Důležité:
Prosíme odpovězte na všechny otázky. Pokud Vám nebude stačit prostor v dotazníku, prosíme odpovězte na
zvláštním papíře.
V případě zaškrtávacích políček prosím zaškrtněte jednu nebo více z nabízených variant.
Important:
Please answer ALL questions fully. If there is insufficient space please provide details on a separate sheet.
Where provided, tick appropriate box to indicate answer.
_________________________________________________________________________________________________________________

1.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI
DETAILS OF PROPOSER
(a)

Název společnosti a IČO– včetně všech dalších společností a/nebo dceřiných společností, které mají být
pojištěny tímto pojištěním:
Full name of all entities to be insured - including all other companies and/or subsidiaries that you wish to be
covered under this policy:
IČO:

(b)

Sídlo společnosti:
Your Main Address:

(c)

Internetová stránka:
Website:

(d)

Datum založení společnosti:
Year on which Your company was established:

(e)

Prosíme uveďte detaily o sloučeních nebo akvizicích Vaší společnosti v minulých třech letech:
Please give details of any mergers or acquisitions of or by Your company in the last 3 years:

(f)

Prosíme uveďte veškeré organizační složky nebo kanceláře v zahraničí:
Please list any offices or foreign locations:

2.

INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI
DETAILS OF BUSINESS ACTIVITIES
(a)

Prosíme uveďte rozdělení Vašeho obratu (prosím uvádějte v Kč, příp. EUR):
Please provide an estimated split of your income (please state in CZK or EUR):
(i) podle
Minulý rok
Tento rok
územního
Last year
Current year
rozsahu
ČR /
By territory:
Czech Republic

Odhad příští rok
Estimate next year

Evropa
Europe
Severní Amerika
North America
Zbytek světa
Rest of the World

(ii) podle typu činnosti (předpoklad na příští rok)
by type of product for the forthcoming year:
Výroba a vývoj software
Production and Development of Software

Příjem
Income

Krabicový software / Pre-packaged software
Software na míru / Customised software
Modifikace software / Software modifications
Implementace software / Software Implementation
Internetová infrastruktura / Internet infrastructure
Pouze prodej cizího software / Sale only

Systémová integrace
Systems integration
Výroba nebo montáž hardware, síťových prvků a komponentů / Manufacture or assembly
of hardware, network equipment or components
Výroba nebo montáž jiných elektronických zařízení / Manufacture or assembly of other
electronic devices
Přenos hlasu nebo dat po síti / Network voice and data transport
Zadávání dat, times sharing / Data entry, times sharing

IT systémy – údržba a podpora (včetne konzultací)
Maintenance / support of IT systems (incl. consulting)
Servis / Service
Podpora / Support
Poradenské služby / Consulting

Internetové služby / Internet Services
Web hosting / Web hosting
Web design / Web design

Zpracování dat / Data processing services
Datová centra / Data centre
Zpracování dat / Data processing
Šifrovací služby / Services to encrypt

Služby / Services
Poskytování zaměstnanců nebo počítačových programů / Provision of contract staff or
computer programmes
Školení / Training

Jiné – prosím specifikujte / Other – specify
2

(b)

Provozujete aktivity v oblastech spojených s, jste odpovědni za, nebo poskytujete rady v souvislosti s:
Are you active in fields connected with, are you responsible for, or do you provide advice in connection
with:
(i) burzovními nebo jinými finančními transakcemi?
Ano / Yes
Ne / No
stock or any other kind of financial transactions?
(ii) bezpečností systémů nebo sítí (mimo instalace
Ano / Yes
Ne / No
antivirových programů a firewallů třetích stran)?
security of systems or networks, other than installing third party anti-virus software or firewalls?

(c)

(iii) cloudem nebo cloudovými službami (cloud computing)?
cloud or cloud services (cloud computing)?

