obchodním
soudem v Praze, oddíl B, vložka 19676, identifik

Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

Michal Fišer, předseda představenstva
Petra Burdová, místopředseda představenstva
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

uzavírají prostřednictvím

zplnomocněného OK GROUP a.s., zapsána vobchodnlm rejmakléře:
v Brně, oddíl B, vložka 2954, identifikační člsl

se sídlem:
Mánesova 3014/16, Královo Pole, 612 00 Brn

Pojistnou sml

POJIŠTĚNÍ ODP

Podpisy vyjadřují strany souhlas s dále uvedeno
uvedených v pňloženém dota
s nlmí souhlasí. Pojlstník prohlašuje, že akceptuje
s dodatky či odchylkami, byt' nepodstatnými, se zústní oznámení o přijetí návrhu ani chování ve shod

Pojistník:

V Praze

Podpis:

Jméno

funkce:

ouvu č. 23 03 0049 17

OVĚDNOSTI MANAŽERÚ

u pojistnou smlouvou, pojistník potvrzuje správnost údajůje, že se seznámil s přiloženými pojistnými podmínkami a ženávrh této pojistné smlouvy v plném rozsahu; přijetí nabídkya akceptaci nepovažuje. Za akceptaci se rovněž nepovažujeě s nabídkou.

Pojistitel:

V Praze

Mgr. Marko Antíč

Head of Financial Llnes

*COLONNADE
A ooowwrv

Colonnad: insurance S.A., organizační složka
Na Pankráci 1583/127, 140 00 Praha 4

rd 044 ss 297, DIČ czsaarszma (oss)

rejstříku vedeném Městským
ačnl číslo 027 95 281

střiku vedeném Krajským soudem
o 255 61 804

0

dne
._. 2017



Pojistná

smlouva

COLONNADE

NÁLEŽITOSTI POJISTNÉ SMLOUVY č. 23 os 0049 17

Pojistná doba

Pojistná smlouva se sjednává na dobu určitou. Tato pojistná doba se prodlužuje automaticky vždy o další
mk, není-li pojistníkem nebo pojistitelem toto pojištění v písemné fonně vypovězena nejpozději šest týdnůpřed uplynutím příslušné pojistné doby.

Pojištěnlvznikne dnem 1.6.2017 aje sjednáno na pojistnou dobu, která
skonči dnem

31. 5. 2018

Pojištěný

Následující fyzické osoby ve smyslu definice pojištěné osoby uvedené v pojistných podmínkách:

- člen orgánu, ne však externí auditor, insolvenční nebo obdobný správce společnosti;- vedoucí zaměstnanec společnosti v manažerské nebo kontrolní funkci, pokud:
(a) je proti němu vznesen nárok, ve kterém je tvrzeno porušení pracovněprávních předpisů;(b) je žalovaným vedie člena orgánu společnosti v souvislosti s nárokem, ve kterém je tvrzeno,že se podílel na porušení povinností;
(c) je proti němu vedeno vyšetřování pojíštěné osoby;

- stínový ředitel nebo de facto ředitel (de facto director) společnosti;
-

předpokládaný ředitel (prospeclive director) uvedený v jakémkoliv prospektu vydaném za účelemkotovánl cenných papínťr na burze nebo v obdobném prospektu vydaném společností; a- člen orgánu společnosti mimo skupinu;

avšak pouze v rozsahu, v jakém taková osoba jedná v pozici pojíštěné osoby.
Pojlšténou osobou je taktéž manžel/manželka, registrovaný partner nebo dědic či právní nástupce výšeuvedených pojištěných osob, avšak pouze vsouvislosti snárokem vyplývajícím výhradně zporušenipovinností výše uvedených pojištěných osob.

Společnostje pojištěna pouze v případech výslovné uvedených v pojistných podmínkách.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je nárok, který byl poprvé proti pojištěnému vznesen během pojistné doby (popř. běhemlhůty pro zjištění a oznámení nároků, je-li sjednána) nebo jiná událost, ke které došlo během pojistné doby(popř. během lhůty pro zjištění a oznámení nároků, je-li sjednána), pokud byly pojistiteli oznámenyv souladu s pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami a pokud byly splněny další podmínky pro poskytnutípojistného plnění podle pojistné smlouvy a pojistných podmínek.

Pojistným nebezpečím je právními předpisy stanovená povinnost pojištěné osoby k náhradě újmy vyplývajícíz výkonu funkce dle deňnice pojištěné osoby, jejíž rozsah je blíže specifikován v pojistných podmínkách. Napovinnost společnosti k náhradě újmy se pojištěni vztahuje, pouze pokud je tak výslovně uvedeno v pojistnýchpodmínkách.

Datum kontinuity

01. 06. 2014

Limity pojistného plnění

Limit pojistného plnění 100 000 000,- Kč vsouvislosti s každým samostatným nárokem,
svýjimkou následujících případů, kdy se tento limit vztahuje na
všechny pojistné události z tohoto pojištění:
- pojistné události včetně samostatného nároku oznámené

pojistiteli v průběhu lhůty pro zjištění a oznámení nároků;
- pojistné události vyplývající ze všech nároků vznesených
společností nebo jejím jménem;

- pojistné události vyplývající z či související s úpadkem společnosti
nebo mající za následek či jinak přispívající k úpadku společnosti

25 000; Kč (resp. 30% limitu pojistného plnění, jde-ii ozáchranu
života či zdraví)

Limit v souvislosti se zachraňovacími

náklady ve smyslu š 2819 odst. 1
Občanského zákoníku

Colonnade Insurance S.A. organizační složka
Korespondenční adresa: Praha 1, V Celnici 1031/4. PSČ: 110 00
iel.: +420 234 108 311. íax: +420 234 108 354

e-mail: lnío©oolonnadecz
,
web: wwwcoionnadecz

Pojistná smlouva č. 23 03 0049 17
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Do plného limitu pojistného plnění za jednu a všechny pojistné
události z tohoto pojištění.

Do plného limitu pojistného plnění za jednu avšechny pojistné
události z tohoto pojištěni.

Dodatečný limit pro jednoho névýkonného člena orgánu: 15%
zcelkového limitu pojistného plnění pro každého nevýkonného
člena orgánu za jednu aza všechny pojistné události ztohoto

pojištěni

Dodatečný limit pro všechny nevýkonné členy orgánu: 30%
zcelkového limitu pojistného plnění pro všechny nevýkonné
členy orgánů za jednu aza všechny pojistné události ztohoto

pojištění

Subiimit pro osobní a rodinné výdaje: do plného limitu pojistného
plnění maximálně však 15000 0O0,- Kč za jednu aza všechny
pojistné události z tohoto pojištěni

1 800 000,—'Kč za jednu aza všechny pojistné události ztohoto
pojištěni

10% zcelkového limitu pojistného plnění maximálně však

35 000 000,- Kč za jednu aza všechny pojistné události ztohoto
pojištění

20% zcelkového limitu pojistného plnění za jednu a za všechny
pojistné události z tohoto pojištění

500 OOO,- Kč

Pojistná

smlouva

COLONNADE

„„limity pojistného plnění

„„muy pojistného plnění uvedené v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách představují horni hranici

u-ísmého plnění, které pojistitel celkové vyplati za škodu a jakékoli náklady, na které se tento sublimit vztahuje,
polvšechny pojistné události z tohoto pojištění (tj. žádný ze subiimitů není aplikován na jednu a každou pojistnou
351950. Sublimity pojistného plnění jsou součásti limitu pojistného plnění a nezvyšujl jej.

Náklady na zachování pověsti

Náklady v souvislosti s extradičnim

řízením

Nevýkonní členové orgánů

Majetek a osobní svoboda

Náklady insolvenčního řízení

Zmenšení újmy

vynaložení nákladů bez souhlasu

pojistitele

Spoluúčast pro pojištěné osoby

z každé pojistné události

Spoluúčast společnosti

z každé pojistné události

Spoluúčast pro cenné papíry

z každé pojistné události

Spoluúčast pro porušení pracovněprávních předpisů

z každé pojistné události

Pojistné

Jednorázové pojistné 112 243,- Kč

Splatnost pojistného

Colonnade Insurance S.A. organizační složka

Korespondenční adresa: Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ: 110 00

tel.: +420 234 108 311, fax: +420 234 108 384

e-mall: inío©colonnadecz ,
web: wwwcoignnadea

Pojistná smlouva č. 23 03 0049 17
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Pojistná

smlouva

COLONNADE

Upozornění

Toto pojištění se vztahuje pouze na nároky poprvé vznesené proti pojištěnému během pojistné doby (popř.
během lhůty pro zjištění a oznámení nároků, je-Ii sjednána) nebo jiné události, ke kterým došlo během

pojistné doby (popř. během lhůty pro zjištění a oznámení nároků, je-íi sjednána) a oznámené pojistiteli
v souladu stouto pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami. Nezapíacením pojistného se toto pojištění
nepřerušuje.

Přečtěte si, prosím, pečlivě tuto pojistnou smlouvu, pojistné podmínky azkontrolujte rozsah pojištění
s Vaším pojišťovacím poradcem.

Přílohy pojistné smlouvy

Příloha 1:

Příloha 2:

Příloha 3: Kopie vyplněného dotazníku pojístnika

Smluvní ujednání

Tato smluvní ujednání jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy. V případě rozporu mezi smluvními ujednáními
a pojistnými podmínkami mají přednost tato smluvní ujednání.

1. Oznámení nároku vpřípadě zániku nebo neobnovení pojistné smlouvy (Lhůta pro zjištění
a oznámení nároků 48 měsíců)

V souladu s článkem 3.2 odstavec (ii) pojistných podmínek se ujednává, že pokud tato pojistná smlouva nebude
obnovena či nahrazena jinou pojistnou smlouvou a pokud nedojde ktransakci nebo k předčasnému ukončení

pojištění z důvodu nezaplacení pojistného, má pojistník právo sjednat dodatečnou lhůtu pro zjištění
a oznámení nároků v délce 48 měsíců, která bezprostředně následuje po uplynutí pojistné doby.

Vpřípadě sjednání lhůty pro zjištění a oznámení nároků vzniká pojistnikovi povinnost uhradit dodatečné
pojistné, jehož výše odpovídá 140% ročního pojistného neobnovené nebo zaniklé pojistné smlouvy. Pojistnik je
povinen pojistiteli oznámit, že využívá právo sjednat dodatečnou lhůtu pro zjištění a oznámení nároků

nejpozději do 30 dnů ode dne uplynutí pojistné doby. Dodatečná lhůta pro zjištění a oznámení nároků, včetně
konkrétní výše pojistného a jeho splatnosti, musi být upravena dodatkem k pojistné smlouvě nejpozději do 30
dnů ode dne uplynutí pojistné doby.

Na škodné události, které nastanou vprůběhu dodatečné lhůty pro zjištění a oznámeni nároků, se vztahuje
stejný limit pojistného plnění, který platil v okamžiku zániku nebo ukončení pojistné smlouvy.

Pokud pojistník této možnosti nevyužije, pak platí ustanovení článku 6.1 pojistných podmínek v plném rozsahu.

Colonnade insurance S.A. organizační složka

Korespondenční adresa: Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ: 110 00

tel.: +420 234108 311, íax: +420 234 108 384

e-mall: lnío©colonnade.cz ,
web: wwwglgnnadecz

Pojistná smlouva č. 23 03 0049 17
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Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti manažerů NDO 01-05/2017

Tyto pojistné podmínky jsou součástípojistné smlouvy a mají přednost před ustanoveními

příslušných právních předpisů, od kterých se lze odchýlit. V případě rozporu mezi pojistnými
podmínkami a touto pojistnou smlouvou mají přednost ustanovení pojistné smlouvy.

Výpis z obchodního rejstříku pojistníka

A FAIRFAX COMPANY
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wu“ „„jkunu pojletnlka apojlětšného vsouvislosti stimto pojíštěnm se řídí (i pojletnou

Mm,.,
uvnlrni ujednáními kpojlstné smlouvě elit) těmito pojistnými podmnkanrí

„„mw
a J tvoři nedílnou součást pojistné smlouvy. Pojistná smlouve nebo tyto pojistné

mé: mohou odvolávat ne dotazník vyplněný pojislnikam a pojiátěným Věnujte, prosím,

podm nkém pozornost, zejména těm ustanovením, které omezují rozsah tohoto pojištění.

a mnky mejl přednost před ustanoveními právních předpizu od kterych se lze odchýlit

mezi těnrito pojistnými podmínkami apojistnou smlouvou maj přednost příslušná

„„men pojistné enrlouvy vpřípadě rozporu mezi snríuvnimí ujednáními k pojistné smlouvě

. my podmínkami mejl přednost příslušná mluvní ujednán Pojmy uvedené vtěcht

podmínkám zvýrazněné tučrě, mejl význanr, který je weden v článku 5 níte

Toto po šténi se sjednává pro případ právni povinnosti pojištěných osob knáhradé újmy

souvi oslí svýkonern íunkce člena orgánu nebo v jiném postaven uvedeném vdeíinid

pojištěné osoby. Vpřipedech uvedeným věánku 1.1 (ir) e t Aniže nebo vpíislušnych

rozšiiuj cích ustanovením se toto pojištění vztahuje ine právni povinnost společností

k náhradě ujnry Toto pojištěni se sjednává jako škodové.

