
C O LO N N A D E
A FA1RFAX CO M PAN Y

POISTNÁ ZMLUVA
číslo

8- 805-014189

PRE POISTÍ TT
CL

Colonnade Insurance S.A.
so sídlom Rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg, Luxembursko 
zapísaná v Obchodnom registri Luxemburg pod č. B 61605

konajúca prostredníctvom

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 
Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice, Slovenská republika 
IČO: 50 013 602
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Po, vložka číslo 591/V
DIČ: 4120026471 
v zastúpení:

Bankové spojenie:
SWIFT:
IBAN:

ďalej len „poistiteľ 

a

EMKOBEL, a.s.
Rázusova ul. č. 1846, Spišská Nová Ves 052 01, Slovenská republika 
IČO: 31 736 785
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka číslo 830/V

IČ DPH: SK 2020032553 
Ing. Pavol Bečarik, predseda predstavenstva 
Mgr. Ľubomír Pastiran, člen predstavenstva

j>jZj fyrf ......
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ďalej len „poistník“ alebo „spoločnosť‘

DIČ:2020032553 
v zastúpení:

Bankové spojenie: 
SWIFT:
IBAN:

IČ DPH: SK4120026471
Ing. Ivan Hollý, underwriter senior konajúci na základe poverenia 
Mgr. Zdenka Matejová, underwriter konajúci na základe poverenia 
Citibank Európe plc, pobočka zahraničnej banky 
CITISKBA
SK16 8130 0000 0011 0210 0306

uzatvárajú
v zmysle § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka túto

poistnú zmluvu pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 
členmi orgánov a ďalšími osobami vo vedení spoločnosti



Poistná doba: Od 20.07.2022 na dobu neurčitú

Poistné obdobie: bežný rok

Poistné: Celková výška ročného poistného a zároveň poistné 
za jednotlivé poistné obdobie je 1 425,00 EUR.

Splatnosť poistného: Poistné za jednotlivé poistné obdobie je splatné vždy 20.07. 
každého kalendárneho roka.

Spôsob úhrady poistného:

Poistník uhrádza poistné na účet poistiteľa 
č. 1102100306/8130 v Citibank Európe plc, pobočka 
zahraničnej banky, SWIFT: CITISKBA, IBAN: 
SK1681300000001102100306, variabilný symbol číslo 
Poistnej zmluvy bez pomlčiek, konštantný symbol 3558.

Nová poistná zmluva / 
obnova poistnej zmluvy: nová poistná zmluva.

Dátum kontinuity krytia: 20.07.2022

Retroaktívne krytie: neobmedzená retroaktivita

Poistený:
Poistený znamená poistenú osobu a spoločnosť. 
Spoločnosť sa považuje za poistenú, len pokiaľ ide o nároky 
týkajúce sa cenných papierov.

Poistené osoby:

Poistené osoby znamenajú osoby uvedené v čl. 9.24 
Zmluvných dojednaní pre poistenie zodpovednosti za škodu 
spôsobenú členmi orgánov a ďalšími osobami vo vedení 
spoločnosti (ďalej len „ZD“).

Poistné nebezpečenstvá / 
poistná udalosť:

Poistenie sa vzťahuje pre prípad právnej povinnosti 
poistenej osoby uhradiť škodu spôsobenú pri výkone 
funkcie člena orgánu alebo osoby vo vedení spoločnosti 
alebo inej pozície poistenej osoby v zmysle jej definície 
uvedenej v ZD. V prípadoch uvedených v článku 5. oddiel D 
ZD sa poistenie vzťahuje aj pre prípad právnej povinnosti 
spoločnosti na náhradu škody spôsobenej v súvislosti 
s cennými papiermi.
Poistnou udalosťou sa rozumie vznik nároku voči 
poistenému, ak bol prvýkrát uplatnený počas poistnej doby 
alebo počas predĺženej lehoty pre uplatnenie nárokov (ak 
bola dohodnutá) a ak bol poistiteľovi oznámený v súlade 
soZD, pokiaľ sú zároveň splnené všetky predpoklady 
pre vznik povinnosti poistiteľa poskytnúť poistné plnenie.

Územná platnosť poistenia: celý svet vrátane USA a Kanady

Adresa pre oznamovanie 
škodových udalostí:

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného 
členského štátu, Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice, 
Slovenská republika
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Toto poistenie sa riadi touto poistnou zmluvou, Všeobecnými poistnými podmienkami (ďalej len „VPP“) a 
Zmluvnými dojednaniami pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov a ďalšími 
osobami vo vedení spoločnosti.

Definícia limitu a sublimitu poistného plnenia

Limit poistného plnenia je definovaný v bode 8.6 ZD. Sublimit poistného plnenia je horná hranica 
plnenia poistiteľa za jednu a všetky poistné udalosti za jeden poistný rok, ktorá je súčasťou limitu 
poistného plnenia a nezvyšuje ho.

Osobitné dojednanie: zdvojnásobenie limitu poistného plnenia

Limit poistného plnenia platí samostatne pre poistenie členov štatutárnych orgánov a ďalších osôb vo 
vedení spoločnosti a poistenie pre prípad nárokov týkajúcich sa cenných papierov (podľa oddielov A a D) 
a samostatne pre poistenie nákladov a výdavkov (podľa oddielu B), t.j. je možné dvojnásobné vyčerpanie 
limitu poistného plnenia pre prípad, ak je Limit poistného plnenia stanovený do výšky 5 000 000 EUR 
(vrátane).

Dojednaný rozsah krytia

ODDIEL A: POISTENIE ČLENOV ORGÁNOV A ĎALŠÍCH OSÔB VO VEDENÍ SPOLOČNOSTI 

Limit poistného plnenia (ďalej len „LPP“) predstavuje 1 000 000,00 EUR.

ODDIEL B: POISTENÉ NÁKLADY A VÝDAVKY 
Sublimity poistného plnenia:

• Náklady na obranu: 100% z výšky LPP pre oddiel A.
• Náklady na peňažnú záruku v súdnom procese: 20% z LPP
• Náklady na predbežné šetrenie pred uplatnením nároku: 20% z LPP
• Náklady na zmiernenie škody a náklady na odborné služby: 100% z LPP
• Náklady na obnovenie dobrej povesti: 100% z LPP
• Pokuty a penále inej ako trestno-právnej povahy: 25% z LPP
• Náklady na nevyhnutnú psychologickú pomoc pri ochorení, ktoré spôsobil stres vyvolaný 

nárokom: 20% z LPP
• Náklady na náhradné firemné vozidlo: 10% z LPP, max. 20 000,00 EUR
• Osobné náklady: 20% z LPP

ODDIEL C: ROZŠÍRENÉ POISTENIE
• Predĺžená lehota pre uplatnenie nárokov

Poistitef poskytne poistné krytie v súlade s čl. 4.1 ZD za nasledujúcich podmienok:
• 48 mesiacov -  bez doplatku
• 60 mesiacov -  doplatok vo výške 50% dojednaného ročného poistného
• 72 mesiacov -  doplatok vo výške 80% dojednaného ročného poistného

• Doživotná lehota pre uplatnenie nárokov poistených osôb na dôchodku
Poistiteľ poskytne poistné krytie v súlade s čl. 4.2 ZD, bez doplatku poistného.

• Dodatočný limit poistného plnenia pre nevýkonných členov orgánov spoločnosti
Poistiteľ poskytne poistné krytie v súlade s čl. 4.3 ZD, bez doplatku poistného;
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limit poistného plnenia činí 25% z výšky LPP pre oddiel A, max. 1 000 000,00 EUR.

• Nové dcérske spoločností
Poistiteľ poskytne poistné krytie v súlade s čl. 4.4 ZD, bez doplatku poistného 
Nové dcérske spoločnosti sú automaticky poistené v zmysle čl. 4.4. ZD.

• Naliehavé náklady
Poistiteľ poskytne poistné krytie v súlade s čl. 4.5 ZD, bez doplatku poistného; 
sublimit poistného plnenia; 20% z LPP pre oddiel A.

ODDIEL D: POISTENIE PRE PRÍPAD NÁROKOV TÝKAJÚCICH SA CENNÝCH PAPIEROV
Poistiteľ poskytne poistné krytie v súlade s čl. 5 ZD, bez doplatku poistného.
Sublimit poistného plnenia: 100% z výšky LPP pre oddiel A.

Náklady na obranu pri nároku v súvislosti so znečistením:
Sublimit poistného plnenia; 25% z výšky LPP pre oddiel A., max. 250 000,00 EUR

Spoluúčasť poisteného na poistnom plnení

Poistiteľ poskytne poistné plnenie len v rozsahu prevyšujúcom výšku spoluúčasti:

• 0,00 EUR pre nároky uplatnené proti poisteným osobám
• 0,00 EUR pre nároky uplatnené proti spoločnosti - oddiel D.

SÚČASTI POISTNEJ ZMLUVY

Neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy sú:
1. Všeobecné poistné podmienky (Cl 100/18/10)
2. Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov a ďalšími 

osobami vo vedení spoločnosti (Cl 1000/18/05)
3. Dotazník pre poistenie zodpovednosti za škodu D&O -  COVID-19 otázky (podpísaný oprávnenou 

osobou poistníka)
4. Doplňujúce otázky k činnosti poisteného
5. Výpis z Obchodného registra poistníka
6. Informácie o spracúvaní osobných údajov (Cl Info GDPR/22/05)

Neoddeliteľná príloha „Dotazník pre poistenie zodpovednosti za škodu D&O -  COVID-19 otázky“ sa 
vzťahuje bez rozdielu na poistníka, spoločnosť ako aj všetky dcérske spoločnosti definované touto 
poistnou zmluvou.

Poistné za jednotlivé poistné obdobie bolo stanovené bez ohľadu na dĺžku jednotlivého poistného obdobia. 
Toto ustanovenie sa nevzťahuje na prípady zániku poistenia v zmysle jednotlivých ustanovení tejto 
poistnej zmluvy / dodatku k poistnej zmluve ako aj ustanovení príslušných právnych noriem.

Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vrátenia akéhokoľvek nespotrebovaného poistného (tzv. vratka 
poistného) z tejto poistnej zmluvy / dodatku k poistnej zmluve bude takéto poistné vrátené poistiteľom 
výlučne na účet poistníka, z ktorého bolo pôvodne zaplatené poistné za dobu trvania poistenia resp. 
príslušné poistné obdobie.
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Táto poistná zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre poistníka a poistitefa.

Poistník prehlasuje, že:

PREHLÁSENIA POISTNÍKA

1) má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, družstvo alebo 
komanditná spoločnosť;

2) má sídlo v Slovenskej republike;

3) poistník / spoločnosť bola založená pred viac ako 3 rokmi (neplatí pre dcérske spoločnosti poistníka 
a jeho pobočky);

4) všetky jeho dcérske spoločnosti (pokiaľ existujú) majú spolu celkový ročný obrat vo výške max. 100 
mil. EUR;

5) poistník ani žiadna z jeho dcérskych spoločností či pobočiek (pokiaľ existujú) nepodniká v žiadnej 
z nasledujúcich oblastí: obrana a zbrojný priemysel, letectvo a kozmonautika, biotechnológie, 
banská činnosť, ťažba ropy a plynu, obnoviteľné zdroje energie (s výnimkou prevádzky fotovoltaiky 
pre vlastnú potrebu), profesionálny šport, finančné služby (finančné inštitúcie, poradcovia a i.);

6) nemá žiadne dcérske spoločnosti, pobočky, majetok alebo iné aktíva, žiadne predajné miesta či iné 
priame predajné aktivity v Spojených štátoch amerických alebo Kanade;

7) poistník ani žiadna z jeho dcérskych spoločností nemajú verejne obchodovateľné akcie alebo iné 
cenné papiere;

8) poistník a všetky jeho dcérske spoločnosti vykázali kladné vlastné imanie v účtovnej závierke za 
posledné uzatvorené účtovné obdobie

9) poistník a všetky jeho dcérske spoločnosti vykázali čistý zisk v účtovnej závierke za posledné 
uzatvorené účtovné obdobie, resp. pokiaľ realizovali čistú stratu, tak táto nepresiahla 20 % z hodnoty 
vlastného imania;

10) poistník ani žiadna z jeho dcérskych spoločností nie sú v likvidácií či úpadku a nie je s nimi vedené 
insolvenčné konanie a ani nie je možné očakávať, že niektorá z týchto skutočností nastane 
v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov;

11) proti žiadnemu z členov štatutárnych orgánov ani ďalším osobám vo vedení spoločnosti (ako u 
poistníka tak v jeho dcérskych spoločnostiach) nebol v posledných 5 rokoch uplatnený žiadny nárok 
(v zmysle definície podľa ZD), ani si tieto osoby nie sú vedomé žiadnych skutočností a okolností, 
ktoré by mohli viesť k nároku poistenému touto Poistnou zmluvou;

12) vyššie uvedené tvrdenia a informácie sú pravdivé a že žiadne podstatné skutočnosti potrebné pre 
uzatvorenie tejto poistnej zmluvy neboli zamlčané, skreslené či neúplne oznámené;

13) odpoveďou na všetky písomné otázky poistiteľa uvedené v prílohe „Doplňujúce otázky k činnosti 
poisteného“ je „Nie“.

Upisovateľ: Ing. Ivan Hollý
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Poistník prehlasuje, že bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámený a že zároveň obdržal v písomnej 
forme príslušné údaje v zmysle ust. § 792a Občianskeho zákonníka v platnom znení (nachádzajú sa vo 
všeobecných poistných podmienkach a sú prístupné na webovom sídle poistiteľa www.colonnade.sk).

Poistník berie na vedomie, že informácie uvedené v tomto prehlásení spolu so všetkými ďalšími 
informáciami poskytnutými poistiteľov (najmä, ale nielen Dotazníka) sú základom pre vyhodnotenie rizika 
a na ich základe sa poistiteľ rozhodol pre uzavretie tejto Poistnej zmluvy s poistníkom.

Poistník sa zaväzuje informovať poistiteľa o všetkých podstatných zmenách vo vyššie uvedených 
skutočnostiach, ktoré nastanú kedykoľvek počas doby trvania tejto Poistnej zmluvy.

Zároveň prehlasuje, že mu boli poskytnuté Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článkov 13 
a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoré sú prístupné aj na webovom sídle poistiteľa 
www.colonnade.sk

Bratislava, 19.07.2022
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