
POPIS PRODUKTU

Navzdory harmonizaci předpisů v rámci členských zemí EU se v současné době 
přístup jednotlivých zemí liší. Jakákoliv společnost, která podniká ve více než jedné 
zemi, by si měla být vědoma právních požadavků a závazků vyplývajících z příslušné 
právní úpravy ochrany životního prostředí. 

Odpovědnost za znečištění životního prostředí není záležitost týkající se výlučně 
tradičních průmyslových odvětví jako chemický průmysl, ropný nebo zpracovatelský 
průmysl. V současné době je na každou společnost vyvíjen společenský tlak chovat 
se sociálně, eticky a ekologicky odpovědným způsobem.

Legislativní změny a stále se zvyšující požadavky na řízení a zveřejňování informací 
znamená, že jakákoli společnost by měla posuzovat problematiku ochrany životního 
prostředí na nejvyšší řídící úrovni. Týká se to nejen členů vedení společnosti, členů 
statutárního nebo dozorčího orgánu, ale i samotných akcionářů i potenciálních 
investorů.

V srpnu 2008 se Česká republika zařadila k zemím, které zpřísnily pravidla v oblasti 
ochrany životního prostředí, a implementovala prostřednictvím zákona č. 167/2008 
Sb. do svého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES z 
roku 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod 
na životním prostředí. Důležitým aspektem této směrnice je zakotvení principu 
„znečišťovatel platí“ („polluter pays principle“). 

ACE European Group proto nabízí řešení pro širokou škálu rizik, kterým naši klienti 
čelí jak v domácím prostředí, tak i v zahraničí. 

Pojistný produkt PPL (Premises Pollution Liability)     
obsahuje pojištění
 pro náhlé a nahodilé znečištění i pro znečištění postupné
 nákladů na vyčištění znečištěného prostředí, ať již uložené regulatorním orgánem  
 nebo jinou třetí osobou
 poškození nebo zničení biotopu a přírodních zdrojů
 zákonné odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám na zdraví nebo na majetku
 přerušení provozu v důsledku ekologické havárie.

Pojistný produkt CPL (Contractors Pollution Liability)      
se vztahuje na odpovědnost za škodu na životní prostředí způsobenou poskytováním 
odborných služeb a prací. Pojištění se může
 vztahovat na poskytování služeb v oblasti likvidace a čištění znečištěných prostor  
 a území i na stavebnictví
 sjednat na roční bázi nebo na konkrétní jeden projekt 
 sjednat na bázi „loss occurrence“ nebo „claims made“
 vztahovat i na profesní odpovědnost za škodu.

HLAVNÍ VÝHODY

ACE toto pojištění nabízí
 vlastníkům i prodávajícím nebo potenciálním kupcům nemovitostí a pozemků
 investorům do „brownfields“
 společnostem podnikajícím ve strojírenství, chemii, petrochemii, nakládání s  
 odpady, energetice, vodohospodářství, atd.
 podnikatelům, kteří nakládají s nebezpečnými látkami
 jakýmkoli společnostem v jiných oborech podnikáni, kdy mohou způsobit újmu  
 na životním prostředí (např. zničením lokality vzácných živočichů nebo rostlin).

ACE má zkušený tým upisovatelů, kteří se zaměřují na poskytování pojištění na míru. 
Každému klientovi poskytneme 
 odborné znalosti a dlouhodobé zkušenosti z tohoto oboru pojištění
 velmi široký rozsah pojištění
 zkušenosti s likvidací pojistných událostí
 individuální přístup.

ACE Limited je holdingová společnost subjektů skupiny ACE Group se sídlem ve 
Švýcarsku a je jedním z předních světových pojistitelů v neživotním pojištění 
včetně zajištění. Poskytuje svým klientům z řad jednotlivců, středních i velkých 
mezinárodních společností své služby prostřednictvím poboček ve více než 70 
zemích světa a s oprávněním k uzavírání obchodů ve více než 140 zemích světa. 
Finanční síla pojistitelů v rámci skupiny ACE Group je hodnocena AA- ratingovými 
společnostmi Standard & Poor’s a A.M. Best. 

Pro více informací o ACE European Group a o pojištění újmy na životním prostředí 
kontaktujte prosím: 

Ing. Lenka Dočekalová
vedoucí organizační složky
lenka.docekalova@acegroup.com 

ACE European Group Ltd, organizační složka
IBC, Pobřežní 620/3
186 00 Praha 8
Tel:  +420 222 351 251
Fax: +420 222 251 291

Informace a popisy obsažené v tomto textu neposkytují kompletní popis podmínek pojištění vztahující se k  
určitému produktu, ale jsou poskytovány pouze pro informační účely. 
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