
Pojištění 
odpovědnosti 
členů orgánů 
spolku (D&O)

Aby Vás důležitá rozhodnutí
nepřišla draho
Každý dobrý manažer umí převzít odpovědnost za svá rozhodnutí. Málokdo už si ale uvědomuje, že tato odpovědnost je i hmotná – členové
statutárních a dozorčích orgánů spolku ručí za svá rozhodnutí neomezeně a to celým svým osobním majetkem. 

Řešením je pojištění odpovědnosti managementu neboli D&O. Kryje nejen finanční škody, ale i náklady na právní zastoupení. Umožňuje tak
zodpovědným členům managementu, aby se rozhodovali podle toho, co považují za nejlepší.

Vždy ve Vašem zájmu.



� jedinečné řešení, jak krýt svou neomezenou, objektivní 
� a solidární odpovědnost
� chrání spolek a jeho vedení před následky neúmyslného 
� jednání členů orgánů

� pojištění zahrnuje minulé, současné a budoucí členy 
� orgánů spolku
� pojištění kryje, kromě způsobené finanční škody, rovněž i náklady 
� právního zastoupení pojištěných osob a řadu dalších nákladů
�    nabízíme exkluzivní produkt pojištění pro členy ČUS

� pojištění sjednáno s renomovanými pojistiteli 
� Colonnade a Kooperativa
� sjednání smlouvy na základě jednoduchého dotazníku
� možnost výběru výše limitu pojistného plnění 
� z několika variant

Výhody D&O pojištění (Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti)

D&O pojištění pro členy České unie sportu:

� neomezená – odpovídá za škodu osobně 
� a neomezeně celým svým majetkem
� solidární – členové kolektivních orgánů společnosti 
� odpovídají za škodu společně a nerozdílně

Jejich odpovědnost je:

Daňovou otázku D&O pojištění 
doporučujeme konzultovat s Vašim daňovým
poradcem, případně auditorem.

Proč D&O s RENOMIA
�    jsme leadrem na pojistném trhu se zkušenostmi i ze zahraničí
�    disponujeme týmem D&O specialistů a spravujeme široké portfolio D&O pojistných smluv
�    zabezpečíme služby v oblasti pojištění D&O podle Vašich potřeb
�    pomůžeme Vám s likvidací škod

Ing. Radomír Michniak
M: +420 731 129 403
E: radomir.michniak@renomia.cz

V případě zájmu o nabídku pojištění D&O či bližší informace prosím kdykoli kontaktujte naše specialisty.

Vždy ve Vašem zájmu.
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Sazebníky

12 400 Kč 

13 500 Kč

do 500 mil. Kč 

500 mil. Kč  – 1 000 mil. Kč 

15 900 Kč 

16 800 Kč

17 900 Kč 

19 000 Kč

37 600 Kč 

39 300 Kč

71 500 Kč 

75 500 Kč

5 mil. Kč 10 mil. Kč 20 mil. Kč 50 mil. Kč 100 mil. Kč 

Roční pojistné

Limit pojistného plnění

Roční tržby / Aktiva

Do pojištění nelze zařadit profesionální a poloprofesionální kluby.

COLONNADE

9 000 Kč 

10 600 Kč 

12 300 Kč

13 900 Kč 

do 5 mil. Kč 

5  – 25 mil. Kč 

25 – 50 mil. Kč 

50 – 150 mil. Kč 

12 800 Kč 

14 500 Kč 

16 200 Kč 

17 800 Kč 

17 000 Kč 

18 700 Kč 

20 300 Kč 

21 900 Kč 

nenabízí se

23 100 Kč 

24 600 Kč 

26 100 Kč 

1 mil. Kč 5 mil. Kč 10 mil. Kč 20 mil. Kč 

Roční pojistné

Limit pojistného plnění

Roční tržby / Aktiva

KOOPERATIVA


