KARTA PRODUKTU UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Z TYTUŁU ZARZĄDZANIA SPÓŁKĄ
(LUB INNYM PODMIOTEM PRAWA np. SPÓŁDZIELNIĄ, STOWARZYSZENIEM, FUNDACJĄ itp.)
(Karta produktu ma charakter informacyjny i nie stanowi integralnej części umowy)
Umowę ubezpieczenia określa Polisa, Wniosek, warunki ubezpieczenia o symbolu wskazanym w Polisie oraz jakiekolwiek
inne dokumenty ubezpieczenia oraz wszystkie załączniki i aneksy do tych dokumentów.

Ubezpieczyciel

Umowa ubezpieczenia zawarta z underwriterami działającymi w imieniu i na rzecz Lloyd ‘s, Lime Street 1,
Londyn, EC3M 7HA, Wielka Brytania.
Lloyd’s jest zrzeszeniem członków utworzonym na podstawie ustawy. Ubezpieczycielem w ramach
umowy są członkowie syndykatów Lloyd’s wskazanych na polisie.

Pełnomocnik reprezentujący
Ubezpieczyciela w zakresie
umowy ubezpieczenia

Leadenhall Polska S.A., Lloyd’s Coverholder, ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa.

Klient docelowy

Członkowie kierownictwa wszelkich spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
z wszelkich branż, a także innych podmiotów prawa posiadających zarząd jak np. spółdzielni, fundacji,
stowarzyszeń, podmiotów leczniczych.

Leadenhall Polska S.A. działa w Polsce jako Lloyd’s Coverholder i jest przedstawicielem Ubezpieczyciela
w sprawach związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy ubezpieczenia. Wszelkie oświadczenia
kierowane do Ubezpieczyciela w związku z Umową ubezpieczenia należy przesyłać listem poleconym
lub dostarczyć za potwierdzeniem odbioru na adres: Leadenhall Polska S.A., ul. Domaniewska 42,
02-672 Warszawa.

Ubezpieczającym jest spółka (lub odpowiednio inny podmiot prawa), zaś Ubezpieczonymi jest
bezimiennie określony krąg osób byłych, obecnych oraz przyszłych osób pełniących funkcje kierownicze
w spółce (lub odpowiednio innym podmiocie). Szczegółowa definicja Ubezpieczonego w § 10 ust. 1
warunków ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia
/ opis świadczeń

Ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu zarządzania spółką lub innym podmiotem składa się z 7 klauzul
oraz kilkunastu dodatkowych rozszerzeń. Ubezpieczenie zawsze obejmuje klauzulę A i B oraz wszystkie
rozszerzenia. Klauzule C-G chroniące ryzyko samej spółki (zarządzanego podmiotu) mogą zostać
wybrane jako wariant oferty.
§
§
§

§
§
§
§

Klauzula A – odpowiedzialność członków kierownictwa za szkody wyrządzone w związku
z zarządzaniem
Klauzula B – zwrot zarządzanej spółce kosztu odszkodowania z tytułu odpowiedzialności członków
kierownictwa za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem
Klauzula C – odpowiedzialność spółki za czyny bezprawne pracodawcy (employment malpractice
insurance). Odpowiedzialność członka kierownictwa za czyny bezprawne pracodawcy są objęte
ochroną w ramach klauzul A i B.
Klauzula D – koszty obrony spółki
Klauzula E – odpowiedzialność z tytułu czynów bezprawnych dotyczących programów świadczeń
pracowniczych
Klauzula F – odpowiedzialność spółki z tytułu obrotu papierami wartościowymi spółki
Klauzula G – utrata danych lub dokumentów w związku z błędami w zarządzaniu

Katalog rozszerzeń:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Kierownictwo spółką zewnętrzną
Koszty Dochodzenia
Koszty obrony w sprawach szkód na mieniu i na osobie
Koszty obrony dobrego imienia
Ochrona aktywów i wydatki niezbędne dla pozostawania na wolności
Grzywny i kary administracyjne lub cywilne
Koszty wsparcia psychologicznego w związku z roszczeniem dotyczącym błędów w zarządzaniu
Koszty stawiennictwa
Koszty zdarzenia kryzysowego w spółce
Nadwyżkowe koszty obrony dla członków kierownictwa
Dodatkowy limit dla członków organów nadzorczych
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Suma ubezpieczenia

Od 500 tys. PLN do 50 mln PLN
Dla poszczególnych klauzul oraz rozszerzeń w ofercie mogą być wskazane podlimity.

