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Důležité upozornění
Tyto pojistné podmínky jsou nedílnou součástí Vaší pojistné smlouvy. Prosím, přečtěte si tyto pojistné
podmínky pozorně a ujistěte se, že odpovídají Vašim požadavkům a že rozumíte jejich obsahu. V případě
jakýkoli nejasností či požadavků prosím kontaktuje svého pojišťovacího zprostředkovatele.

1.

Úvodní ustanovení

Vztah pojistitele, pojistníka a pojištěného v souvislosti s pojištěním profesní odpovědnosti v oblasti informačních
technologií se řídí pojistnou smlouvou a těmito pojistnými podmínkami, které tvoří její nedílnou součást.
Věnujte prosím pozornost těmto pojistným podmínkám, zejména pak ustanovením, která omezují rozsah pojištění. Tyto pojistné
podmínky jsou nedílnou součástí Vaší pojistné smlouvy. Prosím, přečtěte si tyto pojistné podmínky pozorně a ujistěte se, že
odpovídají Vašim požadavkům a že rozumíte jejich obsahu. V případě jakýkoli nejasností či požadavků prosím kontaktuje svého
pojišťovacího zprostředkovatele.
Slova a fráze, která jsou v těchto pojistných podmínkách zvýrazněna tučně, mají zvláštní význam, který je uveden v článku 3.
Definice.

2.

Pojistné nebezpečí, pojistná událost

Toto pojištění se sjednává pro případ povinnosti pojištěného k náhradě škody způsobené třetí osobě při poskytování
odborných služeb v oblasti informačních technologií. Toto pojištění se sjednává jako škodové.
V případě pojistné události poskytne pojistitel pojistné plnění v rozsahu náhrady škody, kterou je pojištěný povinen nahradit
třetí osobě na základě nároku v důsledku porušení povinností při poskytování odborných služeb, včetně nákladů na
obranu vynaložených v souvislosti s nárokem. Pojistné plnění bude poskytnuto pouze, došlo-li k porušení povinností v
průběhu pojistné doby nebo po retroaktivním datu uvedeném v pojistné smlouvě. Pojistné plnění je omezeno limitem
pojistného plnění a vztahuje se na něj spoluúčast.
Pojistnou událostí se pro účely tohoto pojištění rozumí uplatnění nároku proti pojištěnému v průběhu pojistné doby.
Nárok na pojistné plnění vzniká pouze pod podmínkou, že pojistník či pojištěný oznámil v písemné formě uplatnění nároku
či existenci kvalifikované okolnosti pojistiteli v průběhu pojistné doby nebo rozšířené doby pro oznámení nároku (je-li
sjednána) v souladu s článkem 5. C. Oznamování škodných událostí níže.

3.

Rozšiřující ustanovení

Na pojištění podle níže uvedených rozšiřujících ustanovení se použijí rovněž ustanovení ostatních částí těchto pojistných
podmínek.
3.1

Dceřiné společnosti
Pojištění se vztahuje i na dceřiné společnosti, které pojistník nabude nebo založí v průběhu pojistné doby, avšak
pouze za podmínky, že hrubý obrat takové dceřiné společnosti nepředstavuje více než 15 % hrubého obratu
pojistníka ve finančním roce, který předcházel dni nabytí nebo založení takové společnosti. Pokud by nově nabytá
nebo založená dceřiná společnost tuto podmínku nesplňovala, může být zahrnuta do pojištění jako další pojištěný
pouze za podmínky, že pojistník do 30 dnů od jejího nabytí nebo založení nebo od chvíle, kdy přestane dceřiná
společnost výše uvedenou podmínku splňovat, o této skutečnosti informuje pojistitele, poskytne mu o této
společnosti detailní informace v rozsahu, v jakém si je pojistitel vyžádá, uhradí dodatečné pojistné a pojistitel se s
pojistníkem dohodnou na příslušném dodatku k pojistné smlouvě.
Pojištění se v tomto případě vztahuje pouze na nároky vznesené vůči dceřiné společnosti vyplývající z porušení
povinností při poskytování odborných služeb, které byly či měly být poskytnuty po dni nabytí či založení této
dceřiné společnosti či po retroaktivním datu, podle toho, která skutečnost nastala později