Ano / Yes

Ne / No

(iv) SW do motorových nebo nemotorových vozidel, plavidel
nebo létajích zařízení (vč.dronů)?
SW in motor or non-motor vehicles, flying devices (incl. drons) or craft?

Ano / Yes

Ne / No

Prosím uveďte tři největší zakázky za poslední dva roky:
Please give details of your 3 largest contracts in the last 2 years:
Jméno klienta
Name of client

(d)

Průměrná hodnota typické zakázky:
Average value of a typical contract:

(e)

Průměrná délka typické zakázky:
Average duration of a typical contract:

Popis zakázky
Nature of contract

3

Příjem
Income

3. PROFIL VAŠICH ZÁKAZNÍKŮ
YOUR CUSTOMERS PROFILE
Prosím doplňte rozdělení Vašeho předpokládaného obratu za příští rok dle Vašich klientů podle odvětví
Please provide an estimated split of your income by industry for the forthcoming year
Odvětví / Industry
Energie (výroba a distribuce elektřiny, ropy, plynu nebo vody)
Energy (oil, gas, water, nuclear)
Doprava
Transport
Stavby a montáže
Construction, Engineering
Zdravotní služby, lékařská péče
Healthcare / Medical services
Výroba
Manufacturing
Letecký průmysl
Aviation
Automobilový průmysl
Automotive
Tradiční obchod (malo- a velkoobchody)
Trade (retail, wholesale)
Elektronický obchod (eshopy)
E-commerce
Obrana (dodávky pro ozbrojené sbory)
Defence (military applications)
Státní správa
Public authorities (administration, tax)
Finanční instituce (banky, pojišťovny, obchodníci s cennými papíry)
Financial Institutions (stock broking, banking, insurance)
Telekomunikace
Telecommunications
Právní služby
Legal Services
Účetnictví, daňové poradenství
Accounting
Hry
Gaming
Jiné
Other
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Příjem / Income

4.

SMLUVNÍ VZTAHY
CONTRACT AGREEMENTS
(a)

Uzavíráte se svými klienty standardní smlouvy / ujednání?
Do you carry out your activities under a standard contract / agreement?

Ano / Yes

Ne / No

(b)

Používáte profesionální právní pomoc v případě změn
Ano / Yes
ve Vaší standardní smlouvě?
Do you seek professional legal advice when amending your standard contract ?

Ne / No

(c)

Využíváte služeb subdodavatelů z IT oblasti?
Do you use services of subcontractors from IT sector?

Ne / No

Pokud Ano, prosím přiložte k dotazníku vzor standardní smlouvy s klientem.
If Yes, please attach sample of standard contract.

Ano / Yes

Pokud Ano, prosím uveďte tři největší subdodavatele za poslední rok a typ služeb, který Vám poskytují:
If Yes, please give details of your 3 largest subcontractors in the last year and their services:
Jméno subdodavatele
Name of Subcontractor

(d)

Popis poskytovaných služeb
Services of Subcontractor

Uzavíráte se svými subdodavateli standardní smlouvy / ujednání?
Do you bind the subcontractors by a standard contract / agreement?

Objem služeb (Kč)
Volume of Services

Ano / Yes

Pokud Ano, prosím přiložte k dotazníku vzor standardní smlouvy se subdodavatelem .
If Yes, please attach sample of standard contract.
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Ne / No

SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY A BEZPEČNOSTI
QUALITY CONTROL SYSTEM AND OPERATIONAL SECURITY

5.

(a)

Prosím popište Váš systém řízení kvality a vyjmenujte veškeré aktuální certifikáty / ocenění kvality:
Please describe your quality control system and list any quality control certifications:

(b)

Používáte oficiální protokol po ukončení
zásadních milníků každého projektu?
Is there a formal acceptance of milestones of each project?

Ano / Yes

Ne / No

(c)

Používáte oficiální protokol o převzetí po instalaci / otestování
Ano / Yes
každého produktu?
Is there a formal acceptance protocol after installation / testing of each product?

