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BUSINESSGUARD - POJIŠTĚNÍ URČENÉ PRO MANAŽERY...

Stejně jako většina standardních odpovědnostních produktů pro manažery, se

pojištění BusinessGuard vztahuje na náhradu škody, za kterou manažer v důsledku

nesprávného jednání odpovídá. Pojištění se rovněž vztahuje na náhradu nákladů

na obranu proti nároku na náhradu takové škody, který proti němu vznesla:

� společnost; 

� akcionář nebo společník; 

� správce konkursní podstaty nebo jiný insolvenční správce;

� věřitel v souvislosti se zákonným ručením manažerů v případě úpadku 

společnosti; nebo

� pokud to daný právní řád umožňuje, zaměstnanec, obchodní partner, 

externí poradce, konzultant nebo jiná třetí osoba.

Ve srovnání s běžným standardem v pojištění odpovědnosti manažerů, pojištění

BusinessGuard přináší některá zásadní rozšíření, které bychom rádi zdůraznili:

OBČANSKOPRÁVNÍ POKUTY A SANKCE ...

Není výjimkou, že chybné rozhodnutí nebo podcenění rizika, např. v oblasti

ochrany hospodářské soutěže, ochrany spotřebitele, regulace v různých speciali-

zovaných odvětvích - energetika, telekomunikace apod., vede k udělení pokuty

společnosti. Pojištění BusinessGuard tyto případy (kromě oblastí daní a poplatků)

nevylučuje.   

OCHRANA MANAŽERŮ PO SKONČENÍ VÝKONU FUNKCE ...

Mezi chybným jednáním manažera a jeho následky může uplynout dlouhá doba.

Manažeři, kteří odešli ze svých funkcí nemají možnost ovlivnit, zda společnost

obnoví pojištění odpovědnosti manažerů. Z tohoto důvodu pojištění BusinessGuard

obsahuje rozšíření a chrání bývalé manažery ještě 3 roky po ukončení nebo

neobnovení pojistné smlouvy. 

NÁKLADY V SOUVISLOSTI S ŠETŘENÍM ...

Šetření orgánů veřejné správy, např. v oblasti ochrany hospodářské soutěže nebo

podnikání na kapitálovém trhu, může mít velice závažné důsledky. Podle našich

zkušeností představují právě náklady spojené s šetřením značnou část nákladů

hrazených z pojištění odpovědnosti manažerů. V této souvislosti je důležité si

uvědomit, že instituce provádějící šetření jsou nezávislé a jednání o smíru s nimi

není možné. V takové situaci je odborná rada, příprava a kvalifikované zastupování

nezbytné. 

NÁKLADY V SOUVISLOSTI S EKOLOGICKÝMI ŠKODAMI ...

Společnosti, jejichž provoz s sebou nese ekologická rizika, jsou v současnosti 

citlivější na finanční postihy a negativní dopad na dobrou pověst v souvislosti 

s ekologickými škodami. Pro komfort manažerů těchto společností se pojištění

BusinessGuard vztahuje na náklady právního zastoupení v případě nároků souvi-

sejících se znečištěním životního prostředí.

AIG CZECH REPUBLIC pojiš�ovna, a.s.
V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1
e-mail: businessguard@aig.com, www.aig.cz®

inzerát_A4  13.2.2007  17:51  Stránka 1