3.2

Účast pojištěného jako svědka v soudním řízení
Součástí nákladů na obranu je i níže uvedená denní částka, která bude poskytnuta v případě účasti pojištěného
jako svědka v soudním řízení souvisejícím s uplatněným nárokem.
a.
Společník, statutární orgán nebo člen statutárního či dozorčího nebo jiného kontrolního orgánu
pojištěného: 10.000 Kč
b.
Zaměstnanec pojištěného: 5.000 Kč
Souhrn těchto částek může činit maximálně 100.000 Kč.
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3.3

Narušení soukromí
Pojistitel poskytne pojistné plnění za škody a náklady na obranu vyplývající z nároku týkajícího se jakéhokoli
zásahu do práva na ochranu soukromí včetně ochrany osobních údajů.

3.4

Přenos počítačového viru
Pojistitel poskytne pojistné plnění za škody a náklady na obranu vyplývající z nároku týkajícího se přenosu
počítačového viru, ke kterému došlo z nedbalosti.

3.5

Porušení práv duševního vlastnictví
Pojistitel poskytne pojistné plnění za škody a náklady na obranu vyplývající z nároku týkajícího se porušení práv
duševního vlastnictví s výjimkou porušení práva k patentu či důvěrných obchodních informací.

3.6

Zásah do práv na ochranu cti a důstojnosti člověka či pověsti právnické osoby
Pojistitel poskytne pojistné plnění za škody a náklady na obranu vyplývající z nároku týkajícího se zásahu do
práv na ochranu cti a důstojnosti člověka či pověsti právnické osoby, ke kterému došlo z nedbalosti.

3.7

Ztráta dokumentů
Pojistitel poskytne pojistné plnění za škody a náklady na obranu vyplývající z nároku týkajícího se ztráty
dokumentů třetí osoby, za které je pojištěný právně odpovědný a které byly v průběhu pojistné doby zničeny,
poškozeny, ztraceny, pozměněny či smazány za podmínky, že k tomu došlo při poskytování odborných služeb.

3.8

Podvodné a nepoctivé jednání
Pojistitel poskytne pojistné plnění za škody a náklady na obranu vyplývající z nároku týkajícího se podvodného
nebo nepoctivého jednání nebo opomenutí či jiné trestné nebo úmyslné protiprávní činnosti jakéhokoli zaměstnance
pojištěného v souvislosti s poskytováním odborných služeb, za podmínky, že se pojištěný jakkoli nepodílel na
tomto jednání či opomenutí ani jej netoleroval.

3.9

Rozšířená lhůta pro oznámení nároku
Dojde-li ze strany pojistitele k odmítnutí obnovení pojištění nebo pojištění zanikne z jiného důvodu než pro
nezaplacení pojistného, má pojištěný právo oznámit pojistiteli uplatnění nároku i v průběhu 60 dní po skončení
pojistné doby, pokud k porušení povinností došlo během pojistné doby nebo po retroaktivním datu
uvedeném v pojistné smlouvě. Tato rozšířená lhůta pro oznámení nároku se neuplatní, pokud byla tato pojistná
smlouva nahrazena jinou pojistnou smlouvou či obdobným pojistným krytím.
Limit pojistného plnění vztahující se na tuto rozšířenou lhůtu pro oznámení nároků je součástí limitu
pojistného plnění vztahujícího se na pojistnou dobu.

4.

Definice

4.1

Dceřiná společnost znamená společnost, ve které pojistník přímo nebo nepřímo prostřednictvím jednoho nebo
více subjektů rozhoduje o složení statutárního orgánu, disponuje více jak 50% hlasů plynoucí z účasti v této společnosti
nebo vlastní více jak 50% podílu na základním kapitálu této společnosti.

4.2

Dokumenty se rozumí dokumentace jakékoli povahy včetně počítačových záznamů a elektronických nebo
digitalizovaných dat, které vlastní či s nimi jinak disponuje klient pojištěného. Dokumenty nezahrnují peníze,
známky, kolky, šeky, směnky, dluhopisy a jiné cenné papíry či jiné finanční instrumenty.