Ne / No

(d)

Zálohujete svá data a další elektronické soubory minimálně jednou týdně
a uchováváte je mimo místo podnikání?
Do you back up all electronic files on Your system at least
once a week and store off site?

Ano / Yes

Ne / No

Ano / Yes

Ne / No

Ano / Yes

Ne / No

Ano / Yes

Ne / No

Ano / Yes

Ne / No

Pokud ne, prosím uveďte podrobnosti o Vašich pravidlech zálohování:
If no, please give details of back up protocol:

(e)

Má Vaše společnost plán obnovy po havárii (Disaster Recovery Plan)?
Does your company have a Disaster Recovery Plan in place?

(f)

Prosím uveďte Vaše postupy pro vyřizování stížností:
Please give details of the structure of your complaints procedure:

(g)

Antivirová ochrana:
Virus Protection:
(i) Máte na své síti funkční antivirový program?
Do you have a virus protection software operating on your network?
(ii) Je aktualizován dle doporučení výrobce?
Is it updated according to producer recommendations?

(h)

Pokud se Vaše společnost zabývá instalací software:
Where the company is involved in Software Installation:
(i) Jak dlouho trvá typická instalace?
How long is a typical installation?
(ii) Mají obvykle Vaši zákazníci vlastní IT oddělení?
Do your clients generally have their own in-house IT experts?
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6.

MANAGEMENT A ZAMĚSTNANCI
MANAGEMENT AND PERSONNEL DETAILS
(a)

Prosím doplňte následující údaje:
Please supply the following details:
Počet zaměstnanců:
Number of employees:

Počet:
Number of:

(b)

Minulý rok
Last year

Technici, systémoví
Partneři / ředitelé /
analytici, designéři,
manažeři
programátoři apod.
Partners/
Technical staff, system
Principals/Directors
analyst designers etc

Aktuální rok
Current year

Prodejní personál
Sales staff

Odhad příštího roku
Estimate next year

Administrativa
Clerical staff

Prosím potvrďte, že alespoň jeden z partnerů / ředitelů / manažerů
Ano / Yes
Ne / No
má nejméně tříletou praxi ve Vašem oboru.
Please confirm that one or more of the Principals has at least 3 years experience in the relevant industry.
Pokud ne, prosím uveďte podrobnosti o zkušenostech:
If no, please provide details of experience:
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POJIŠTĚNÍ JEDNORÁZOVÉHO PROJEKTU (Prosím nevyplňujte při poptávce ročního pojištění)
SINGLE PROJECT COVER
(Optional, please do not complete if you require ANNUAL COVER)

7.

(a)

Informace o zadavateli projektu:
Details of principal:

(b)

Hlavní dodavatelé / konsorcium:
Main contractors / consortium:

(c)

Datum počátku projektu:
Start date:

(d)

Doba trvání projektu
Duration of the contract:

- produkční fáze
- Production phase
- testovací fáze
- Test phase

(e)

Hodnota projektu:
Contract value:

(f)

Příjem společnosti z projektu:
Proposer’s fees:

(g)

Prosím uveďte detaily o projektu:
Please provide details of Contract:

(h)

Prosím uveďte detaily o Vašem ročním pojištění profesní odpovědnosti IT společností:
Please provide details of annual Professional Indemnity insurance cover in place:
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8.

PŘEDCHOZÍ POJIŠTĚNÍ / PŘEDCHOZÍ NÁROKY
PREVIOUS INSURANCE / PREVIOUS CLAIMS
(a) Měla Vaše společnost v minulosti uzavřeno pojištění
profesní odpovědnosti IT společností?
Have You ever bought Professional Indemnity Insurance in the past?
Pokud ano, prosím uveďte podrobnosti:
If yes, please provide details:
Pojistitel
Pojistná doba
Name of insurer
Policy Period

Ano / Yes

Limit pojistného plnění
Limit of indemnity

Ne / No

Pojistné
Premium

1
2
3
4

(b) Bylo Vám nebo Vašemu právnímu předchůdci v minulosti jakákoli
pojistná smlouva nebo nabídka pojištění zrušena, odmítnuta, odvolána
nebo v ní byla uplatněna speciální ujednání?
Have You or any of your predecessors ever had any insurance or
proposal cancelled, withdrawn, declined or made subject to special terms?