Pojistnou události je nárok. který byl poprvé proti pojištěnému uplatněn během pojistné

doby nebo iné událost. ke které došlo během pojistné doby. pokud byty pojistiteli

oznámeny vsouiadu spojístnou smlouvou atěrnito pojistným podmlnkem epokud byly

splněny další podmínky pro poskytnutí pojistného plnění podle pojistné smlouvy etěcht

poj stnych podmínek

Vpřrpedé pojistné události poswtne pojistitel pojistné plnění vníže uvedeném rozsahu

Pojistitel poskytne pojistné plnění vždy výhradně ve lonně hnančního plnění. Pojistné plněn

ve lonně naturální restituce se vylučuje.

t Náhrada škod vyplývajících z nároků

Pojistitel poskytne:

pojíštěné osobě nebo za pojlětěnou osobu pojistné plnění ve íomré náhrady škody

vyplývající z nároku (včetně případů, kdy je taková škoda hrazena z titulu zákonného

ručení pojiétěné osoby věhtelům společností podle ustanovení 5 159 odstavec

J občanského zákoníku as 58 zákona o korporecíoh sdéle v pňpedé uvedeném

v5 62 zákona o korporeolch. týkající se vydáni prospěchu z slunného ze smlouvy

o vykonu íunkce členu orpénů obchodní korporace vsouvislosti s insolvenčním

řízením). avšak pouze v rozsahu, vjekém nebyla takové škoda uhrazena společností

a

II společností pojistná plnění ve íorrné náhrady škody vyplyvejici známku kterou

společnost uhradila za pojlětěnou osobu vpřípadě, že by jinak pojistitel poskytl

poistné plnění pojištěné osobě nebo za pojlětěnou osobu podle předchozího

odstavce.

r.z Šetření

Pojistitel uhradí pojíštěné osobě nebo za pojlětěnou osobu náklady ne šetření.

J Nevýkonní členové orgánů

Pojletítel porkytne nevýkonnému členovi orgánu nebo za nevýkenného člena orgánu

pojistné plnění ve lonně náhrady škody ato vpřípadě, že byl vyčerpán limit pojistného

plnění, až do výše dodatečného limitu pro jednoho nevýkonného člena orgánu e dále za

podminek, že se na takovou škodu nevztahuje jakékoliv jiné pojištěn či nevýkonný člen

orgánu nenré právo na ejl náhradu jinou osobou, včetně společností.

Celkové pojistná pkrě z po rštěn pode tohoto článku ze všechny nevýkonné členy orgánu

je dále omezeno dodatečným limitem pro včechny nevýkonné členy orgánu uvedeným

v pojistné smlouvě

t 4 Nárok související s cennými papiry

Pojistitel poskytne společností nebo za společnost pojistná plnění ve lonně náhrady škody

vyptyvsjicí z nároku eouvlujícílro s cennými papíry uneseného proti společnosti.

2 t Majetek a osobni svoboda

Pojistitel uhradí pojištěné osobě nebo za pojlětěnou osobu

náklady na obranu a náklady v souvislostí s předběžným opatřením v íízení proti

majetku a osobn svobodě a v erb-edičním řízeni:

( náklady vsouvislosti s eztredičnlm řízením, a to už do výše sulrlinitu uvedeného

v pojistné smlouvě, ze všemny pojistné události podle tohoto rozšihrjídho

ustanovením

esohnl e rodinné výdaje které pojištěné oeoba nemůže hradu v důsledku uíedniho

rozhodnutí, ze podminek, že () tyto osobní a rodinné výdaje jsou hrazeny na základě

smlouvy uzavřené přede dnem vydáni popř vyhlášeni (podle toho co nastane dive)

příslušného úředního rozhodnutí (nikoliv tedy až právni moc); (ň) pojištěné osoba

prokazatelně vyčerpala všechny íínančnl prostředky nepostižené tímto úředním

rozhodnutím: tyto osobni a rodinné výdaje budou hrazeny pouze za období

počínající ode dne nabytí právní moc" takového úředního rozhodnutí e končící dnem

jeho zrušen , nejpozději vlak do 11 měsíců ode dne jeho vydání, vždy však maximálně

do vyše xublimilu uvedeného v pojistné smlouvě za všechny pojistné událostí podle

tohoto rozéiřu cího ustanoveni

2.2 Náklady v souvislostí s prověřenim požadavku společníka

Pojietítel uhradí pojištěná osobě nebo za pojlětěnou osobu náklady v souvieíostí

s prověřenlm požadavku společníka.

2 J Náklady insolvenčního řízeni

Pojistitel uhredi pojištěná osobě nebo za pojlětěnou osobu náklady Ineoívenčního řízení.

o to až do vyše sub milu uvedeného v pojistné smlouvě, za všechny pojistné události podle

tohoto rozšiřujícího ustanovení

24

25

25

27

Z,!

2.9

2.10

3.1

b)

Náklady na uchování pověstí

Pojistitel uhrad pojištěné oeobě nebo ze pojištěnou osobu náklady na zachování

pověsti olo až do výše sublimit uvedeného vpojistná amlouvě za všechny pojistné

události podle tohoto rozšiřujícího ustanovení.

Pokuty e penále

Pojistitel uhradí pojíštěné osobě nebo za pojlětěnou osobu pokuty apenéle udělané

pojištěné osobě v souvislosti s nárokem s to v rozsah
,

v jakém e možné tyto pokuty podle

příslušným právn ch předpisu pojistit. pokud tyto pokuty a penále nebyly děleny v dusledku

urrrysiného jednán č opomenutí takové pojištěná oeoby.

Odpovědnost za daňové nedoplatky

Pojistitel uhradí deriové nedoplatky společností, které e podle právn m předpisu povinna

za společnost uhradit pojištěná oeoba, pokud tyto daílové nedoplatky nevznikly v důsledku

unryslného jednén či opomenutí takové pojištěné osoby a společnost svou povinnost tyto

daně zaplatit vdúsíedku svého úpadk či existence jakěko zák nné povinnosti ů omezení

nesplnla.
usmrcení osoby z hrubé nedbalosti (corporate rrunsiauphterj

Pojistitel uhradí pojištěné osobě či za pojlětěnou eeobu ékodu vzniklou vsouv slasti

sřízenim vedeným proti pojištěné osobě p smrt-.en z nrbé nedbalost (corporate

rnensíaupnlen.

Zmenšení újmy

Pojistitel uhradí pojištěné osobě či za pojlětěnou osobu náklady na zmenšení írjnry

náklady na poradce enékledy vsouvislosti spředběžným opatřením vynaložené za

účelem pledmézenl potendšinínur nároku v d'síedku ponrěenl povinností ato za

podminek že;

j příslušné skutečnosti, na kterým e či může byt takovy nárok založen byly pojistiteli

řádně e včas oznámeny v souladu s iděnkem 6.1 nebo 6 J níže:

(i existuje riziko vznesení nároku na základě takovym skuteůrostí v občanském

soudním řízeni a ke vznesení nároku vyplývají ho tlakovych skutečrosti zatím

nedošlo;

jedné se onárok na který se vztahuje toto poíštěn, etenlo nárok není zjevně

bezpředmétný

náklady na zmenšení újmy byly vpriměřeně vyší vynaloženy pojlětěnou osobou

auhrezeny pňnro nebo nepřímo osobě která muže takovy nárok vznést za účelem

minimaínoe rizika vznesení takového nárokujů) vyplývajícího z konkrétního porušení

povinností

náklady na poradce byly v phméíené výši vynaloženy pojlětěnou osobou za účelem

vyjednání výše a provedení uhredy nákladů na zmenšení újmy“

(vi) náklady vsouvislosti epředbéžným opatřením byly vpnméřené výši vynaloženy

pojlětěnou osobou ze účelem odvrácení vznesení nárokulů) vyplývajícího

z konkrétního ponráeni povinností; a

(vii) pojistné plnění podle tohoto článku bude poskytnuto maximálně do výše pojistného

plnění které by bylo poskytnuto, pokud by ke vznesení nároku došlo.

Porkytnulí poisinélro plnění pode tohoto dánku za všechny pojistné události a veškeré výše

uvedené náklady podle tohoto rozšiřujícího ustanovení je omezeno subiimitem uvedeným

v pojímá smlouvě.

Pojištění podle tohoto článku se nevztahuje ne plat mzdu nebo odměnu jakékoliv pojištěná

osoby, náhradu za ztrátu česu pojištěné osoby nebo jakékoliv mzdové, provozní nebo jiné

náklady alnebo výdaje společností

Mezinárodní pojistný program

Pokud se na nárok, který se řídí zahraničním právem. vztahuje vedle tohoto pojištění

ijekékoiiv mezinárodní pojištění které je pro pojlštěnou eeobu výhodnější než toto

pojištění, bude pojistné plnění poskytnuto v rozsahu podle takového mezinárodního

pojištěni, avšak ze podminky, že by ve vztahu k tzkovému nároku vzniklo pojištěné osobě

právo na pojistné plnění lz tohoto pojištěni.

Bez ohledu na výše uvedené však před ustanovením: příslušného mezinárodního pojištění

nraji vždy přednost příslušná smluvní ujednání spedírotry dohodnutá k pojistná smlouvě.

Poradce pro slzí právo

Pojistitel uhradí jako náklady ne obrenu také piměíené náklady účelná vynaložené

pojlětěnou osobou ne právni poradce působící v jurisdikci země sídla nebo trvalého bydliště

pojištěné osoby v rouvislosti s interpretací o aplikací ciziho práve ve vztahu k nároku

eouvleejícímu s cennými papíry vznesenému podle takového ciziho práva.

3

Nové dceřiné společnost

Toto pojištěni se vztahuje | ne každou tpoleízrost. která se stane dceřinou společností

v průběhu pojistná doby, ze podminky, že tato společnost

nemá své cenné papíry obchodovetekré na jakémkoliv trhu nebo burze ve Spojeným státech

americkým, na jejich územích nebo územím pod jejich správou; nebo

jejíž celková aktiva se rovnej nebo nepřevyšuj 25 konsolidovaných celkových ektrv

pojlstnlka ke dní počátku tohoto pojištění.

Na společnost, která má své cenné papíry obchodovatelné ns jakémkoliv tmu nebo burze ve

Spojeným státech ameridrýctr na jejich územím nebo uzenr ch pod jejim správou nebo jejíž

celková ektrve převyšují 15 % kansolidovaným celkovým aktiv pojletrrika ke dní počátku

tohoto pojištění se toto pojištění vztahuje pouze po dobu so dnů ode dne, kdy se tato

společnost stala dceřinou společneetl, avšak pouze v případě, že pojletnlk poskytne

pojistiteli v písemné íorrné o této společností v průběhu pojistné doby relevantní údaje. Na

žádost pojistnika může být trvání pojištění pode tohoto rozšiiujídho ustanoveni prodouženo,

pokud pojistník poskytne v uvedené 60 denni lhůtě pojletltell iníormace dosteleůré

kposouzenl příslušného rizika souvisejícího s pojištěním této společnosti a pojistník akup-

tuje změny pojistné smlouvy navržené pojistitelem a uhradí dodatečné pojistné

MINKY PRO POJIŠTĚNÍ

MANAŽERU COLONNADESTNÉ POD
'

OVĚDNOSTI
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3.5

4.1

4.2

4!

4.4

Lhůta pro zjiětěni a ozněmeni nérokii

Zo podminky, že nedojde k transakcí nebo k píedčesnému ukončen pojištěn z duvodu
nezaplaceni pojistného, může pojlětěný oznérnii udělost pojistiteli ve lhůtě pro zjiětěnl
e ozriémení néroků:

které je bud poskytnuta airtornatioky vdělce 12 měsící ode dne uplynutí pojistné
doby v případě. že tato pojlstrré smlouva zamkne uplynutím pojistné doby sjednané
v pojistné smlouvě a není obnovena & nahrazena jinou pojistnou smlouvou. nebo

iij v délce dohodnuté mezi pojistitelem a pojlstnikem v soiéadu s pojistnou smlouvou
pokud pojistník vpojistné době nebo do 3D dnů ode dne uplynutí pojistné doby
oznémí pojistiteli v písemné íormě, že mé zajem o poskytnutí takové dodatečné lhůty
pro sjlětěni e oznémsni néroků a uhradí pojistitelem stanovené dodatečné pojistné
nejpozději do 30 dnů ode dne uplynutí pojistné doby.

vpřípadě transakce mě pojistník nérok ne dodatečnou lhůtu pro zjíětěni a oznamení
něroků vdělce 72 mésí

'

jen tehdy, pokud pojistník akceptuje změny pojistné smlouvy
navržené pojistitelem a uhradí jím stanovené dodatečné pojistné.
Doživotní pojlětění pro bývalé členy orpénii
Pojistitel poskytne neomezenou lhůtu pro zjlětěni a oznémenl nérokii jakékoliv pojiětěné
osobě které před koncem pojistné doby přestala vykonévet lirnkci uvedenou v dehnrni
pojiětěné osoby z jineho důvodu než:

na zrlkiadě rozhodnuti soudu či jiného orpénu veřejné správy“
v souvislostí s transakci; nebo

v souvislosti s úpadkem pojisinika:
e to ze podmínky, že:

toto pojištění nebylo prodlouženo nebo obnoveno; nebo
takové obnovené pojištění nebo pojištění, kterým je nahrazeno neposkytuje pojistné
krytí těmto pojíčtěným osotiém.