4.3

Důvěrnými obchodními informacemi se rozumí jakékoliv vzorce, modely, soubory, návrhy, zařízení, metody,
techniky, postupy či jakékoliv jiné obdobné aspekty počítačového programu, které jsou důvěrné či jsou za důvěrné
považovány.

4.4

Hmotným majetkem se rozumí jakákoliv hmotná movitá či nemovitá věc, včetně nosičů dat; pro vyloučení
pochybností se uvádí, že hmotný majetek nezahrnuje software a data.

4.5

Kvalifikovanou okolností se rozumí jakákoli nahodilá událost, jednání či opomenutí, které mohou být důvodně
příčinou vzniku nároku.

4.6

Limitem pojistného plnění se rozumí maximální výše pojistného plnění (včetně nákladů na obranu) za všechny
pojistné události, ke kterým dojde v průběhu pojistné doby; výše limitu pojistného plnění je uvedená v pojistné
smlouvě.

4.7

Náklady na obranu se rozumí přiměřené a účelně vynaložené náklady na právní zastoupení, mimosoudní vyrovnání,
odvolací řízení a jiné odborné služby nezbytné pro řádnou obranu proti nároku, které pojištěný vynaložil s
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předchozím souhlasem pojistitele v písemné formě; náklady na obranu nezahrnují interní, mzdové a jiné
personální náklady pojištěného.
4.8

Nárokem se rozumí:
a.
požadavek na náhradu škody vůči pojištěnému doručený v písemné formě; nebo
b.
zahájení občanského soudního řízení vůči pojištěnému,
ve kterém je tvrzeno porušení povinností.

4.9

Odbornými službami se rozumí odborné služby poskytované pojištěným v souvislosti s designem, vývojem,
rozvojem, instalací, integrací, konfigurací či zpracováním dat informačních technologií či počítačových systémů,
designu webových stránek či jiné obdobné odborné služby uvedené v pojistné smlouvě.
Odborné služby nezahrnují vývoj, užívání či správu počítačového systému pro řízení finančních transakcí,
zejména pro převod peněžních prostředků či obchodování s cennými papíry či jinými finančními instrumenty nebo pro
jiný obdobný účel nebo pro správu takových finančních transakcí.

4.10

Oprávněnou osobou se rozumí osoba (právnická nebo fyzická), které v důsledku pojistné události vznikne právo na
pojistné plnění.

4.11

Počítačovým systémem se rozumí programy, záznamová média či zařízení, operační systémy, síťová vybavení a
servery.

4.12

Počítačovým virem se rozumí počítačový program, příkaz či kód umístěný v počítačovém systému bez vědomí
jeho vlastníka, jehož účelem je poškodit tento počítačový systém či jeho vlastníka nebo uživatele.

4.13

Pojistitelem se rozumí Chubb European Group Ltd, se sídlem Londýn, místo podnikání Chubb Building, 100
Leadenhall Street, Londýn EC3A 3BP, Spojené království, provozující pojišťovací činnost v České republice na základě
svobody usazování prostřednictvím pobočky Chubb European Group Ltd organizační složka, se sídlem Pobřežní 620/3,
186 00 Praha 8, identifikační číslo 27893723, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 57233.

4.14

Pojistníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba uvedená jako pojistník v pojistné smlouvě, která uzavřela
tuto pojistnou smlouvu s pojistitelem a která je povinna platit pojistné.

4.15

Pojistnou dobou se rozumí doba, na kterou je toto pojištění sjednáno a jejíž délka je uvedená v pojistné smlouvě;
pojistná doba končí datem uvedeným v pojistné smlouvě nebo okamžikem, kdy bylo toto pojištění předčasně
ukončeno.

4.16

Pojistnou smlouvou se rozumí pojistná smlouva uzavřená mezi pojistitelem a pojistníkem, včetně jakýchkoliv
smluvních ujednání; součástí pojistné smlouvy jsou tyto pojistné podmínky.

4.17

Pojistným nebezpečím se rozumí možná příčina vzniku pojistné události.

4.18

Pojistným rizikem se rozumí míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím.

4.19

Pojistným zájmem se rozumí oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události.

4.20

Pojištěným se rozumí pojistník a jakákoli dceřiná společnost; poskytují-li odborné služby.

4.21

Porušením povinností se rozumí jakékoli nedbalostní jednání či opomenutí, kterého se dopustil pojištěný či osoba,
za kterou je pojištěný právně odpovědný, při poskytování odborných služeb, včetně chybného prohlášení,
neúmyslného zásahu do práv duševního vlastnictví či práv na ochranu cti a důstojnosti člověka či pověsti právnické
osoby.

4.22

Retroaktivním datem se rozumí datum uvedené v pojistné smlouvě.

4.23

Spoluúčastí se rozumí částka uvedená v pojistné smlouvě, která se aplikuje na každý jednotlivý nárok, kterou se
pojištěný podílí na vzniklé škodě a na nákladech na obranu a která se odečítá od pojistného plnění.

4.24

Škodou se rozumí jakákoli částka, kterou je pojištěný povinen nahradit třetí osobě na základě pravomocného
soudního rozhodnutí nebo pojistitelem předem schváleného smíru; škoda však nezahrnuje:
a.
budoucí licenční poplatky či jiné příjmy vyplývající z autorského práva, následné ztráty a ušlý zisk, vydání
bezdůvodného obohacení nebo náklady vynaložené na plnění předběžného opatření;
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b.

c.
d.
e.
f.

vratky nebo zápočty na platby, poplatky či provize za zboží nebo služby, které již byly poskytnuty nebo mají být
poskytnuty v rámci plnění smluvní povinnosti včetně jakékoli újmy spojené s rozpočtem ve vztahu k předmětu
plnění a sporů o cenu za toto plnění;
jakékoli exemplární, zvýšené či jiné sankční náhrady majetkové či nemajetkové újmy;
pokuty, penále, daně a náklady na stažení výrobku z trhu;
dluhy pojištěného z obchodních smluvních vztahů nebo záruky poskytnuté pojištěným za tyto dluhy;
jakékoli jiné částky, které nelze pojistit podle právních předpisů státu, ve kterém je nárok uplatněn.

4.25

Škodou na majetku se rozumí škoda vzniklá na hmotném majetku, včetně ztráty schopnosti či možnosti tento
majetek užívat.

4.26

Újmou na zdraví se rozumí fyzická či psychická újma na zdraví, onemocnění, choroba či smrt jakékoli osoby.

4.27

Terorismem se rozumí jednání spočívající zejména, nikoliv však pouze, v užití síly či násilí a/nebo pohrůžky násilím
ze strany jakékoli osoby či skupiny osob, ať již tyto osoby jednají samostatně či ve spojení s jakoukoli organizací či
vládou jakéhokoli státu, mající politický, náboženský, ideologický či obdobný motiv včetně snahy o využití vzniklého
strachu k ovlivnění vlády a/nebo veřejnosti.

4.28

Třetí osobou se rozumí jakákoli osoba, která není
a.
pojištěným;
b.
vratky ovládající nebo ovládanou osobou pojištěného; nebo
c.
osobou ovlivňující z jakéhokoli důvodu řízení pojištěného.

4.29

Zachraňovacími náklady se rozumí náklady, které pojistník (nebo za podmínek a v rozsahu stanoveném zákonem
jiná osoba) účelně vynaložil při odvracení bezprostředně hrozící pojistné události na zmírnění následků již nastalé
pojistné události nebo proto, že plnil povinnost odklidit poškozený pojištěný majetek nebo jeho zbytky z hygienických,
ekologických či bezpečnostních důvodů.

4.30

Znečišťující látkou se rozumí jakákoli škodlivina, dráždící nebo jiná látka nebo hmota obsahující zejména, nikoliv
však pouze, kouř, výpary, saze, páru, kyseliny, louh, chemikálie a odpady. Odpady zahrnují látky určené k recyklaci,
opravě nebo obnovení.

5.

Výluky

Toto pojištění se nevztahuje na jakoukoliv škodu, včetně nákladů na obranu, či jinou újmu, které přímo či nepřímo vyplývají
nebo jsou jakkoliv přičitatelné následujícím skutečnostem:
a.

úmyslné, podvodné či nepoctivé jednání nebo jednání ze škodolibosti či svévole pojistníka, pojištěného či jiné osoby z
jejich podnětu;

b.

újma na zdraví či škoda na majetku;

c.

činnost pojistníka či pojištěného v pozici správce, společníka, statutárního orgánu, člena statutárního či dozorčího nebo
jiného kontrolního orgánu, člena správní rady, vedoucího zaměstnance či zaměstnance jakékoli nadace, charitativní
organizace, společnosti či sdružení, odlišného od podnikatelské činnosti pojištěného, která je uvedena v pojistné
smlouvě;

d.

jakákoli
(i) povinnost k náhradě újmy převzatá pojištěným na základě smlouvy, včetně smluvních pokut či obdobných
smluvních institutů s výjimkou a v rozsahu případů, kdy taková povinnost k náhradě újmy existuje i při absenci
smlouvy;
(ii) ujištění či záruky;
(iii) neprovedení či prodlení s provedením odborných služeb, s výjimkou případů, kdy příčinou je porušení
povinností;

e.

odborné služby, které byly poskytnuty osobě:
(i) kterou pojištěný přímo či nepřímo vlastní, provozuje, řídí nebo právně či fakticky ovládá, včetně případů, kdy
pojištěný drží více než 15% podíl nebo pojištěný či jím vyslané osoby vykonávají funkci statutárního či dozorčího
orgánu nebo jinou obdobnou manažerskou pozici; nebo
(ii) která úplně nebo částečně vlastní, provozuje, kontroluje, ovládá nebo řídí pojištěného;
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f.

skutečné či údajné nesprávné či neúplné stanovení cen zboží a služeb; záruky, ujištění či odhady pojištěného týkající se
nákladů či předpokládaných nákladů, ceny, času potřebného k provedení práce či jiné smluvní povinnosti, o kterých
pojištěný v době uzavření smlouvy věděl či musel rozumně předpokládat, že je nebude moci splnit či dodržet;

g.

skutečné či tvrzené elektrické, mechanické či komunikační poruchy a/nebo výpadky veřejných služeb a sítí včetně
nedostupnosti internetového připojení;

h.

válka, invaze, nepřátelské akty, bojové operace (ať již spojené s vyhlášením války či nikoliv), občanská válka, revoluce,
povstání, občanské nepokoje; nebo terorismus;

i.

skutečný či domnělý únik, průsak, rozptýlení, doprava, skladování či odstraňování znečišťujících látek, zahrnujíc v to
hrozbu výše uvedeným a jakýkoli požadavek či příkaz k testování, monitorování, úklidu, odstranění či zjištění dopadů
těchto látek;

Bude-li jakákoli výluka či část výluky shledána neplatnou, zůstávají zbývající části výluky a ostatní výluky nedotčeny.

6.

Obecná ustanovení

A.

Limit pojistného plnění
Pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu a náklady na obranu za pojistnou dobu maximálně do výše
celkového limitu pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě.
Všechny nároky vyplývající ze stejné nebo podobné události, ze stejné nebo podobné kvalifikované okolnosti nebo
ze stejné nebo podobné příčiny se považují za jediný nárok bez ohledu na počet nároků, počet pojištěných, kterých se
tyto události týkají, osob, které nárok uplatňují, a osob, které se nároku brání, nebo důvodů žaloby. Za okamžik
uplatnění nároku se považuje okamžik, kdy byl uplatněn první ze série takových nároků. Toto pojištění se vztahuje na
takový jediný nárok za předpokladu, že oznámení o něm bylo učiněno pojištěným v průběhu pojistné doby nebo
rozšířené doby pro oznámení nároku (je-li sjednána).
Není-li dohodnuto jinak, je výše zachraňovacích nákladů omezena na 10.000 Kč, resp. 30 % limitu pojistného
plnění v případě záchrany života nebo zdraví osob.

B.

Spoluúčast
Pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu a náklady na obranu pouze v rozsahu, který převyšuje spoluúčast.
Spoluúčast se vztahuje na každý nárok.

C.

Pojistné
Není-li v pojistné smlouvě stanoveno jinak, pojistné je jednorázové. Pojistné se považuje za zaplacené dnem připsání
na účet pojistitele uvedený v pojistné smlouvě nebo (pokud v pojistné smlouvě takový účet uveden není) na jiný
účet za tím účelem řádně sdělený pojistníkovi.

D.

Oznamování škodných událostí
Nárok na pojistné plnění vznikne pouze pod podmínkou, že pojištěný v písemné formě oznámí pojistiteli v průběhu
pojistné doby nebo rozšířené doby pro oznámení nároku (je-li sjednána), že proti němu byl uplatněn jakýkoliv
nárok.
Pokud se pojistník nebo pojištěný v průběhu pojistné doby dozví, že nastala kvalifikovaná okolnost, oznámí
tuto skutečnost pojistiteli a poskytne mu veškeré relevantní informace, které si pojistitel vyžádá, bude pozdější
nárok vyplývající z takové kvalifikované okolnosti považován za nárok vznesený v pojistné době.
Pojištěný je dále povinen:
(i) poskytnout na svůj náklad pojistiteli veškerou potřebnou součinnost při řešení nároku;
(ii) poskytnout pojistiteli veškeré potřebné dokumenty a informace; a
(iii) postupovat při obraně proti uplatněnému nároku podle instrukcí pojistitele a není oprávněn bez jeho
předchozího souhlasu v písemné formě uznat jakoukoliv povinnost k náhradě škody, vynaložit náklady či nárok
smírně vyřešit.

E.

Retroaktivní datum
Je-li sjednáno retroaktivním datum, nevztahuje se toto pojištění na nároky vyplývající z poskytování odborných
služeb, které byly poskytnuty nebo měly být poskytnuty zcela nebo částečně před tímto retroaktivním datem.
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F.

Podvodně uplatněné nároky
Pokud pojištěný uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje
týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí, má pojistitel v souladu s
příslušnými právními předpisy právo pojistné plnění odmítnout. Pojistník v takovém případě nemá právo na vrácení
pojistného.

G.

Pojistný zájem
Pojištění je možné sjednat, jen pokud existuje a trvá pojistný zájem pojistníka.
Pojistil-li pojistník vědomě neexistující pojistný zájem, ale pojistitel o tom nevěděl ani nemohl vědět, je pojistná
smlouva neplatná; pojistiteli však náleží odměna odpovídající pojistnému až do doby, kdy se o neplatnosti dozvěděl.
Pojistník a pojištěný jsou povinni bez zbytečného odkladu oznámit v písemné formě pojistiteli zánik pojistného
zájmu. V okamžiku zániku pojistného zájmu zaniká rovněž pojištění; pojistitel má však právo na pojistné až do
doby, kdy se o zániku pojistného zájmu dozvěděl.

H.

Pojistné riziko
Pojistník nesmí bez pojistitelova souhlasu učinit nic, co zvyšuje pojistné riziko, ani to jinému dovolit. Pojistník a
pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli v písemné formě změnu nebo zánik pojistného
rizika, ke kterému došlo v průběhu pojistné doby.
Pokud se v pojistné době pojistné riziko zvýší, vzniká pojistiteli právo navrhnout změnu pojistné smlouvy
nebo pojistnou smlouvu vypovědět v souladu s příslušnými ustanoveními zákona. Sníží-li se podstatně pojistné
riziko v pojistné době, sníží pojistitel pojistné úměrně ke snížení pojistného rizika s účinností ode dne, kdy se o
tomto snížení dozvěděl.

I.

Pojistná doba a zánik pojištění
Pojistná smlouva se sjednává na dobu určitou s pojistnou dobou uvedenou v pojistné smlouvě.
Pojištění zaniká v případech a za podmínek uvedených v zákoně číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména:
(i) uplynutím pojistné doby;
(ii) dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené v upomínce k zaplacení pojistného pojistníkem;
(iii) dohodou;
(iv) výpovědí pojištění do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy či 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku
pojistné události; a
(v) odstoupením.

J.

Jiné pojištění
Pokud právní předpisy nevyžadují jinak, toto pojištění je sjednáno nad rámec jakéhokoliv jiného platně sjednaného
pojištění pro tento druh pojistného nebezpečí.

K.

Doručování
Sdělení v písemné formě zasílaná na základě pojistné smlouvy budou doručována na adresu smluvní strany v
pojistné smlouvě uvedenou nebo jinak řádně sdělenou odesílateli. Adresát je povinen zajistit, aby řádně adresované
sdělení přijal do tří pracovních dnů po prvním řádném pokusu o jeho doručení. Pokud adresát zmařil dojití zásilky
(např. neoznámením změny v adrese či nové doručovací adresy), považuje se taková zásilka za doručenou adresátovi
nejpozději třetí pracovní den po dni odeslání (resp. patnáctý den v případě doručovací adresy mimo území České
republiky).

L.

Rozhodné právo a řešení sporů
Tato pojistná smlouva se řídí českým právem a jakýkoliv spor z ní vyplývající nebo s ní související bude předložen k
rozhodnutí příslušnému soudu v České republice.

M.

Územní rozsah
Toto pojištění se vztahuje na jakýkoliv nárok nebo jakékoliv řízení kdekoli na světě s výjimkou nároků a řízení
zahájených či vedených ve Spojených státech amerických či v Kanadě (či v rámci teritoria spadajícího pod jurisdikci
těchto států), vedených podle právních předpisů těchto států a teritorií, nebo jakýkoliv nárok, ve kterém právní
předpisy těchto států a teritorií jsou nebo by měly být aplikovány.
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N.

Subrogace
Vzniklo-li v souvislosti s hrozící nebo nastalou pojistnou událostí pojištěnému proti jinému právo na náhradu škody
nebo jiné obdobné právo, přechází výplatou pojistného plnění toto právo na pojistitele, a to až do výše částek, které
pojistitel vyplatil.
Pojištěný je povinen postupovat tak, aby pojistitel mohl vůči jinému uplatnit právo na náhradu škody nebo jiné
obdobné právo, které mu v souvislosti s pojistnou událostí vzniklo, a za tímto účelem provést veškerá nutná jednání a
poskytnout písemné podklady. Pojištěný je povinen se zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo práva pojistitele
podle tohoto ustanovení ohrozit.
Pojistitel neuplatní práva na náhradu škody či jiné obdobné právo proti zaměstnanci pojištěného, společníkovi či
statutárnímu orgánu pojištěného nebo jeho členům.

O.

Písemná forma a změny pojistné smlouvy
Pojistná smlouva a ostatní jednání týkající se pojištění mají písemnou formu. Pojistná smlouva může být měněna
pouze dohodou obou stran v písemné formě.

P.

Transakce
Pokud pojistníka během pojistné doby ovládne jiná osoba, a to prostřednictvím fúze, změny vlastnictví podílu ve
společnosti nebo jiné obdobné transakce, je o tom pojistník povinen bez zbytečného odkladu informovat v písemné
formě pojistitele. Pojištění se v takovém případě vztahuje pouze na nároky, ve kterých jsou tvrzena porušení
povinností, ke kterým došlo před účinností výše uvedené transakce. Pojistitel a pojistník však mohou uzavřít v
písemné formě dodatek k pojistné smlouvě, ve kterém se upravuje aplikace pojištění i na porušení povinností, ke
kterým dojde po účinnosti výše uvedené transakce, včetně případných dodatečných podmínek nebo navýšení
pojistného.

Q.

Zákaz postoupení
Jakákoliv práva nebo povinnosti z pojistné smlouvy nemohou být postoupena na třetí osobu bez souhlasu
pojistitele v písemné formě.

R.

Vyloučení některých zákonných ustanovení
Na právní vztahy mezi pojistitelem a pojistníkem se nepoužijí ustanovení o přijetí nabídky s dodatkem nebo
odchylkou dle § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Na právní vztahy mezi pojistitelem a pojistníkem se nepoužije ustanovení § 1743 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, o pozdním přijetí nabídky ve formě ústního vyrozumění o takovém přijetí či chování se ve shodě s nabídkou.
Na právní vztahy mezi pojistitelem a pojistníkem, který je podnikatelem, se nepoužijí ustanovení § 1799 a § 1800
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem

S.

Sankce proti pojistiteli
Chubb European Group Limited je dceřinou společností společnosti sídlící ve Spojených státech amerických a Chubb
Limited (společnosti kótované na burze NYSE) a je součástí skupiny Chubb Group. V důsledku toho podléhá Chubb
European Group Limited některým právním předpisům USA (vedle legislativy EU, OSN a právních předpisů dané
země), jež mu mohou zabránit v poskytnutí pojistného plnění některým subjektům či v pojištění určitých typů činností
souvisejících s některými zeměmi jako je Irán, Sýrie, Severní Korea, Severní Súdán, Kuba a Krym.

T.

Řešení stížností
V případě jakýchkoli stížnosti či dotazů týkajících se tohoto pojištění, kontaktujte prosím pojišťovacího
zprostředkovatele, jehož prostřednictvím byla pojistná smlouva uzavřena nebo můžete kontaktovat přímo
pojistitele na adrese uvedené v pojistné smlouvě.
V případě nespokojenosti se můžete obrátit rovněž na orgán dohledu, kterým je Česká národní banka. Adresa České
národní banky je:
Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
tel.: +420 224 411 111
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Kontaktujte nás
Chubb European Group Limited, organizační složka
Pobřežní 620/3
186 00 Praha 8
Czech Republic
T +420 222 351 251
F +420 222 351 291
info.czech@chubb.com

O Chubb
Chubb je největší světová veřejně obchodovaná pojišťovací společnost v oblasti neživotního pojištění. Chubb provozuje
pojišťovací činnost v 54 zemích světa. Komerčním subjektům i jednotlivcům poskytuje pojištění majetku, odpovědnosti úrazu a
dále doplňkové zdravotní pojištění, zajištění a životní pojištění pro různé typy klientů.
Jakožto pojišťovna s primárním zaměřením na úpis rizika, posuzujume, přijímáme a spravujeme tato rizika s pochopením a
disciplínou. Škody spravujeme a vyplácíme spravedlivě a včas. Spojujeme preciznost řemeslného zpracování s desítkami let
zkušeností s vymýšlením a poskytováním toho nejlepšího pojištění a služeb pro potřeby jednotlivců, rodina podniků všech
velikostí.
Chubb se odlišuje svou rozsáhlou nabídkou služeb, rozsáhlými možnostmi distribuce, mimořádnou finanční silou, výjimečností v
oblasti tvorby pojistných smluv, nadstandardním řešením pojistných událostí a místních operací z globálního hlediska.
Společnost slouží nadnárodním korporacím, malým a středně velkým podnikům s pojištěním majetku a odpovědnosti, a s
rizikovým inženýrstvýma osobám s vysokou hodnotou majetku a s určitými aktivy, které chtějí ochránit; osobám, které chtějí
uzavřít životní pojištění, pojištění pro případ úrazu, dodatkové zdravotní pojištění, majitelům nemovitostí, automobilů a jiných
speciálních předmětů pojistného krytí; společnostem a zájmovým skupinám poskytujícím nebo nabízejícím svým zaměstnancům
či členům programy úrazového a zdravotního pojištění a životní pojištění; a pojistitelům usilujícím o zajištění pojistného krytí.
Klíčové společnosti sdružené pod značkou Chubb si udržují stabilní finanční zajištění s ratingem AA od Standard & Poor’s a A++
od A.M. Best. Chubb Limited, mateřská společnost Chubb, je zalistována na Newyorské burze (NYSE: CB) a je součástí indexu
S&P 500.
Chubb má registrované sídlo v Curychu, New Yorku, Londýně a jiných místech, a zaměstnává přibližně 31,000 lidí z celého
světa.

Chubb European Group Limited, organizační složka, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 278 93 723, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 57233, organizační složka společnosti Chubb European Group Limited, se sídlem 100 Leadenhall Street, Londýn EC3A 3BP, Velká
Británie, registrační číslo 1112892, oprávněná k podnikání a regulovaná Prudential Regulation Authority a Financial Conduct Authority ve Velké Británii. Orgánem dohledu
pro výkon činnosti v České republice je Česká národní banka; tato regulace může být odlišná od práva Velké Británie.
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