Ano / Yes

Ne / No

Ano / Yes

Ne / No

Pokud ano, prosím uveďte podrobnosti:
If yes, please provide details:

(c) Byl vůči Vám nebo Vašemu právnímu předchůdci vznesen jakýkoli nárok
na náhradu škody, bez ohledu na to, zda byl úspěšný či neúspěšný,
pojištěný či nepojištěný?
Has any claim, whether successful or not and whether insured or not,
been made against You or your predecessors in business?

Pokud ano, prosím uveďte podrobnosti o nároku (zejména datum nároku, výše vyplacené / nárokované
škody a současného stavu nároku):
If yes, please provide details including date, amount paid /outstanding, whether ongoing or settled:

(d) Jste si vědomi jakékoli skutečnosti nebo nedostatku ve Vaší práci, které by
Ano / Yes
mohly vést k nároku vůči Vaší společnosti nebo Vašemu právnímu předchůdci?
Are you aware of any circumstances or shortcoming in Your work which may
lead to a claim against Your company or any of your predecessors?

Ne / No

Pokud ano, prosím uveďte podrobnosti (zejména okolnosti, datum a osoby, od kterých očekáváte nárok):
If yes, please provide details including circumstances, date and potential claimant:
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POŽADOVANÝ ROZSAH KRYTÍ
COVER REQUIRED

9.

Požadovaný limit pojistného plnění (možno variantně):
Limit of Indemnity required (options possible):

Požadovaná spoluúčast:
Excess each and every claim requested:

PROHLÁŠENÍ
DECLARATION

10.

My, níže podepsané osoby, oprávněné k podpisu tohoto dotazníku, potvrzujeme, že:
(1)

Jsme zplnomocněni všemi pojištěnými osobami k podpisu tohoto dotazníku;

(2)

Přečetli jsme si tento dotazník a přiložené dokumenty a potvrzujeme, že informace v nich uvedené jsou pravdivé a kompletní;

(3)

Jsme si vědomi naší povinnosti oznámit Allianz pojišťovně, a.s. jakoukoli změnu v údajích uvedených v tomto dotazníku a přiložených
dokumentech, která nastala v době od podpisu tohoto dotazníku do data uzavření pojistné smlouvy.

Ačkoli podpis tohoto dotazníku nezavazuje společnost k uzavření tohoto pojištění, společnost a za ni podepisující osoby si jsou vědomi toho, že
informace uvedené v tomto dotazníku a dalších přiložených dokumentech jsou podkladem pro posouzení riz ka pojistitelem a pro vystavení
případné pojistné smlouvy. Podepsaný dotazník a další přiložené dokumenty budou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

We the undersigned authorized Insured Person(s), after enquiry declare as follows:
(1)

I am / We are authorized by each of the other Applicants to make this Proposal.

(2)

I/We have read this Proposal and the accompanying documents and acknowledge the contents of same to be true and complete.

(3)

I/We understand that, up until a contract of insurance is entered into, I/We are under a continuing obligation to immediately inform
Allianz of any change in the particulars or statements contained in this Proposal or in the accompanying documents.

Although the signing of this Proposal does not bind the Applicants to effect insurance the Applicants acknowledge that the pa rticulars and
statements contained in this Proposal and in the accompanying documents shall be the basis of the contract should a Policy be issued; and
further, the Applicants acknowledge that the Proposal and the accompanying documents will be incorporated in the Policy.

V / In:

Datum / Date:

Podpis / Signature:__________________________________________________________

Pozice ve společnosti / Capacity:

