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Úvodné ustanovenia
Na poistenie, ktoré sa uzatvára podľa týchto osobitných poistných podmienok OPP AUD 2019, sa vzťahujú Všeobecné poistné
podmienky pre poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu (ďalej len „VPP PRO 2019“).
Rozsah poistenia
1. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú inému pri výkone profesie:
a) štatutárny audítor,
b) daňový poradca,
c) účtovník.
2. Poistenie sa vzťahuje aj na výkon poistenej profesie inými osobami, ktoré poistený poveril jej vykonaním tzv.
subdodávatelia poisteného, avšak výlučne za podmienky, že tieto práce boli poisteným písomne schválené pred ich
odovzdaním.
Výluky z poistenia
Okrem výluk z poistenia ustanovených vo VPP PRO 2019 a poistnej zmluve sa poistenie nevzťahuje aj na zodpovednosť
poisteného za škodu:
a) vyplývajúcu z poskytnutia výslovných záruk ohľadne finančných výnosov akejkoľvek investície alebo znehodnotenia
alebo zo straty investícií, ak takéto znehodnotenie alebo strata je výsledkom pohybov v akejkoľvek komodite alebo na
finančnom a akciovom trhu, ktoré sú mimo kontroly a riadenia poisteného,
b) spôsobenú pri finančných transakciách špekulatívneho charakteru, najmä za schodok na finančných hodnotách a pri
obchodovaní s cennými papiermi,
c) spôsobenú chybným vedením účtu alebo vykonaním chybnej platby,
d) spôsobenú stratou, poškodením alebo zničením obligácií, kupónov, bankoviek a cenných papierov alebo listín, ktoré
boli poistenému zverené,
e) spôsobenú akoukoľvek činnosťou audítora poskytovanou účtovnej jednotke, ak nie je od nej nezávislý.

Výklad pojmov
1. Štatutárny audítor je fyzická osoba, ktorá je zapísaná v zozname štatutárnych audítorov, ktorý vedie Úradu pre dohľad
nad výkonom auditu, a má oprávnenie na vykonávanie štatutárneho auditu podľa zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom
audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v platnom znení.
2. Daňovým poradcom je fyzická osoba zapísaná v zozname daňových poradcov vedenom Slovenskou komorou daňových
poradcov podľa zákona č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších
predpisov.
3. Účtovníkom je fyzická osoba vykonávajúca účtovníctvo na základe živnostenského oprávnenia alebo iného oprávnenia
podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.
Záverečné ustanovenia
1. VPP PRO 2019 a tieto OPP AUD 2019 sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
2. Schválené predstavenstvom poisťovateľa dňa 24.09.2019.
3. Tieto OPP AUD 2019 nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia predstavenstvom poisťovateľa a účinnosť dňom
01.10.2019.
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