
 

  

 

 

 

Pojištění MANAŽER Plus 

Kalkulace pojištění odpovědnosti manažerů společnosti 

Společnost Šachový svaz ČR, z.s. 

IČ 48548464 

Číslo kalkulace 
................ 

 

Datum vystavení 
kalkulace 

12.10.2017 

Počátek pojištění  Konec pojištění  

 

Celkový limit pojistného plnění 

pro všechny pojištěné osoby za pojistnou dobu 
Pojistné 

10.000.000.- 17.176.- 

20.000.000.- 19.270.- 

5.000.000.- 12.568.- 

 

12.568.- 

 

Spoluúčast společnosti
1
 50 000 Kč pro celý svět včetně USA a Kanada 

Územní rozsah pojištění Celý svět včetně USA a Kanada
2
 

Retroaktivní datum Od data založení společnosti 

Dodatečná lhůta pro bývalé členy orgánů
3
 Neomezená lhůta bez dodatečného pojistného 

Dodatečná lhůta pro členy orgánů
4
 12 měsíců bez dodatečného pojistného 

                     
1pouzepokudzapojištěnouosobunahradilaškoduspolečnost (v rámcičeskéhoprávníhořádunepřichází v úvahu)/ 
pro pojištěnéosoby bez spoluúčasti 
2
vyjmavýlukyvyplývají z čl. 4.5 VPP 

3 automatické pojištění bývalých členů orgánů ve smyslu čl. 3.3 VPP 
4
 lhůta pro zjištění a oznámení nároků ve smyslu čl. 3.4 VPP 

 



 

  

Sublimity pojistného plnění v rámci celkového limitu pojistného plnění za pojistnou dobu 

náklady na obranu a náklady právního zastoupení dle 
čl.2B. a 9.7 respektive 9.9 VPP 

plněno v rámci celkového limitu pojistného plnění 

náklady na obranu a náklady právního zastoupení 
v naléhavých případech dle čl. 3.2 VPP 

10% z celkového limitu pojistného plnění 

Náklady na kauci dle čl. 3.7 VPP 10% z celkového limitu pojistného plnění 

Náklady na poradce dle čl. 3.7 VPP 
3 000 000 Kč přicelkovém limitudo 30  mil. Kč včetně 

5 000 000 Kčpři celkovém limitunad 30 mil. Kč 

Náklady na PR dle čl. 3.7 VPP 
3 000 000 Kč při celkovém limitudo 30  mil. Kč včetně 

5 000 000 Kčpři celkovém limitunad 30 mil. Kč 

Náklady na očištění dobrého jména dle čl. 3.7 a 3.13 
VPP 

3 000 000 Kč při celkovém limitudo 30  mil. Kč včetně 

5 000 000 Kčpři celkovém limitunad 30 mil. Kč 

Řízení o vydání dle čl. 3.8 VPP 
Do výše jednotlivých sublimitů dle (i) až (v) čl. 3.8, 
resp. dle definic tam uvedených pojmů 

Náklady v souvislosti se zabavením majetku dle čl. 
3.11 VPP 

1 000 000 Kč na pojištěnou osobu a  
5 000 000 Kč pro všechny pojištěné osoby 

Pokuty a penále (jiné než trestněprávní) dle čl. 3.12 
VPP 

plněno v rámci celkového limitu pojistného plnění 

Náklady v souvislosti se stíháním dle čl. 3.9 VPP plněno v rámci celkového limitu pojistného plnění 

náklady v souvislosti se znečištěním dle čl. 3.15 VPP plněno v rámci celkového limitu pojistného plnění 

Náklady na obranu v souvislosti s újmou na zdraví 
nebo ohrožením bezpečnosti dle čl. 3.10 VPP 

plněno v rámci celkového limitu pojistného plnění 

Náklady v souvislosti se zásahem regulatorního orgánu 
dle čl. 3.14 VPP 

plněno v rámci celkového limitu pojistného plnění 

 

Tento dokument není návrhem (nabídkou) pojistitele na uzavření pojistné smlouvy a jeho přijetím nedochází k 
uzavření pojistné smlouvy. 

Platnost této kalkulaceje podmíněna tím, že nedojde k žádným podstatným změnám pojistného nebezpečí 
a/nebo rizika v období od data vystavení této kalkulacedo navrženého data počátku pojištění. Každá taková 
podstatná změna zahrnuje zejména uplatnění nároku na náhradu škodynebo zjištění skutečností, které by 
mohly být pojistnou událostí z pojištění uzavřeného na základě této kalkulace. V případě takové podstatné 
změny pojistného nebezpečí a/nebo rizika může pojistitel dle svého výlučného uvážení změnit a/nebo zrušit 
podmínky této kalkulacebez ohledu na to, zda tato kalkulacebyla přijata zájemcem o pojištění.  

Tato kalkulaceje platná po dobu 60 dnůod data vystavení (viz výše), a pokud není dohodnuto jinak, po 
uplynutí této doby zaniká. 

Podmínky pojištění této kalkulacese řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti 
manažerů společnosti P-652/15 (VPP). 