Vynelotenl někladů bez souhlasu pojistitele
Pojistitel uhradí nékíedy ne obranu. někledy na ěetřeni nebo nékiedy v souvislostí
e krizovou eituaeí rovněž v případě. kdy z objektivních důvodů nemírie být získén předchozí
souhlas pojistitele vpísemné lomiě sjejich vynaloienim: vlomto případě však budou tyto
naklady nahrazeny za všechny pojistné udélosti podle tohoto rodiřujídho ustanovení pouzedo výěe subiimilu uvedeného v pojistné smlouvě.

Néklady v souvislostí s krizovou eituecí vynaložené společnosti
Je-ir tak výslovně uvedeno v pojistné smlouvě. uhradí pojistitel epolečnostt vynaložené
néktady vsouvislosti ekríaovou situaci, ato až do výše sublimitu ze včechny pojistné
udélosti podle tohoto rozšiřujícího ustanoveni uvedeného v pojistné smlouvě.

Tolo pojištěni se nevztahuje ne jakékoliv nérolry, ěkody čí jiné újmy:
Protlprévnljednéni

vyptývející z, založené ne nebo jinak související se:

(i) získěním osobního prospěchu nebo výhody, na kterou pojiětěný nemč právní nérok.
nebo

(ii) jakýmkoli úmyslně nepoctívým či podvodným jednénim b“ opomenutím. včetně
úmyslného trestného činu, ktereho se pojiětěný dopustí.

pokud tyto skutečnosti vyplývají ze soudního rozhodnuti nebo rozhodčího nálezu anebo se
kním pojiětěný v písemné íormě piizné.
Předchozí néroky a udélosti

vyplývající z, založené na nebo jinak související se:

6) stejnou nebo souvisejíd skutebiostí nebo poruěenim povinností. které jsou tvrzený
nebo obsaieny vjakěkoii udélosti. které byla již oznémena nebo mohla být oznámena
podle této pojistné smlouvy nebo jakékoliv jiné pojistné smlouvy. kterou teto pojistné
smlouva nahrazuje;

(ii) civilním, trestním. rozhodčím, sprévním nebo repulaiorním řízením či šetřením nebo
rozhodčím řízením zehéjeným před detem kontinuity uvedeným vpojistné smlouvě
nebo vyplývající za stejrrýdr nebo vzěsedé stejných skutečností. na kterých byl tento
spor, řízení či Šetření uloženo; nebo

(iiD jakoukoli udélosti, která by jinak představovala samostatný nérok spolu sjakýmkoi
nérokem či skutebtostl oznémenou pode jakékoli pojistné smlouvy, kterou tato
pojistné smlouva nahrazuje či obnovuje E které mohla být na zékiadé takové pojistné
smlouvy eznémene

Újnia na zdraví e/neho ěkoda na majetku
ze jakýkoli úraz. nemoc. snvt, duěevní útrapy, psychickou nebo citovou újmu nebo ztrétii.
poškození nebo zničení jakěhokouv majetku. včetně nemožnosti jej užívat
Tato výluka se věak nevztahuje na:

6) nérok na náhradu za izitovou újmu ů“ duševní útrapy vdůsiedku poruěeni
praeovněprévních předpisů;

(ii) nékledy na obranu jakékoli pojiětěné osoby, ato včetně nékiadír na obranu
souvisejících snémkem vzneseným proti pojištěné osobě pro jakékoli tvrzené
poničení předpisů na ochranu bezpečtostí a zdraví;

(iii) lliodu, kterou je pojiětěné osoba povinna nahradit a společnost za tuto tkodu
pojlětěnou osobu neodškodniía nebo není oprávněna odškodnit podle právních
předpisů. stanov. zakladatelským dokienentů či intemídr nebo obdobných dokumentů
společností.

Nároky ve vztahu ke Spojeným státům americkým vznesené společnosti
vyplývající z. zeloiené ne nebo jinak související s néroky ve vztahu ke Spojeným stétům
americkým, které jsou uplatněny přímo nebo jménem:
0) pojiětěného (et již vpostavení uvedeném vdehnio" pojiětěné osoby nebo jinemj;

nebo

(ii) společnosti mimo skuplrtu ve které pojiětěné osoba vykonévaia nebo vykonává
iunkra člena orpénu společnosti mimo skupinu

Teto výluka se však nevztahuje na
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5.10
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5.12

5.13

5.14

COLONNADE

jakěkolrv naroky proti pojištěné osobě
(ij uplatněné přimo nebo nepřímo nebo ve lonně hromadné žnioby majitelem cenných

papírů nebo společníkem či akcionářem společnosti nebo společností mimo
skupinu ledeie jsou takové něroky uplatněny ne podnět. se souhlasem nebo za
dobrovolné učasti (nepožedované právními předpisyk ze spoiupréce nebo s phspéním
jakékoliv pojiětěné osoby
související s ponrěenim pracovněpr-évnlch předpisů uplatněné jakoukoliv pojlětěnou
osobou;

(iii) uplatněné pojlětěnou osobou ztiiuiu spoluodpovédností nebo povinností knéliradé
ujmy pokud takový nérok přímo vyplývá z jiněho něroku, na který se irztahuje toto
pojištění

(iv) uplatněné jakymkoliv bývalým členem orpénu nebo zaměstnancem společností
nebo společnosti mimo skupinu;

(v) u uplatněné přimo nebo nepřímo ze společnost nebo společnost mimo skupinu
insolvenčním nuceným nebo obdobnym správcem či likvidátorem společnosti nebo
společnosti mimo skupinu

nékíady na obranu jakékoliv pojištěné osoby“ nebo

případy, kdy pojlétěné osoba vyvíjí jakoukoliv činnost. na kterou se vztahuje ochrana podle
ustanovení t! U.S.C. 1514 A) (oairane pro tzv. Wtiistiebioners die zěkona Spojených sletů
anteridiyoti Sarbanes-Oxley z roku 2002) nebo jakéhokoli obdobného prěvního předpisu ne
ochranu osob které zpřístupní iiriomiace o činností odporující právním předpisům.
Tr-an e

'

z založené na nebo jinak související s jakýmkoli poruěenlm povinností či
jakýmkoli jednéním nebo opomenulím po datu ůiinnosti transakce.

$

Cenné papíry znamenají jakěkoliv cenné papíry které představují podil ne zakiadním kapitolu
společnosti nebo dluhové cenné papíry vydané společnosti.
Člen oioénu znamena jakoukoli lyzrdtou osobu, která:
(i) byla je nebo se vprůběhu pojistné doby stene statutémim orpénem nebo jeho

členem členem dozorčí rady členem výbonr pro audit, řienem koriirokil komise,
Henem sprévní rady nebo prokurislou, nebo

(ii) vykonávala nebo vykonévé vprůběhu pojistné doby funkci ve společností založené
epůsobící podle zahraničního prěve obdobnou tunkcím uvedeným vpředdrozím
odstavci ř: je členem nejvyěiího hdicího organu včetně dozorčího orgánu) takové
společností, čí je vpnibéhu pojistné doby d takové íunkce jmenována nebo jinak
ustanovena.

Člen orpénu společnosti mimo skupinu znamená tyzickou osobu. které byla, je nebo se
v pruběhu pojistné doby stene ne žédost nebo pokyn společnosti členem orpénu nebo
stínovým ředitelem ve společnosti mimo skupinu.
Datum kontinuity znamená daiurn uvedené v pojistné smlouvě.
Dceřiné společnost mamené subjekt, ve klerěm pojistník phmo nebo nepňmo
prostřednictvím jednoho či více subjektu vykonavé kontrolu, e to vden nebo přede dnem
počátku tohoto pojištění
Dertvaltvní llzeni znamené občanské soudn řízení. jehož předmětem je nérok na nětrradu
újmy vdusiedku porušení povinnosti. ktery proti členovi orpénu uplatnil za společnost
kterýkoli společník nebo ekdonéř.

Dodatečný limit pro jednoho nevýkonného člena orjjénu znamené maximalni částku
plnění uvedenou vpojlstné emíouvé která se vztahuje ne každého nevýkonného člena
orqénu ze jednu a ze věeidtny pojistné události v průběhu pojistné doby a lhůty pro zjiltěnl
e oznémenl nérokú.

Dodatečný limit pro věechny nevýkonné členy orpénu znemené maxřmětn částku piněnl
uvedenou v pojistné smlouvě, které se vztahuje na včechny nevýkonné členy orpénu za
jednu e ze všechny pojishié udélosti vprůběhu pojistné doby e lhůty pro sjlětěnl
a oznémaní néroků.

Eatradiční řízeni znamena jakékoli vydéva extradični řízení proti pojiěténé osobě nebo
řízen o souvisejícím opravněm prostředku. v souvislos sžadostí o soudn přezkoumání
určeni/vymezení územi pro účely jakýchkoli vyděvacích extradičn ch předpisu vsouvislosti
sněmitkou nebo opravným prostředkem proti akémukoliv rozhodnutí vydanému vrámci
vydévaciho (extradičního) řízen phsluěným státním orpénem nebo vsorrvíslosti s podánímk Evropskému soudu pro lidské préva nebo obdobněniu soudu vjakěkoliv jirrisdikci.
Kontrola znameni vykonévění vlivu na jiném subjektu prostředních m:
(ij rozhodování o složení stahrtémiho orpénu takového subjektu
hi) disponování nadpoloviční větěinou hlasů plynoucích z ucasti na tomto subjektu; nebo
(iii) vlastnění nadpoiovíčního podílu na zékladním kapitálu tohoto subjektu.
Krizové situace znameni situaci speoihkovanou v příloze A těchto poistnycti podmínek.
Lhůta pro zjiětěnl a ozriémení nérolrír znamená Ihutu bezprostředně nasledu" ci po uplynutí
pojistné doby, během které může byl pojistiteli oznčme e v písemné lonně existence
(ij něioku, který byl poprvé upiatriěn proti pojištěné osobě během takové lhůty nebo

během pojistné doby, a který vypiývé z ponrěeni povinnosti ke kterému doělo před
uplynutím pojistné doby; nebo

(ň) jiné udélosti, ke které poprvé doělo před uplynutím pojistné doby.
Limit pojistného plnění znameni částku uvedenou vpojistné smlouvě, která je homí
hranici pojistného plnění za každy samostatný nérok ztohoto pojištěni. ne í-n včténku
7.1 níže uvedeno jinak.
Mezlnérodní pojiětění znameni pojištěni odpovědnosti maneienr poskytované podle
zahraničního prive pojistitelem nebo jinou osobou ze skupiny Colonnade na zékiadé jiné
než této pojistné smlouvy. které existuje v den počátku pojistné doby a s pojistným krytím
vrozsahu obdobněm tomirto pojištění. vpřípadě asistence více takovych pojištěni se za
ntezinérodnt pojiétění považuje pojištění sjednané na zékiadé pojistných podmínek
registrovaných či sdwěiených pojistitelem nejblíže počétku pojistné doby, neni—ti však
takovéto repistnce či schvéien vyžadována prévníni předpisy vpřistuěném prévnim řčdu.

A l-HRFAX COMPANY
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pak na základě pojísurým podminek nabízeriýctt pojistitelem na trhu v době nejblíže počátku

pojistné doby podle příslušného zahraničního práva.

Něklady insolvenčního řízeni znamenají pňměřené náklady učelně vynaložené pojlětěnou

osobou spředctiozírn souhlasem pojistitele vpíseniné lormě na přípravu na jakékou

termální nebo oficiální jednáni či styšení aůčasl na něm vsouvislosti sprošetřováním

záležitostí společnosti nebo pojištěné osoby vjejí pozici člena orgánu jakymko

ínsoívenůiím správcem. správcem majetku (dobrovolným tnucenym) 5 iíkvidétorem nebo

osobou vobdobném postaveni podle příslušným právních předpisů za podmínky že

skirtečnosti, které jsou předmětem takového jednáni či slyšení nebo vyšeířovění mohou

důvodně způsobit vznesení néroku proti pojištěné osobě.

ltěklady insolvenčního řízeni však neznamenají plat. mzdu nebo odměnu jakékoliv

pojištěné osoby, náhradu za ztrátu času pojíštěné osoby nebo jakékoliv mzdové provozní

nebo jiné náklady a/nebo výdaje společnosti.

Náklady na kauci znamenají phměřené něklady na kauci nebo jiný obdobný hnančnl nástroj

(ne však tento néstmj jako takový) sloužící k zajištění splnění unEtě povinnosti (Bail Bond and

Civil Bond Premium) pojištěnou osobou ve výši stanovené soudem v ňzení o néroku.

Něklady na obr-anu znamenají přiměřené poplatky či náklady učeině vynaložené pojíštěným

E pojištěného spředchozím souhlasem pojistitele v písemné lormě js výjimkou

rozšiřujícího ustanoveni pode článku 3.4 výše):

ji) na právní zastoupení pojištěného ph obraně proti néroku vllzeni proti majetku
a osobni svobodě nebo vestradlčnlm řízení, včetně smírného řešení souvisejícím

590W:

(ii) na odbomiky angažované prévninii zástupci pojištěného za účelem zpracováni

znaleckých posudků ři iným odborným posouzení v rámd obrany proti néroku řízeni

proti majetku a os brri svobodě nebo netradičního řízeni

Nékiady na obranu zahmují lnéklady na kauci v souvislosti sjakymkoi nérokem. řízením

proti majetku a osobni svobodě nebo eritradíčnlm řízením.

Náklady na obranu však neznamenají něklady vsouvislosti aprovéřenlm pořadavku

společníka, něklady na šetření. plat. nrzdu nebo odměnu jakékoliv pojištěné osoby
nétiradu za ztrátu času pojištěné osoby nebo jakékoliv mzdové provozní nebo jiné ltěklady

al nebo výdeje společnosti.

Něklady na poradce znamenají přiměřené aůčelně vynaložené náklady na kvalifikované

poradce vynaložené spředmozím souhlasem pojistitele v písemné lonně za učelem

vyjednění výše něktadů na zmenšení ůjmy a jejich piaoenl

Něklady ne poradce však neznamenaj (e) jakékoli náklady vydaje čr plněn ,
na která se toto

pojištěni nevztahuje eni (b) jakékoli náklady související s vyšatřovéním pojištěné osoby
šetřením nebo něklady v souvislosti a prověřanlm požadavku společníka

Nékiady na šetření znamenají přiměřené poplatky něklady a výdaje na právn ho zéstupce

anpažoveného pojlětěnou osobou spředmozím souhlasem pojistitele vpsemné lormě

s tilevním účelem zastupovat pojlětěnou osobu v souvislosti e jakýmkoli šetřením

Néklady na šetření však neuhmuji náhradu ujnry, plat mzdu nebo odměnu jakékoliv

pojištěné osoby. náhradu za ztrátu času pojíštěné osoby nebo jakékoliv mzdové provozní

nebo jiné riékledy a/nebo výdaje epolečnostl ani nékíady vynaložené na jednén v souůnnosti

sjakoukoli žádostí (ionnétnl tnelomiálni) na doloženi dokumentu zéznamu í: inlonriací

veieitlronidié podobě které sou vdrženi nebo pod kontrolou společnosti žadatele nebo

jakékoli třetí osoby

Něklady na uchování pověsti znamenají přiměřené poplatky a náklady účelné vynaložené

pojlětěnou osobou s předchozím souhlasem pojistitele v písemné lomré na PR poradce za

učelem zmírnění nastatycti ři hrozícím nepříznivým dopadu na pověst pojištěné osoby

v souvislosti s:

negativními prohlášeními učiněným vpruběhu pojistné doby vjakémkoi trskověm

prohlášení ii jinak zveřejněné vtisku nebo prostřednictvím elektronickým médii

ohledně porušen povinnosti péče řádného hospodáře ze strany takové pojlětěně

osoby; nebo

nárokem, pokud jsou tyto něklady vynaloženy na zveřejněn nélezu ebo závěrů

konečného rozhodnutí soudu otakovém néroku které zproštují pojlětěnou osobu

povinnosti k náhradě ůjmy,

Něklady na zachování pověsti však neznamenají plat, mzdu nebo odměnu jakékoliv

pojíštěné osoby, náhradu zs ztrátu času pojištěné osoby nebo jakěkoirv mzdové provozní

nebo sté něklady atnebo výdaje společností.

Něklady na zmenšení ůjmy znamenají přiměřené aučeině vynaložené částky narovnání či

jiného obdobného plnění poskytnutého s předmozím souhlasem pojistitele v p semné lormě

osobě které může vznést proti pojištěné osobě nérok za učelem zmenšen nebo omezení

povinnosti pojištěné osoby knéhradě škody.

Něklady na zmenšení ůjnry však nezahmují (a) jakékoli piriěn souvisejci spoviiiností

knéhradě újmy, na kterou se nevztahuje toto pojíště jakékoli plněn související

svyšetřověním pojištěné osoby nebo šetřením, eni c) jakékoli plnění poskytnuté osobě.

které může vznést proti pojištěné osobě nérok, at již společností nebo pojlětěnou osobou

jménem či na učet společnosti

Něklady vsouvislosti aastradičnim řízením znamenají pňměře é p platky la náklady

učetně vynaložené pojlětěnou osobou s předchozím souhlasem pojistitele v semné lonně

na () jakéhokoliv krizového manažera a/nebo daňového poradce; nebo ai na PR poradce,

pokud tym něklady pojištěné osoba vynaloží vytučné aphmo vsouvislost saab-edičním

řízením vedeným proti pojištěné osobě nebo v souvislostí s řízením proti majetku
a svobodě.

Něklady vsouvislosti skrlzovou situaci znamenaj přiměřeně něklady specihkované

vpřiloze Atěctito pojistným podm nek rtčelné vynaložené pojištiným či za pojištěného

s předchozím souhlasem pojistitele v pisenvié lormě.

Náklady vsouvislosti sprověřanlrn požadavku společníka znsmenej přiměřené náklady

učelné vynaložené pojlětěnou osobou spředchozím souhlasem pojistitele vprsemné lonně

výhradně vsouvislosti s přípravou obrany a dalšího postupu vsouvislosti s prověřením

požadavku společníka ve vztahu ktskově pojíštěné osobě. Náklady vsouvislosti

a provéřsním poladavku společníka však neznamenají (r) plat, mzdu nebo odměnu jakékoliv
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pojištěné osoby néhrsdu za ztratu času pojištěné osoby nebo jakékoliv mzdové. provozni nebo

jiné něklady aínebo vydaje společnosti. ani (D něklady vynaložené v souvislosti s jakoukoli žédostí

(íormétní nelonnšin na doložení dokumentů. záznamů čí inlormarí veieldmnické podobě. které

jsou v držen nebo pod kontrolou společnosti, žadatele nebo jakékoli třetí osoby.

ltěklady v souvislosti s předběžným opatřením znamenají přiměřené poplatky anáklady

učetně vynaložené pojištěnou osobou s předmozim souhlasem pojistitele vpísemrié lonně

na podán névrhu adaíší zastupovéni vsoudním řízení ovydéní předběžného opatření za

učelem odvrácen vmese néroku v důsledku porušení povinnosti,

Něklady v aouvislosti a předběžným opatřením však neznamenají plat. ntzdu nebo

odměnu jakěkoiv pojištěné osoby náhradu za ztrátu času pojiětěné osoby nebo jakékoliv

mzdové provozn nebo jiné něklady al nebo výdaje společnosti.

líěrok znamené.

) (a) výzvu nebo požadavek v pisenvié lormě na néhradu ůjnry, včetně požadavku na

zahájení mediaůilho či rozhodčího řízení nebo jakéhokoli jiného alternativního

zpusobu řešení spaní

b) občanské, správní nebo repulatomi řízení, mediaci nebo rozhodčí řízeni včetně

pronnévrtiu. kterými je uplatrlověn nérok na néhrsdu ůjnry nebo jinou tormu

náhrady

(c) trestní řízeni;

uplatněné nebo vedené proti pojištěné osobě z důvodu porušení povinnosti:
nérok související s cennými papiry;
vyšetřování pojištěné osoby"
derivstívnl ilzaní

požadavek v pisenvié lomtě obdržený pojiětěným na stavění či přerušeni lhůty či

promlčecí doby vztahující se k néroku, který byl nebo může být vzrieeen proti

pojiěténému z důvodu ponrěeni povinnosti
Nárok eouvíssjlci a cennými papiry znamená jakýkoli nérok uplatněný proti pojištěnému,

(n ve kterém je lvi-zeno ponršení povinnosti:

(a) v souvislosti s koupí. prodejem nebo zprostředkiwéním koupě & prodeje

cenných papírů:

(h) majitelem cenných papírů v souvislostí s výnosem z cenných papírů, na který

má nárok; nebo

(ih který je dsrtvativním řízením.

Za nérok související a cennými papiry se však nepovažuje jakékoli správní nebo reoulatomi
řízeni proti společnosti nebo šetření záležitosti apolečnosti svýjimkou případů, kdy takové

řízeni bylo současné zahájeno a je po celou dobu vedeno rovněž proti pojištěné osobě.

Za nérok související scennýml papiry se nepovažuje eni nérok uplatněný pojlšlěným

vyplývající z, založený na nebo související se ztrétou na výnosecti, či nemožnosti tyto výnosy

realizovat, z cenných papírů (včetně cenného papínr opravrlujicího jeho majitele k prodeji

nebo koupi podkladového aktíva (wanants) nebo opci).
Nárok ve vztahu ke Spojeným stétírm americkým znamená nérok uplatněný ve Spojených

státem americkým či na území pod jejich správou nebo řešený orpány Spojeným států

amerických anebo řídicí se jejich právem

ttavýkonný člen orpěnu znamená fyzickou osobu, které byla. je l:" se vprůběhu pojistné

doby stane členem dozorčí iš správní rady společnosti. jejiho výboru pro audit nebo jiného

obdobného orpénu společnosti, který není součástí výkonného manažerského týmu. není

zaměsbiancem společnosti nebo jiné osoby ze stejné skupiny, eni není se společnosti

jakýmkoli jiným způsobem propojený, pokud tuto lunkra" vykonévé v průběhu pojistné doby,
včetně obdobným orpánů společnosti podle přískršným právních řádů, avšak výhradně

v rozsahu, vjakém tato osoba jedné v pozna“ nevýkonrrého člena orpěnu.

Občanský zákoník znamené zákon číslo W201! Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějším předpisů.

Orpén veřejné správy znamené jakýkoliv repulatomi orpén, orpén stétrtí správy nebo mistni

samosprávy, vládní orpén, vládní apentunr, oficiální obdrodni orpén nebo jakýkoliv jiný orgán,

který má podle právnícti předpisů pravomoc prošetřovat záležitostí pojištěného.

Osobní a rodinné výdaje znamenají následující výdaje pojištěné osoby v obvyklé výši:

G) školné a další náklady související se irzděiáním nezletilým osob. vůči kterým ma

pojíštěné osoba vyživovací povinnost:

(ih výdaje spojené s bydlením;

ai) vy na energie včetně nékiadú na telelon a internet;

(rv) výdaje na osobni poiětěni, zejména pojištění životní, ůnzové a poištěnl pro případ nemocí.

Dsobnl a rodinné výdaje však nezahmirjl plat. nrzdu nebo odměnu jakékoliv pojištěné

osoby, náhradu za ztrátu času pojištěné osoby nebo jakékoliv mzdové, provozni nebo iné

náklady atnebo výdaje společnosti.

Pojistitel znamená Colonnade insurance SA. se sídlem L-245J Lucemburk, rue Eugéne

Ruppen 20, Lucemburské velkovévodství, zapsaná v lucemburském Regislre de Commerce

et des Sodétěs, repistrařxii čislo 561605, jednsjicí prostřednictvím Colonnade insurance SA..

organizační složka, se sldem Na Pankráci 16831127. 140 oo Praha 4, Česká republika,
identifikační číslo 044 85 297, zapsané v obchodním rejstňku vedeném Městským soudem_y__

Praze, oddů A, vložka 17229.

Pojistné doba znamené dobu stanovenou v pojistné smlouvě. na kterou bylo toto pojištění

sjednáno a které začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě a končí dnem uvedeným

v pojistné emíouvé nebo dřívějším dnem, kdy dojde k předčasnému ukončení pojistné

smlouvy. Není-ti v pojistné smlouvě uvedeno jinak, prodlužuje se pojistné doba

automaticky vždy odalšl rok, není-Ii pojístníkem nebo pojistitelem toto pojištění v pisenvié

lonně vypovězeno nejpozději šest týdnů před uptynutím přísiiršné pojistné doby.

Pojistně smlouva znamené smlouvu uzavřenou mezi pojistitelem a pojístníkem na pojištěni

podle těmto pojistným podminek
Pojistnik znamené právnickou osobu uvedenou v pojistné smlouvě, které rrzavřela

pojistnou smlouvu s pojistitelem a které je povinna platit pojistné.

Pojtštěné osoba znamené lyzicliou osobu, ldará byla. je nebo se vprůběhu pojistné doby stane:

členem orpěnu ne však externí auditor insolvenční nebo obdobný správce

společnosti

33333
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II vedoucím zaměstnancem společnosti v manažerské nebo kontrolní tunkd pokud

(a je proti nerriu vznesen nerok. ve kterémjo tvrzeno porušení pracovněprávních

předpisů

(b je žalovaným vedie člena orgenu společnosti v souvislosti a nerokem ve

kterém je tvrzeno, že se podací no ponieenl povinnosti

(c) le proti nemu vedeno vyestřovšnl pojletene osoby

(ii je stínovým ředitelem nebo de tanto ředitelem (de řacto director) společnosti;

(rv) předpokiedsnym ředitelem (prospective director) uvedeným v jakémkoliv prospektu

vydaném za učelem kotovenl cenným papíni na burze nebo vobdobném prospektu

vydaném společnosti

(v) členem orpenu společnoetl mimo skupinu;
avšak pouze v rozsahu v lakem takove osoba jedne v pozicí poliltene oaoby

Folištenou osobou je dele

(vi) manžel/manželka registrovaný partner/registrovane partnerka a

(vir dedic E prevnl nástupce
osob uvedeným v písmenem (n až (v), avšak pouze vsouvislosti snerokem vyplývajícím

výhradne z poničení povinnen! pojlštenou osobou uvedenou v písmenech G) až (vl

Pollštený zriamene společnost e polišténou osobu.

Pokuty a panels mamenaj pokuty a periele které je možné v soidadu s prevním předpisy

pojistit a které je pollštene osoba povinna zaplatit sprevnímu nebo regulatomímu orpenu
v důsledku ponieeni povinnosti, kminé pokut, penele a jiným sankci vyplývajícím

z ponišeni prevních předpisů upravujícím dane a poplatky a peněžitých sankci uložených

v rernci trestn ho ňzeni nebo řízení o přestupcich.

Porušení pracovnčpievníoh předpisů znamené skuteůié nebo udajne jednení pomybeni
nebo opomenuti souvisel cí slakýmkoliv pracovním pomerern včetne dohod o pracím

konaných mimo pramvnl poměr ve srnysiu zekona číslo 162/2006 Sb zekonik prece ve znen

pozdejším předpisů ři jeho ekvivalentu podle iného právního řádu, jakéhokoliv bývalého

současného budoucího nebo polencielního zamestnance nebo poličtene osoby jakékoliv

epoiečnoatl nebo společnosti mlrno skupinu,
Porušení povinnosti znarnene

(i) okedjda o jakoukoliv pollštenou osobu (krome nerokú aouvisejlcích e cennými

nrrlvv)
(a) skutečné nebo údajné jednení nebo opomenutí kterým pollštene osoba

porušilo povinnost. kterou ji ukládají prevnl předpisy, stanovy. zakladatelská

nebo obdobné dokumenty společnosti, a ktereho se pollštene osoba dopustňa

v postaveni uvedenem v cerno polietěne osoby. nebo jakekoliv skutečnost

vznesene proti pollelene osobě pouze z důvodu takové její řunkoe nebo

(b) porušení praoovneprevnlch předpisů,

(ii pokud jde o neroky související s cennými papíry jakékoliv slunečné nebo udajne

jednen nebo opomenuti, kterym pojištěný ponišii povinnost kterou mu ukledaj právni

předp sy upravujiei cenné papiry jejm koupi. prodej nebo zprostředkován koupe či

registraci polleteným .

Povinnost v souvislosti e oennyml papíry zminene povinnosti společnosti související

s nesiedujícimi okolnostmi

(D me kterékoli ze svym cenných papínr kotované na burze cenných psp ru ve

Spojeným sletem amaiíraym;

(ít me anne papíry. u kterym ex sluje registrační či notilikaibii povinnost u Komise pro

cenné papíry e burzu USA US Seciiritřes Exchange Cornrrrssionl: nebo

(ii me notínkačn povinnost vuči Komisí pro cenné papíry obul-zu USA (US Secirnires

Exchange Corrirnřssiorrl pode členku t3 Seointies Exmanpe Act ol 1934.

Povinnost v souvislosti a cennými papiry neznamene jakoukoli povinnost ve vztahu

koenným papIr\'irn nakoupenym ři prodaným DNIe členku tuA nebo Level 1 American

Depository Receipt: zekona Seairities Exmenpe Act ol 1934

Požadavek ne vznesení neroku znameni písemný požadavek ekisoneie nebo společníka

společ. ostl doručeny statutemimu nebo dozorčímu orpenu společnosti požaduj oi uplatněn

práva na nehradu ujrny proti členovi orpenu pro porušení povinnosti.

FR poradce znamená jakéhokoli poradce v oblasti FR schváleneho pojistitelem.
Froveřenl požadavku společníka mamene interni šetření apolečnostl prováděné jejim
statutemim nebo dozorčím orjjenem či“ obdobnými orjjený podle jiného prévn ho ledu za

účelem zjištění, jak bude vuči požadavku na vznesení neroku obdrženemu pelietenym E

dertvallvnlmu řízeni zahejenému proti členovi orpenu postupoveno
Pioveřerii požadavku společníka však nesnamene lekýkoh nitinni nebo pravidelne

provedený repulatom nebo ntem dohtedčidozor, proveřoveni shody. revizi. zkoušku vyrobu

nebo nudit včetne jakehokoli plnen béžrrym nebo pravidelným povinností společnosti

spočívající v poskytovení inlomtací provedeným v remci kontrolním nebo dohledovym

(innosti společnosti nebo orpenu veřejné sprevy.
Řízení proti majetku a osobni svobode znemene jakékoliv řízen vedene proti pojištěné

osobe erpenem veřelne eprevy za učelem:

(i) zbavení pojiltene osoby funku člena oroenu;

(i vyvlastnen zabaven
. propadnuti nebo převodu vlastnickým prev i! držby obstaven

nebo omezen prev pollštene oaoby k jejím nemovitostem nebo osobnímu majetku

(ií' zlízeri zestavniho prevo nebo jineho zatížení nemovitostí nebo jineho osobn ho

majetku pojištěni osoby.

(ív dočasného nebo trvalého zekazu pojištěné osoby být rneivovena do lunkce člena

orpenu nebo tuto lunkici vykonevel

(v omezeni m sta pobytu či pohybu pojičtene osoby nebo jej ho zedržení, zatčen anebo

vazby

(v deponaoe pojičtene osoby v dusledku ztráty jinak platného imipraibiího statutu

zjineho dwodu než odsouzen pojletene oaoby za spechen trestného činu.

Samostatný nerok znamené leden a všechny neroky či jine udeiesti vypiyvojicí ze stejné

nebo podobne udélosti, okohostí nebo příčny e to bez ohledu na počet pojistným udélosti

počet pojištěných, kterým se tyto nšroky E" jine udelostl týkaji počet osob, které nerok

uplatňují a osob, ktere se neroku brent nebo důvodů žaloby
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Společnost marnene.

( polistriika
Il jakoukoli dceřinou společnost: nebo

( i v případe insolvenčního řízeni zahájeného a vedeného ve Spojeným státem

amcrldiým proti výše uvedeným osobem rovněž dlužníka v řídícím postaveni (debtor
iri possession

Společnost mimo skupinu znamene jakýkoliv subjekt, s výjimkou subjekbi, který-

( je společnosti
(ii je bankou, clearinoovou společností. úvěrovým uslavein. osobou (sprevcovskou

společivosm podnikej ci v oblasti" kolektívnhio invesloveni do cenným papínr. investiibii

společností inveshčním poradcem, resp. manažerem, investičním nebo podilovým

londem. pnvala equhy společností nebo rizikovým investičním londem, obchodníkem

s cenným papíry pojišťovnou nebo jakýmkoliv jinym obdobným subjektem, nebo

(i ) obmoduje sve cenné papíry na burze nebo trhu cenným papírů ve Spojeným státem

amendiých avsouladu sťenkem t:! zekona obuize cenných papírů zroku 1934

platného na uzerni Spojeným států amenckycti (US. Secunties Exchange Acfj je
povinna předkládat zprávy Komisi pro cenne papíry aburzu ve Spojeným státech

Imetlckyďt (United States Sea/otřes and Exchange Commission).

Spoluúčast znamené částku spoluúčasti uvedenou v pollstne smlouve.

Spoluúčast pro cenné papiry znamené spoluúčast uvedenou v pollstrte smlouve, ktere se

apňkuje no j škodu vyplyvajcí z neroku souvisejícího s cennými papíry, (ii) neklady na

šetření vynaloženými v souvislostí s šetřením provedeným orpenem veřejné aprevy, který je

oprevnén provedét takove šetření ve vztahu kcenným paplnim. nebo Git) nekiady
v souvislosti s provélenlm požadavku společníka v souvislostí s cennými papiry.
Spoluúčast pio poničení pracovnepi-lvnlch předpisů znamena spoluúčast uvedenou

vpojistne smlouve ktere se aplkuje na škodu výplývajíci zponieenl pracovneprevnich
předpisů.

Stínový ředitel znamene fyzickou osobu, ktere je stínovým ředitelem (shadow director)

společnosti nebo společnost mimo skupinu ve smyslu ustanoveni 9 71 zekona

o korporeclch (či jeho ekvivalentu podle iného prevniho ledu). vyplývá-lí takové pozice teto

osoby z jejiho postavení ako člena orpenu nebo zaměstnance jine společnosti.
Šelřenlzriamene

(D jakykoliv iormelni požadavek na polletenou osobu na (a) její účast na jednení nebo

vyslemu nebo (b) předen dokumentů zemamů nebo elektronickým dal. e to ohledne

záležitost společnosti nebo pollštené osoby vyplyvajci zpozioe této osoby jako
polletene osoby je-lí učiněno:

(a orgenem velelne spi-lvy;
(b společnosti nebo statuta'niim nebo dozorčím orpanem společnosti či" jakýmkoli

výborem nebo komisi temto oroéníi jestliže:

(t vypiýve z vyšelřoveni provedeněm orvenem veřejné spi-evy
v souvislosb se společnosti nebo polletenoii osobou vyplývající

z pozice telo osoby jako pojletene osoby, nebo

(Z knému došlo v nevazností na p senvié oznemen orgenu veřejné

spršvy zaslané společnosti. polletenou osobou nebo tzv

whistleblowers o skirtečném nebo domněiem poničen zekonrrých

povinnosti ze strany polištené osoby. je-li takove šetření požadoveno ze

strsny oroenu veřelne eprevy, nebo

i inspekis" mistni šetřen nebo inou konbolu orpenu veřslne eprevy vprostorem
společnosti nebo společnosti mimo skupinu. ktere se poprve uskutečnila behem

pojistné doby a behem které došlo kpředložení, revui pořízen kopii nebo zabavení

dokumentu kvýslemu jskélio v polišténe osoby nebo k veřejném oznemení

vztahuiidmu se k takove inspekd, šetření nebo kontro e

Šetření však neznamene jakeho šetření. vyšetřoven. prověrku audit nebo kladení dotazů

vremci bežne dozorové činnosti orpenu veřelne aprevy nebo běžné činností společnosti,

o to včetne žádosti o poskytnuti iniormecí ze strany dozorové o orpenu
Škoda znamené akoukoh penéžitou čistku kterou je pojištěný vdusledku neroku prevne
povinen nahradit na zekladé soudn ho rozhodnutí, rozhodčího nelezu nebo smím dosaženého

auzavřeného spředmozim souhlasem pojistitele vplsemne iorme ato včetne náhrady

nákladu řízení žalobce uroků z prodleni a příslušného nesobku v cenesobné nehrady újmy

(multiplied portion ol multiple damages). nekladů na obranu a nekladů v souvleiosti

s krizovou situaci Škoda zetirnuje sankční aeiiemplem náhrady ujem (punitive and

exernplary damapes pouze vtakovem rozsahu, vlakem e lze podle příslušným prevnich
předpisů poistit
Škoda dele zahmuje neiiiedy na šetření adalš nektadý podle členku Zalvýše (avšak

vyhradne v rozsahu stanoveném vždy v příslušném ustanoveni

Škoda však neznamená jakékoli poplatky, sankůil plnen či dane nejde—li opokuty
epanele na které se vztahuje rozšiřujcl ustanovení vHenk 2,5 vyše je-lí sjednáno, (ii)

jakékoi mzdy nebo jiné odměny za výkon prece "jakékol vyhody poskytovane vsouvislosti

se umestnenlrn employee beneňts). nebo (in) neklady na odklizen. odstraneni ři staženi

lakehokol nebezpečného mateiielu zneEšteni nebo vady výrobku

V případe neroku ve kterem je tvrzeno, že cene nebo ne pinén nabízené nebo uhrazené

vsouvislosti s akvizicí nebo nabytím podsiatrié česti č celého obchodního podílu akcií nebo

majetku jakekoli osoby le nepřimeřene, nejsou škodou jakekoliv částky stanovene soudním

rozhodnutím nebo vrámci mímosoudniho řeše sporu. okteré je takove nabízená nebo

uhrazené cena či ne plneni navýšena. Fro vyloučen pomybn s se však uvedí, že t vtomto

případe se za škodu povožuj neklady na obrenu.

Škoda dele neznamená jakékoi čestky. ktere nen pojistitel oprevnen poskytnout v souladu

s příslušným prevní předpisy vztahujícími se na toto pojištěn či privnlrni předpisy místa, kde

byl nerek vznesen či kde došlo k jine udélosti.
Transakce znamené případ, kdy
( pollstnlk převede veškerý svůj majetek nebo jeho podstatne čest na jakoukoliv

fyzickou nebo právnickou osobu nebo skupinu osob ednaj cim ve shodě, nebo dojde
k luzi ů jiné obdobné přeméně pojistnika a takove osoby nebo skupiny osob: nebo

COLONNADĚ.
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6.1

jakákoli íyzická nebo právnická osoba nebo skupina osob jednaj cích ve shodě získá

kontrolu nad pojístníkem

Událost znamená jakýkoli nárok šetření nebo jinou událost podle článku Znebo článku

: výše.

Úřední rozhodnutí znamená roztrodnutí orgánu veřejná správy tykajici se vyvlastnění,

zabavení, propadnutí nebo převodu vlastnickým práv & držby obstavení nebo omezeni práv

pojištěná osoby kjejlm nemovitostem nebo osobnímu majetku v souv slosli s řízením proti

majetku a osobni svobodě nebo estradíěním řízením.

vyšetřování pojištěná osoby znanrená jakekoli vyšetřování vedená proti pojištěná osobě,

ve kterěm:

(n je pojištěná osoba označena orgánem veiejná správy (s výjimkou Komise pro cenná

papíry aburzy Spojených států enrerliiiýdi) za osobu, proti která je vedeno takove

řízení, na základě ktereho může být zahájeno soudní nebo spravni řízeni;

(ij bylo pojištěná osobě doručeno předvolání (subpoena) nebo Wells Notice v případě

vyšetřování vedeném Koniisl pro cenná papíry nebo burzou Spojených statu

amerických (US Secundus Exchange Commissiorij;

al) byte pojištěná osoba zadržena a vzata do vezbý na dobu delší než 24 hodin.

Zahraniční právo znamená právo jekěkoi iná zerně odlišně od prava zeniě podle jejíhož

práva je sjednáno toto poištěnl.

Zákon okorporaeíeh znamená zákon čislo sorzorz Sii o obchodnich společnostech

a družstvech (zákon o obchodnich korporecicti), ve znění pozdějších předpisů,

Oznámení nároků a jiných události ěl skutečnosti

Toto pojištění se vztahuje pouze ne nároky. která byty proti pojištěněmu poprvá vzneseny

ajíná události. ke kterým poprvá došlo, během pojietně doby nebo během případná lhůty

pro zjiětěni a oznámeni nároků (s výjímkou případů uvedeným v článku E.: níže, kdy se toto

pojištění vztahuje i na pozdější nároky & jiná události. pokud jsou splněny všechny podmínky

uvedená věiánku 5.3 níže). pokud byly oznámený pojistiteli neprodleně polá co se

pojištěný o přislušněrn nároku & jiná události poprvé dozvědět. ne však pozděj ,
než

(ij v průběhu pojistná doby nebo lhůty pro zjiětění a oznámeni nároků: nebo

oi) do so dnů po uplynutí pojistná doby nebo lhůty pro zjištění e oznámení nároků.

pokud je příslušná oznámeni doiučeno pojistiteli současně nejpozději do 60 dnů ode

dne. kdy byl příslušný nárok vuřa“ pojištěněmu poprve vznesen & kdy došlo kjiná

události

Pro vylouěen pochybnost se uvádí, že pokud pojištěný nepožaduje náhradu nákledů ne

šetření nebo nákladů v souvislosti s piověřením požadavku společníka není jeho právo

na poskytnutí pojlstněho plnění ve vztahu ksouvisejídmu nároku dotčeno ikdyž řádně

nesplní výše uvedenou oznamovací povin ost pokud jde olyto něklady ale ve vztahu

k takověnrii nároku bude tato povinnost řádně splněna.
Pokud se na nárok

'

inou událost nebo škodu vztahuje jakekokv jrně pojištění, je pojištěný

povinen o tělo skutečnosti bez zbyteěněho odkladu inionnovat pojistitele a sdělit mu veškerá

inlormaoe týkající se rozsahu tekováho pojištěn & jiná inionnace, která si pojistitel vyžádá.
Jekákoív oznámení vztahující se kněrokům či jiným událostem musi být pojistiteli
doručena vpísenuiá iorrně emailem nebo iaiiem na jeho adresu uvedenou v pojistná

smlouvě,

Gznámenl o krizová eitueol

Pojistnik je povinen ozněmn pojistiteli vpojistně době bez zbytečného odkladu jakoukoli

krizovou situaci. Taková oznámení okrízově situaci není ozněmenm nároku & jrně

události podle předchozího článku. oznámen o krizová situaci musí byt pojistiteli doručeno

v písenuiá lormě ernedem nebo lakem ne jeho adresu uvedenou v pojistná smlouvě.

Souvisejici nároky a události a samostetriá nároky

Pojištěný může během pojistná doby iníonnovet pojistitele o jakákoliv skutečnosti. u která

lze důvodně očekávat. že bude příčinou nároku & jiná události Toto oznámení musi

obsahovat duvody. proč lze nárok či jnou událoot očekávat. a všechny reievarnni iniomraoe,

týkající se zeýnána dat dotčených osob, vyše ujnry porušení povinnosti. pojlětěnáho

aosoby. která by mohla nárok vzněst iniciovat událost Pokud pojistitel taková oznámení

pijme. bude každý pozdější nárok, který bude následná vznesen vuči pojištěněmu & jiná

událost. ke která ásledně dojde, skterá lze phpsat těmto relevantn ni skutečnostem

považován za nárok uplatněny & událost nastalou vpníběhu pojistná doby, Jakékoliv

taková oznámeni mus byl pojistiteli doničeno vpísenuiá iorrně, emailem nebo iaxem na

jeho adresu uvedenou v pojístně smlouvě.

Pokud byty nárok & ná udáioet oznámeny v souladu stěmito pojistnými podmínkami. pek

akýkoiiv navazující nárok & jiná událost. která představují samostatný nárok. budou pro

uěeiy tohoto pojištěn považovány za eden sten samý nárok vznešený & událost nastalou

v okamžiku uplatněn prvního z takových nároků nebo vzniku taková události,

obrana a ernlmě řešsni apon'i
Všidiní pojiětění jsou povinn na svuj vlastn náklad (í) poskytnout pojistiteli veškerou

potřebnou součinnost. kterou od n'ch lze zumně požadovat, v souvislosti s řešením

jakěhokoiiv nároku nebo události, sp upraoovat s pojistitelem ph šetření obraně.

nnrovnán sniimám řešen nebo odvolán se prot nároku nebo vránvii řešení jiná udllostl;

a iij poskytnout pojistiteli veškerá relevantn informace ohledně akěhckoiiv nároku nebo

iíně události, která od nich pojistitel může rozunviš požadovat. Každý pojištěný je povinen

vykonat všechny rozunviě p měřená e náležitá kroky ke zmenšen jakékoliv ákody,

Pojistitel neni povinen věst obrsnu prot" jakěmukoiv nároku nebo jiněmu právu na náhradu

škody vrámci jiná události jměnem nebo za pojiětěnáho avšak pojištěný má povirvrost
věst obrenu proti jakémukoliv nároku nebo němu právu na náhradu ákody vrámo“ ně

události. ktery byl vuli němu vznesen Pojištěný je povinen ne svuj náklad učinit veškerá

náležitě kroky k šetien akěhokoív nároku nebo ná uděiostl

Pojistitel je oprěvně ae svě volby) přimo nebo prostřednictvím externího právního porsdoe,

ktery jedná na základě pokynu ze strany pojistitele dohlížet ne jakekoliv iizenl související

nárokem nebo události. Pojistitel si dále vyhrazuje právo učastnit a zepoii se do jednání
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o, resp do obrany proti jekěmukoív nároku & do řešen jakákoliv událostí v kterékoliv jeho

iázi. včetně ednán osmlmám řešen nároku. resp události pojištěnýjepo nen pojistiteli
ib jím urěeněmu právnímu zástup za timto účelem uděět plnou mor.

vpřípadě existence zásadního rozporu nebo konilrktu mezi zajmy jednotlivých pojištěných

bude pojistitel v nevyhnutelném rozsahu souhlasit sjejrdi odděleným právn m zastoupením.

Bude-ii nárok vznesen nebo ěetřanl zahájeno proti pojištěni osobě ze strany společností.

nen pojistitel povinen komunikovat ohledně takového nároku nebo šetření s akoukoliv jinou

pojlětěnou osobou nebo společnosti

Příslušný pojištěný je povinen vrátit pojistiteli jakálio v pojistné plnění nebo jeho piísiiišnou

List která bylo poskytnuto v souvislosti ee škodami nároky nebo jinýrrii událostmi na která

se toto pojištěni nevztahuje,
Souhlas pojistitele
Pojistná plnění ztohoto po"štěn bude poskytnuto pouze ze podmínky že pojištěný bez

předchozího souhlasu pojistitele vp semně lonně (phčeniž pojistitel nem' 'e svůj souhlas

bezduýodně odepňt

(ij neuzavře jekoukoěv dohod onerovnán & jinám smimám řešení nároku nebo jiná

události včetně nároku na náhradu jakymkoliv nákladů);

(ri) neuzná sni nepřevezme jakouko v povinnost knáhradě ákody & ja oukoiiv škodu

nebo její Hsi neuhradí;

(iii) neučiní jakoukoiv jinou otázk vsouvislosti se ákodou, nárokem ne jinou události

nespomou

(ivj nedá souhlas s akýmkoiiv rozhodnutím ve vztahu k nároku a

(v) nevýrreioží jakěkoěv náklady v souvislostí sjakymkolív nárokem nebo události,

Pojištěný je dále povinen využit všeainy dostupná nástroje včetně opra 'ch prostředků.

kterě má kobraně proti jakámukoliv nároku či jrně události Pojistná plněn bude dále

poskytnuto pouze za podminky, že pojištěný spin všechny svá povinnosti k řádně obraně

proti jakěrnukoiiv nároku nebo jiná události stanovene vtěiiilo pojistných podmínkách

a poskytne za timto učelem pojistiteli veškerou potřebnou souřjnnost

Pokud se pojistitel mohl pině ucastnit obrany vírů nároku ajekýotikoi projednávání

souvisejicich se smínrým vyřešením nároku. není oprávněn bezdůvodně odepřít souhlas

s vyřešením nároku nebo jiná události smímou cestou

Jestliže veškerá pojistná plnění znároku nebo jrně událostí. na která se vztahuje jedna

spoluúčast nepřevyšují částku táto spoluúčasti. není pojištěný povinen žádat pojistitele
o vyslovení souhlasu podle tohoto článku

Ozněmen pojištěněho učiněná vi'i& orgánu veřejná správy bez předchozího souhlasu

pojistitele nejsou ponišenim povinnost pojlštěnáho podle tohoto čiánku pouze tehdy. není-lí

pojištěný podle příslušných právních předpisu oprávněn požádat pojistitele o takový souhlas

a pojištěný tak u&rii ihned potě. když je to pode p slušnydi právních předpisů možná.

Rozvržení

Pojistitel bude hradil výlučně škodu vyplývající znároku & jiná události, na která se

vztahuje toto pojištěni. Pokud se nárok & jiná událost týká skutečností sosob, na která se

toto poištěnl vztahuje. e zároveň lskuleěnostl aosob na která se toto poištčni nevztahuje,

pojištěný o pojistitel vynaloží rozumně usti nezbytně pro určení piírněienáho

aspreveděvétro rozdělení jejich poměru na zpusoben škody která je předmětem tohoto

pojištěni, e to s ohledem na právni a hnanbrí rizika p psateiná skutečnostem, na která se toto

pojištěni vztahuje a na která se toto po" štěn nevztahuje
uhrada nákladů

Pojistitel uiuadí jakěkoív náklady, na která ee vztahuje toto pojšlění, neprodeně potě. kity
obdrží dostatečně spediikovaná lakturý nebo jiná relevantn doklady ohledně těchto nákladů.

V případě že dodatečně vyjde najevo že pojištěněmu právo na pojistná plnění nevzniklo, je

pojištěný povinen pojistiteli taková zaplacená náklady vrátit viozsahu odpovídajícímu

poskytnutámu pojistněmu plnění,

Pojistitel neodmitne poskytnutí zálohy na náklady pouze z toiio důvodu. že se domnívá, že

došlo kjednán uvedeněrnu vřiěnku 4 t výše. nen naplnění podmínek pro apirliad této

výtoky prokázáno

Postup a pořadí plateb pli výpietě pojletněho plnění

Pojistitel uhradí ěkodu na ktero se vztahuje toto po šlěni v pořadí, ve kterem byty

požadavky na proplacení teto škody pojistiteli předloženy Pokud pojistitel na základě

světlo viestnůio uvážení určí. že limit pojlstněho plnění nebude dostačujíá na pokrytí celá

ákody, uhredi pojistitel nejprve:

(Í) škodu pojištěných osob, pokud společnost příslušnou pojiátěnou osobu

neodškodnila; a

l pokud takto není vyčerpán cely Iímlt pojlstněho plnění. může pojistník požádal

vp semná ioimě (e) pořad e vyší ve kterych bude škoda do tohoto rozsahu

zaplacena. nebo (bj konkrět iho pojištánáho kterániii bude tato škoda do tohoto

rozsahu zaplacena.
Pro vyloučení pochybnosti se uvádí, že poskytnutím po striěho plnění podle výše uvedených

pravidel se pojistitel zprostí jakýchk v povinností která mu z tohoto pojištěni vyplývají,

Subrogece
Vzniklo-ě vsouvislosti spojistnou událost pojištěněmu proti inemu právo ne náhradu újnry

nebo jiná obdobně právo. přechází výplatou pojrstně o plněn toto pravo ne pojistitele. a to až

do výše ěástek, která pojistitel vyplati Pojištěný e povr en postupovat tak, aby pojistitel
moiil virů jiněmu toto právo ůiinně pietnit Jakák i lástka, která byla takto získána nad

rámec celiovětio plnění pojistitele b de pojištěněmu po odečtení nákladů na vymáhání

těchto částek vrěoene.

Pojistitel neuplatní svá právo vyptyvaj cí ze subropaoe práv na náhradu újmy proti jakěkoli

pojištěná osobě s vyjiirikou případů. na která se vztah e výluka uvedená v článku 4.1 výše.

Důsledky ponršenl povinností

Vsoidadu sustanovenim 5 2800 odstavec tobčanskáho zákoníku se uvádí. že bylo-ii

v důsledku porušení povinnosti pojlstnika ne pojtětánáho při jednání o uzavřeni pojistná

smlouvy nebo o ejí změně sjednáno riižš pojistná má pojistitel právo pojistná plnění snížit

otakovou část jaký je poměr pojistněho která obdržel kpojistněmu která měl obdržet.

V souladu s ustanovením 5 2800 odstavec 2 oběa kěho zákoníku se dále uvádí že mělo-ii
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ponišeni povinn stí pojistnika pojíštěnáho ebo ě osoby která má právo na pojistná
plnění podstatny vňv ne vznik pojisbiě udátos

, js pruběh na zvětšen rozsahu jejmnásledku nebo ne zjištěn & určení vyše pojlstněho plněn má pojistitel právo snížit pojistnáplnění uměmě k tomu, jaky vliv mělo toto ponišení na rozsah pojlatíteiovy povinnosti plnitPojistitel může pbiěnl zpojletně smlouvy odmítnout jestliže příčinou pojistná udáíosh byla
skirteěnost, okterá se dozvědět až po vzniku po stně události akteroii nemohl zjistit při
sjednávání pojištění nebo jeho změně v důsledku ůnrysině nebo z nedbalosti nepravdivě nebo
neůpiriě zodpovězených písemných dotazů, a jestliže by pň znalosti táto skirteibiosti vdobě
uzavření pojistná smlouvy tuto smlouvu neuzavíei, nebo j uzavřel za jinych podminek
Pojistitel může dále odmítnout pojistná plněn, pokud pojistník nebo pojištěný nebo
oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na poj stně phěn vědomě nepravdivě nebo
hnrbě ztiresleně ůdaje tykajici se rozsah po striá události nebo podstatně udaje tykajici se
těto události zarrilči

Limit pojlstněho plnění
Pojistitel poskytne pojistná plnění (včetně veškerých nákladů) v souv slosli s každym
samostatným nárokem maximálně do vyše limitu pojlstněho plnění Celliovy počet
samostatných nároků, za která pojistitel poskytne pojistná plnění za pojistnou dobu, nen
omezen. To však neplati v následujícím případech, kdy pojistitel poskytne poj stná plnění
(') za všechny pojistná události, včetně umostatněho nároku omámená poprvá

vprůběhu lhůty pro zjištění a ozriámani nároků maximálně do vyše iímítii
pojlstněho plnění bez ohledu na počet pojistným událostí počet pojištěných, kterých
se tyto nároky či ímá událostí tykaj" _ počet osob která nárok upíaiiíuji eosob která
se nároku brání nebo duvodu žaloby;

6 za všechny ákody vyplývající ze všem nároků vznesených společností nebo za
společnost maximálně do vyše limitu pojlstněho plnění

(ir za všemny nároky ajíná události výptývajicí z upadku apolečnostl či s n rn
souvísejcl nebo mající ze následek & jiriek přispívajicí kupadku společnosti
maximálně do výše limitu pojlstněho plnění bez ohledu na počet pojistným událostí
počet pojištěných, kterych se tyto nároky & jiná události týkají počet osoti která
nárok uplatňují e osob, kterě se nároku brání nebo duvodů žaloby nebo právnmduvodu vedoucím & pňspívajícím k úpadku společností.

(ivj v pripadá pojšlění podle článku t,: vyše bude pojistná plnění poskytnuto maximálně
do výše dodatečnáho limitu pro jednoho člena nevýkonnáho orgánu
a dodatečněho limitu pro všechny členy nevýkonnáho orgánu.

Sublimity pojistněho plnění uvedená v pojistná smlouvě představují horní hranici pojlstněho
plnění, která pojistitel celkově vyplatí za škodu ne kterou se tento sublimit vztahujeSubtimity pojlstněho plnění sou součástí oelkověho limitu pojlstněho plnění a nezvyšujl jej,Pojistitel není povinen poskytnout jekákoii poj striě plnění nad rámec těmto iimiti'i pojistněho
plněn, ato bez ohledu na počet pojištěných nebo výši škody phčemž toto omezeni se
vztahuje ina všemny události která tvoří samostatný nárok bez ohledu na to kdy byl
vznesen čí uplatněn.

Limit zamrarlovacim nákladů ve srrryslii občanskáho zákoníku je 25 000 Kč (resp Jil
limitu pojiatriáho plnění, jdeii ozáchranu života & zdravi) Tento limit se neupletn
vynaložil-Ii pojistník zachrarlovaci náklady se souhlasem pojistitele, ač knun nabyl jinakpovinen. Zamrarlovaií náklady mohou být poskytnuty pouze tehdy nevztahujelí se na ně
pojištění pode článku 2.5 těmto pojistným podm nek
Spoluúčast

Pojistitel uhradí škodu pouze ve vyší která přesahuje spoiuiíčaat, jejiž výše je uvedena
v pojistná smlouvě, Část ákody ve vyší spoluúčastí nese společnost a nesmí byl pojištěna.Pokud je kterákoliv apolačnost oprávněna nebo požádána odškodnit pojiátěnou osobu, a do
30 dnů tek neučiní, ačkoli měla uhradí pojistitel pojistná plnění bez odečtení spoluúčasti
a společnost je povinna následná bez zbytebiáho odkladu pojistiteli částku odpovídající
spoluúčasti uhradit Spoluúčast se nevztahuje na ) náklady vsouvislosti ekrtzovou
situací, a (ir) náklady na uchování pověsti.
Na škodu vyplývající ze všech událostí která tvoří samostatný nárok, se uplatní pouze jedna
spoíuůčast. V případě, že lze na události v rámci aarnostatněho nároku aplikovat více než
jednu lpoíuůčaei, upiain se ta spoluúčast. která je nejvyšší nen -ů stanoveno "ynak
Jíriá pojištění
foto pojištěni se upiain vždy pouze vrozsaini, v akám není apikováno jině pojištěn
odpovědnosti ze ujrnu zpusobeno.: členy slatutámím orpánů, pojištění prolesni odpovědnosti,
pojištěni odpovědnosti zaměstnavelele employmenlpiactioes liability) pojištění odpovědností
u újmu zpusobenou vedou výrobku nebo jině obdobně pojištění nebo jakěkoiv odškodnění
na která má pojištěný nárok proti iná osobě.
Odškodnění společností mimo skupinu
Ve vztahu ke společnosti mimo skupinu se toto pojištění uplatní pouze v rozsahu v jakěm
není apikováno () jakákoli odškodněn poskytovaná společnosti mimo skupinu nebo (irjakákoli jině pojištění uzavřená společností mimo skupinu ve prospěch jejch členů orgánunebo zaměstnána,

Uzamnirozseh
Toto pojištěni se vztahuje na jakákoli námký proti pojištěněmu. která byty vzneseny či ne
iná události, ke kterým došlo kdekoi na světě, nen to v rozponi sjakymikoii příslušnými
právními předpisy.
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Odděiíteínost ustanoveni pojistná smlouvy
P rozhodování o uzavřen pojistná smlouvy a podmínkám za kterým bude toto pojištěniposkytnuto vycházel pojistitel ziníonnaci uvedeným vdolazníku, který tvoří nedílnou
součást pojistná smlouvy az akychkoti inlomiad která byty pojistiteli poskytnutývsouvislosti s uzavřen m pojistná smlouvy nebo jakákoli ině předchozí pojistná smlouvy,kterou stávající pojistná smlouva obnovuje nebo nahrazuje
Žádná oznámen prohlášen nebo inlormace poskytnutá jednim pojíštěným nebo za jednoho
pojíštěnáho an žádná inlorrnaoe nebo vědomost, kterou disponuje jeden pojištěný,nebudou pro učety apikace ustanoveni o odstoupení od pojistná smlouvy, odmítnutí nebo
snížení poj striěho plněn prisuzovány jiněmu pojištěněmu
Ve vztahu kaplikaci výluky pode článku 4 t 4.3 au těmto pojistným podmínek nebude
jakěkok ponršen povinností pojištěným pňěítáno jakýmkoli pojíštěným osobám.
ve vztahu k pojištění pode článku t 4 Nárok souvisejí: s cennými papiry) pouze oznámení,
prohlášení nebo vědomost jakěkoiv osoby která je ve horká generálního ředitele (CEO),provázního ředitele (COD tínančriího ředitele CFO) nebo vedoucího právního odděleni
společnosti nebo osoby v jině obdobně pozici bude přisuzováno společností a vědomost
osob zastávajicíoh obdobně pozice u pojistníka bude pňsuzována všem subjektům
spadajícím pod dehnioi společnosti

Změny rizika

Uěínnoat pojištěni ve vztahu k US Securltlas and Exchange Commission
NenH uvedeno jinak vpojistně smlouvě toto pojištění se nevztahuje na povinnost
v souvislosti s cennými papíry.
vpřípadě společností ukterě se podle pojistná smlouvy toto pojištění na povinnost
v souvislosti e cennými papiry vztahuje a u která došlo vprůběhu pojistná doby
kpřekročen procenta uvedenáho v pojistná smlouvě jako dusledek individuální nebo
kolektivní nabídky cenných papírů, nevztahuje se toto pojištěn na jakoukoli škodu
vyplývající zěi souvrsejio s jakýmkoli jednáním & opomenutim ke kterěmu došlo po datu
překročení tohoto procenta souvrsí—li takově jednán či opomenul snabízenýni cennými
papíry jejim registrací & jakoukoli notíúkoěn & registrační povinností
Vsítuaci. kdy u společností na kterou se podle pojistná smlouvy toto pojištěni na
povinnost vsouvislosti scennýml papiry vztahuje dojde kvyěe uvedenému překročení
procenta uvedeněho v pojistná smlouvě v pruběhu pojistná doby vztahuje se toto pojištění
na jakákoli nároky pouze pod podrn nkou že pojistník iniomioval pojistitele o jakákolivtakově reprstračn nebo notihkační povinnosti a pojistník akceptoval jakákoliv změny pojistnásmlouvy včetně rozšíření o další vyhiky nebo navýšen pojistného.
Dceříná epoiečnoetl
Ve vztahu k jakákok" dceřiná společnosti se toto pojištěni vztahuje výhradně na škodu
vyplývající z;

(D poničení povinností;

(ii) jakákoli události
ke kterěmu došlo v době, kdy byla daná spoleůrost dceřinou společností
Poetoupení
Práva apovinnosli z pojlatně smlouvy nesmí byt postoupena na jinou osobu bez
piedctiozího souhlasu pojistitele v písemná lormě
Datiníce, množná čísla a nadpisy
Nadpisy odstavců vtáto pojistná smlouvě a vtěchto pojistným podmínkám, která tvoh j i
součást slouží pouze pro usnadnění orientace a nemaj vliv na vyklad jejich ustanovení. Slova
e výrazy vjednotněm čísle zahrnují pr'islušná tvary včisie množněm a naopak. Slova psanátučně mají zvláštní význam dehnovarry vůsti Delinoe těmto podmínek. Výnzy která
nejsou dehnovárry maji vyznam, kterýje jrrn běžně příp sován
Rozhodně právo

Pojistná smlouva atyto pojistná podminky, včetně otázek jejich výkladu, platností ne
učínnosti se lidi českým právem, zejměna občanským zákoníkem.
Řeěenieponí
Pokud nebylo výslovně dohodnuto jinak jakýkoli spor vyplývající z pojistná smlouvy kte

'

nebyl smírně vyřešen do třiceti (so) dnu, bude předložen krozhodnuti příslušným čes
'

soudům

Řešení stížnosti

Výnaktádáme veškerá ůsiíi k tomu, abyste obdržel služby nejvyšší kvality Pokud však přestonebudete s těmito službami spokojen, kontaktujte prosim
i Vašeho pojišlovadho zprostředkovalele, hož prostřednictvím byla pojistná smlouva

uzavřena: nebo

2 Colonnade insurance SA., organizační složka Kornaktn adresa V Cehia, tímu, 110
00 Praha i, Tei. +420 234 105 311 Fax: +420 234 105 384

Abymom rnohi Vaši stížnost rychle řešit, uvádějte vždy prosim číslo pojistná smlouvy nebo
pojistná události a jméno pojístníka & pojiětěnáho vynasnažíme se vyřešit Váš problem,pokud Vám však nebudeme schopní vyhovět, máte právo se obrátit ne Českou národní banku,
na adrese Česká národní banka, sekce regulace a dohledu nad pojišťovnami, Na Příkopě ze.tis llCl Praha t Tel 224 4tt tit. Fax: 224 4l2 404. Na Českou národní banku se můžete
obracet přimo.

Sankce

Pojistitel není povinen poskytnout pojistná plnění, pokud tak výptyvá z jakákoliv právní nomry
upravující embarpo & jině sankce, která pojistiteli, jeho zřizovateli mateřská společností &
ovládající osobě v denám případě poskytnout pojistná pbiě z tohoto pojištění neumožňuje &
zakazuje a toto pojištěni se na takováto případy nevztahuje

LIMIY POJISTNÉHO FLNEN A SPOLUUČAST

OBECNÁ usnuovanl

NDO 01-0517017
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Datum zápisu:

Spisová značka:

Obchodní firma:

Sídlo:

Identifikační číslo:

Právní forma:

Předmět podnikání:

Člen představenstva:

předseda

představenstva:

člen představenstva:

člen představenstva:

místopředseda

představenstva:

Počet členů:

Způsob jednání:

Dozorčí rada:

předseda dozorčí

rady:

člen dozorčí rady:

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze

oddíl B, vložka 19676

19. března 2014

B 19676 vedená u Městského soudu v Praze

Operátor ICT, a.s.

Dělnická 213/12. Holešovice, 170 00 Praha 7

027 95 281

Akciová společnost

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán - představenstvo:

lng. VÁCLAV STRNAD, dat. nar. 18. dubna 1989

Jana Palacha 961, 252 63 Roztoky
Den vzniku funkce: 26. června 2015

Den vzniku členství: 25. června 2015

MICHAL FIŠER, dat. nar. 13. prosince 1983

Bukolská 777/7, Bohnice, 181 00 Praha 8

Den vzniku funkce: 10. června 2016

Den vzniku členstvl: 27. ledna 2016

lng. LUDĚK ŠTEFFEL. dat. nar. 19. března 1973

Spojovací 590, 250 90 Jirny
Den vzniku členství: 16. září 2016

Bc. PETRA BURDOVÁ, dat. nar. 27. února 1969

náměstí Hrdinů 727/9, Nusle, 140 00 Praha 4

Den vzniku funkce: 21. zářl 2016

Den vzniku členství: 9. června 2016

5

Společnost zastupují navenek vždy alespoň dva členové představenstva

společně.

RADOMÍR NEPIL, dat. nar. 5. května 1985

Světova 1041/9. Libeň, 180 00 Praha 8

Den vzniku funkce: 2. května 2016

Den vzniku členství: 18. února 2015

TOMÁŠ JÍLEK, dat. nar. 16. prosince 1970

Údaje platné ke dni: 25. května 2017 05:30 1/2



člen dozorčí rady:

člen dozorčí rady:

člen dozorčí rady:

Počet členů:

Jediný akcionář:

Akcie:

Základní kapitál:

Nobelova 812/2, Vokovi

Den vzniku členstv : 13.

Ing. ONDŘEJ PRO o

Hrabákova 197313.

Den vzniku členstvl

Ing. PETR ŠLEGR, d

Milady Horákové 893,

Den vzniku členství: 1

lng. JIŘÍ VOHLÍDAL, P

K samotě 1066/6, Dube

Den vzniku členství: 28.

5

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ: 000 64 581

Mariánské náměstí 2/2. Staré Město, 110 00 Praha 1

10 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 00O,- Kč

100 000 O00,- Kč

Splaceno: 100 000 000,- Kč

ce, 160 O0 Praha 6

í dubna 2016

K P, dat. nar. 8. ledna 1986

Chodov, 148 00 Praha 4

': 24. května 2016

at. nar. 8. července 1977

Kročehlavy, 272 01 Kladno

3. dubna 2016

h.D., dat. nar. 22. ledna 1976

č. 107 00 Praha 10

září 2016

Udaje platné ke dni: 25. května 2017 06:30

oddíl B, vložka 19676



URČENO POUZE PRO SPOLEČNOSTI:

- kde akcie takovéto společnosti anl jakákoliv z jejich dceřiných společnosti nejsou obchodovány / kolovány

- kdy tato společnost nenl finanční lnstutucl ( např. banka. Investiční fond, obchodnik s cennými papiry a jiné )

- kdy celková aktiva a celkový obrat této společnosti nepřesahují 100 míl. EUR.

S E KCE 1

Jméno společnosti. | Operátor ICT, a.s. .
Adresa společnosti. \ Dělnická 213/12, Holesovice, 170 00 Praha 7

Oprávněná osobakzastupovánl: pan Michal Fišer - předseda představenstva a pani Patra Burdová

místopředseda představenstva

IC 02795261 www: \ httpzlloperatoricLczl

Datum zahajeni působeni společnosti \ 19.3.2014
|

Hlavni činnosti společnosti Výroba, obchod a služby neuvedené v plilohách 1 až 3 ZZ

služby v ohlasu lT

zplnomocněný makléř OK Group &=-

SEKCE 2

1. Má společnost zahranicniho vlastnika? | D ANO NE

2. Má společnost v soucasné dobé sjednáno D&G pojištěni | El ANO D NE

3. Má společnost aktiva. aktivity nebo dceřiné společnosti v USA/ Kanadě

4. Byl proti současnému či minulému členu orgánu / manažerovi společnosti nebo D ANO El NE

některé zjejlch dcerinných společnosti vznesen nárok na náhradu škody z titulu

porušení povinnosti při výkonu funkce člena orgánu I manažera?

5. Je v současné dobe proti současnému či minulému členu orgánu / manažerovi D AND NE

společnosti nebo některé zjejlch doeřinných společnosti vedeno soudnl řlzenl ve vécl

nároku na náhradu škody z titulu poruseni povlnnostl při výkonu funkce?

6 Je sl společnost vědoma, po provedeném šetřenl, jakékoliv události nebo okolnosti, D ANO NE

která by mohla vést k uplatněnl nároku na základě pozadovane pojistné smlouvy ? H
AIG Europa Llmlted, organizační složka pro Českou republiku
zapsána v OR v Praze, spis. zn. A 75864. IC 242 32 777

V Celnlcl 1031/4, 110 00 Praha 1. wwwalg odm/tz

WGI DOTAZNÍK PRO

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOST! MANAŽERÚ



6 Uveďtestrukturu akcionářů s podílem 10 % a více na základním kapitálu společnosti nebo s podllem
1D % a více na hlasovacích právech-

100% Hlavni město Praha

Celkový počet akcii v drženi manažerů společnosti ?

9. Má spolecnost sama nebo jednající ve shodě EU“/eni a vyšší majetkový podil v jiné

společností? Pokud ano, uvedte obchodni jména a IČ takových společnosti

DANO NE

10. Uvedte (za posledni účetnl rok)

celková aktiva společnosti 142 823 000

tržby 119 123 000

Hospodářský výsledek 2015 2014

23 PDSÍGÚUÍ 3 ÚČEW mkY 3 919 000 - 415 000 - 3 122 000

počet zaměstnanců 46

- Společnost — všude
.

kde je uvedeno společnost, mysli se tím společnost jako taková. včetně všech dceřiných
společností

- Pojistitel si vyhrazuje právo na doplnění dodatečných podkladů pro kalkulaci rizika, pokud odpovědi uvedené v

dotazníku nevyhovují uplsovaclm kritériím.

— Nastane-Ii před uzavřením pojistné smlouvy nějaká změna týkající se výše uvedených otázek, je společnost povinna

100 000 000

tyto zmény neprodleně písemné ohlásit pojistiteli.

Požadovaný limit pojištěni,

případně varianty:

Níže uvedené dokumenty přiložte k vyplněném: dotazníku:

Strana 2 (celkem 4)

Ě

7. Prošla společnost v uplynulém roce fúzí, rozdélenlm nebo jinou obdobnou zmenou D ANO D NE

vlastnické struktury, plánuje takove zmeny v tomto roce?

Je-li odpověd na některou z předchozích otázek ANO wedle prosím podrobnosti Č oL



a výroční zpráva společnosti za poslední dva roky.
b auditovaná rozvaha, výsledovka a cash llow k 31.12. poslednich dvou uzavřených účetních roků;

c. výpis z obchodniho rejstříku společností,
Prohlášení Jako člen představenstva/dozorčí rady sdělují, že jsem oprávněn k vyplněn! toho/o dolem/ku jménem manažerů, členů

statutem/ho a dozorčího orgánu společnosti l uvedených dceňných společnost/, a veškeré odpovědi na tyto otazky jsou pravdivá o

odpovida/l skutečnostem
*

V Praze Dne: 22.5.2017

Jméno a přijmení. Michla Fišer Petra Burdová

Funkce:

Podpis:

SEKCE 3

vyplňujte pouze v případě .
že hlavní činnosti společnosti je lT, e-commerce, telekomunikace, biotechnologie, důlní činnost

nebo farmaceutický průmysl či společnost má aktiva, aktivity nebo dceňnné společnosti v USA nebo v Kanadě.

Během posledních 3 let '

11. Došlo ke zméné jména mateřské společnosti?

12. Byla některá z dceřinných společností prodána či přestala vykonávat svoji cinnost ? D AW lg NE

13. Došlo ke změně kapitálové struktury mateřské společnosti ?
D ANO "E

l_
14 Prosíme uvést celková aktiva společnosti v USA nebo v Kanadě

l" J
16 Prosíme uvést všechny dceřiné společnosti v USA nebo Kanadě

16. U dceřiných společnosti v USA nebo Kanadě, které nejsou vlastněny společnosti 100%, prosíme uvést

jména minoritních akcionářů

Strana 3 (celkem 4)
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AIG

Strana 4 (celkem 4)



vatell lze získat na www.okgroup.cz

Jméno, příjmení /
obchodní firma: OPERÁTOR ICT

,
a.s.

RČIIČO: 02795281

Bydliště/sídlo: Dělnická 113/12, 170 oo Praha 7

Tel.: +

E-maíl:

Jméno a příjmení osoby, která zastupuje právnickou/fyzickou osobu (statutární orgán, zmocněnec, zaměstnanec)

Tei.: + E-mall:

Způsobem, při kterém není povinen poskytovat řádnou analýzu die odst. 7, 5 21, zák. č. 38/2004 Sb.

Klient projednávaný typ pojištění z zná I nezná a a mál nemá s ním zkušenosti.

Pojištění úvěru nebo záruky (pohledávek) Pojištění elektronických zařízení

Pojištění staveb (nemovitost před kolaudaci) Pojištění stavebně montážních rizik

Pojištění nemovitých věcí Pojištění odpovědnosti

Pojištění movitých věcí — živel l Pojištění profesní odpovědnosti

Pojištění movitých věcí- odcizení Pojištění odpovědnosti za škodu dopravce
Pojištění přerušení provozu Pojištění plodin
Pojištění stavebních a zemědělských strojů Pojištění lesních školek či lesů

Pojištění strojů a strojních zařízení Pojištění zvířat

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli Pojištění vozidel

Jiné: Další:

GROUP a

MA LÉŘSKÁ SPOLEČNOS ]

LEN lJK HD

vztahující se k: 2303004917

informace pro klienta jsou ínfonnacemí ve smyslu výš: uvedeného zákona, které je pojišťovacízprostředkovatel povinen

před uzavřením pojistné smlouvy nebo, je - lí to nezbytné, při její změně klientovi nebo pojístníkoví sdělit (dále

jen „klíenďjlnejsou závazným návrhem k uzavření pojistné smlouvy.

Pojišťovacímakléř: OK GROUP a.s.

IČO: 255 61 804

Sídlo: Mánesova 3014/16, 612 00 Brno

Tel.: +410 542 216 235

E-mall: okgroup©okgroup.cz

Registrační číslo ČNB: o01643PM — pojišťovacímakléř- dle zákona č. 38/2004

Zastoupen:

ltd/ico; 02228009

Sídlo: Martinů 547, Velké Přílepy, 25264

Registrační číslo ČNB: 22o435PPZ

> povinné informace o zprostředko

Záznam z 'ednání a informace pro klienta
dle 5 21 zákona č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovateiích

a 5 2789 zákona č. 89/1012 Sb. občanského zákoníku

Požadavky klienta související se sjednaným pojištěním

OKK

Charakter zprostředkování pojištění

Znalosti a zkušenosti klienta

Po ovací rostřed ovatel

Sb.



Doporučení pojišťovacíhozprostředkovatele klientovi a důvody, na kterých pojišťovacízprostředkovatel ukládá svá

dopomčaní pro výběr daného pojistného produktu

Dle požadavku klienta byl vybrán pojistitel Colonnade Insurance S.A.

Rozsah výše uvedeného pojištění a limity pojistného krytí doporučeny dle parametrů a informací dodaných klientem, odpovídají

požadavkům klienta a klient s nimi souhlasí.

Důvody, na kterých zakládá zprostředkovatel svá doporučení: produkt plně kryje pojistný zájem klienta a výše pojistného odpovídá

rozsahu krytí, limitům a spoluúčasti.

Nebo: Zprostředkovatel klientovi doporučení nedal. Klient si pojišťovnu lprodukt zvolil sám.

Nesrovnalosti mezi požadavky klienta a nabízeným pojištěním

Upozornění (ve smyslu 5 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

Klient ani zprostředkovatel vědomi ž rovnalostí mezi požadavky a pojištěním.

Vyjádření pojišťovacíhozp ostředkovateie a p hl

Pojišťovací zprostředkovatel svý p dpisem potvrzuje, že svoji činnost vyk

spotřebitele, neuvádí nepravdivě, nepřesné, nedoloženě, neúplné, nejasné

nezamlčuje údaje o charakteru a vlastno te h poskytovaných služeb. Povinn

www.okgr0up.cz/plneni infonnacni povinnost podle platných-pravnich predpis

Klient sgým podpisem potvrzuje, že výše uve ené infomace mu byly poskytnut
srozumitelnou formou, a to před uzavřením pojistné smlouvy a že jeho výše u

a přesně srozumitelnou formou zazname n

Na žádost klienta mu byly tyto informace sděleny ústně, jasně, přesně a srozumi

pojistné smlouvy. V písemné podobě mu by poskytnuty neprodleně po uzavře

si nejsou ádných nes

ro ášenl klienta

m o onává s odbornou péčí, chrání zájmy

nebo dvojsmyslné údaje a infomace,

s c é infomace dle zákona naleznete na

i- - ult1o66

d y písemně, jasně a přesně,

vedené požadavky a potřeby isou jasně

telnou formou před uzavřením

Iy ní pollstné smlouvy.

Klient

V případě, že klient odmítne převzetí fonnuláře potvrdit podpisem, le nutné, aby polišťovadzprostředkovatel zaslal tento fonnulář

klientovi poštou do vlastních rukou klienta a po dobu trvání pojistné smlouvy a pěti let od ieiího skončení si uchoval doručenku

potvnulící, že tak prokazatelně učlnll.

Vyhotoveno ve dvou orlglnálech, z toho leden zůstává klientovi, druhý polišťovacímuzprostředkovateli.

Obnova poiistné smlouvy u AIG, přejmenováno na Colonnade.

Klient nepožaduje vybčrové řízení.

OK GROUP a.s. | sldlo Mánesova 3014 16 012 UU Brno

IČO 255 61 2504 | DIČ LZ 255 ól 304 | člsln banknvrulho uřlu 27 0498170217/0100

Spolecnost je zapsána v Obchodním ventilku vedeném kra|skym soudem v Brně oddíl B, xlozka 2954

Tento dokument obsahuje příloh/ listů příloh.

Da š specifikace požadavků klienta

Verze 212017(ikqlol-IP