Termin ważności oferty

30 dni

Warunki ubezpieczenia

Zgodnie z załączonymi Warunkami Ubezpieczenia

Najistotniejsze warunki
ubezpieczenia

WYPADEK UBEZPIECZENIOWY (TRIGGER)
Ochrona obejmuje tylko Roszczenia zgłoszone w okresie ubezpieczenia (lub dodatkowym okresie
zgłaszania roszczeń) z tytułu Czynów bezprawnych popełnionych przed datą retroaktywną określoną
w Polisie (tzw. trigger claims made).
WYŁĄCZENIA
Zgodnie z § 6 ust. 1 a) warunków ubezpieczenia ochrona nie obejmuje Roszczeń w jakikolwiek sposób
powiązanych z postepowaniem cywilnym, karnym, administracyjnym, regulacyjnym lub dyscyplinarnym,
które zostało wszczęte przed lub w dacie ciągłości określonej w pozycji 11 Polisy, albo okolicznościami
związanymi w jakikolwiek sposób z takim postepowaniem.
Zgodnie z § 6 ust. 1 b) warunków ubezpieczenia ochrona nie obejmuje Roszczeń w jakikolwiek sposób
powiązanych z Czynem bezprawnym popełnionym przed lub w dacie retroaktywnej, określonej w pozycji
10 Polisy (o ile ma ona zastosowanie),
Zgodnie z § 6 ust. 1 l) warunków ubezpieczenia ochrona nie obejmuje Roszczeń w jakikolwiek sposób
powiązanych z niewykonaniem albo niewłaściwym wykonaniem obowiązków lub usług zawodowych
świadczonych przez lub w imieniu Członków Kierownictwa, lub Spółki na rzecz osób trzecich, przy czym
niniejsze wyłączenie nie będzie miało zastosowania do Roszczenia zgłoszonego przeciwko Członkom
Kierownictwa, zarzucającego im brak nadzoru w ramach wykonywania funkcji,
Zgodnie z § 6 ust. 3 a) warunków ubezpieczenia ochrona nie obejmuje Roszczeń, w sytuacji gdy Członek
Kierownictwa otrzymywał korzyści osobiste lub wynagrodzenie, do którego nie miał prawa w świetle
obowiązujących przepisów (w szczególności korzyści uzyskane z zakupu lub zbycia papierów
wartościowych Spółki w znaczeniu art. 16 (b) amerykańskiej Ustawy o obrocie papierami wartościowymi
z 1934 roku, włącznie ze zmianami lub poprawkami), albo dopuścił się̨ oszustwa lub umyślnego
naruszenia prawa, z zastrzeżeniem że wyłączenie to będzie miało zastosowanie jedynie, gdy takie
bezprawne korzyści, wynagrodzenie lub zachowanie zostaną̨ prawomocnie stwierdzone przez sąd
lub inny organ orzekający, albo będą̨ potwierdzone przyznaniem się̨ do ich osiągniecia lub popełnienia.
WAŻNE DEFINICJE
Członek Kierownictwa oznacza:
(a)

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

(h)

osobę̨ fizyczną, która pełniła, pełni lub będzie pełniła funkcję członka zarządu, rady nadzorczej,
komisji rewizyjnej, rady dyrektorów, głównego księgowego, dyrektora zarządzającego lub inną
podobną funkcję zgodnie z prawem właściwym dla Spółki, w tym postanowieniami umowy
lub statutu Spółki, prokurenta (zgodnie z art. 109¹ – 109⁸ polskiego kodeksu cywilnego)
lub powiernika w ramach Programu świadczeń́,
Pracownika Spółki, wyłącznie w takim zakresie, w jakim Roszczenie zostało podniesione przeciwko
niemu w związku z Czynem bezprawnym jednocześnie z podniesieniem go przeciwko Członkowi
Kierownictwa Spółki,
Pracownika, który pełnił, pełni lub będzie pełnił obowiązki zarządcze w Spółce lub mającego
wykonywać́ czynności zazwyczaj wykonywane przez Członka Kierownictwa Spółki,
któregokolwiek Pracownika w odniesieniu do Czynu bezprawnego pracodawcy oraz Czynu
bezprawnego dotyczącego Programu świadczeń́,
osobę̨ fizyczną, która pełniła, pełni lub obejmuje funkcję członka organu kontrolnego
lub nadzorczego w Spółce zgodnie z definicją zawartą w przepisach właściwego prawa,
(osobę̨ fizyczną, która pełniła, pełni lub będzie pełniła funkcję faktycznego dyrektora (shadow
director – zgodnie z prawem obowiązującym w Anglii i Walii) w Spółce,
w przypadku, gdy Spółka lub Spółka zewnętrzna jest organizacją charytatywną, izbą gospodarczą
lub innym podmiotem tego rodzaju o charakterze non-profit, który nie posiada kapitału
zakładowego – osobę̨ fizyczną, która pełniła, pełni lub będzie pełniła funkcję powiernika, prokurenta
(zgodnie z art. 109¹ – 109⁸ polskiego kodeksu cywilnego), członka zarządu, rady, rady nadzorczej,
komisji rewizyjnej lub komitetu Spółki,
małżonka, partnera (konkubinę̨ lub konkubenta) osoby fizycznej, która spełnia warunki definicji
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(i)

określonej powyżej w lit. (a) - (g), ale wyłącznie w odniesieniu do czynności egzekucyjnych
przeciwko majątkowi osobistemu takiego małżonka lub partnera, podjętych na podstawie
orzeczenia sadowego wydanego przeciwko osobie ubezpieczonej, o której mowa w lit. (a) - (g)
w następstwie Roszczenia objętego Umową ubezpieczenia,
w przypadku upadłości, niewypłacalności, śmierci bądź́ niezdolności do czynności prawnych osoby
fizycznej, która spełnia warunki definicji określonej powyżej w lit. (a) - (g) – jej spadkobierców,
wykonawców testamentu, cesjonariuszy i przedstawicieli prawnych, ale wyłącznie w odniesieniu
do Roszczenia przeciwko takiej osobie, objętego Umową ubezpieczenia.

Pojęcie Członek Kierownictwa nie obejmuje zewnętrznego
administratora ani syndyka masy upadłościowej Spółki.

rewidenta,

likwidatora,

doradcy,

Okres na jaki zawierana jest
umowa

12 miesięcy

Składka za ubezpieczenie

Zgodnie z przedstawioną ofertą
Składka uzależniona jest od branży, rodzaju podmiotu, sumy aktywów, przychodów, wyników
finansowych, notowania papierów wartościowych spółki na giełdzie, liczby pracowników, zgłoszonych
roszczeń lub okoliczności mogących spowodować zgłoszenie roszczeń.

Inne koszty związane
z zawarciem ubezpieczenia

Brak

Termin zapłaty składki

Jednorazowo w dniu wskazanym w polisie

Termin odstąpienia od umowy
ubezpieczenia

7 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia (dotyczy przedsiębiorców)

Ustanie ochrony
ubezpieczeniowej w trakcie
okresu ubezpieczenia

Transakcja
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje Roszczeń z tytułu Czynów bezprawnych popełnionych po dacie
przejęcia lub fuzji spółki (innego podmiotu).
Upadłość spółki nie powoduje ustania ochrony ubezpieczeniowej.

Język zawarcia umowy

Język polski

Zgłaszanie szkód

Pisemnie na adres:
Leadenhall Polska S.A., Lloyd’s Coverholder
ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa
E-mail: claims@leadenhall.pl

Miejsce, forma, termin
rozpatrzenia i sposób
powiadomienia o rozpatrzeniu
reklamacji

Reklamacje należy składać pisemnie na adres:
Leadenhall Polska S.A., Lloyd ‘s Coverholder
ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa
Ubezpieczyciel ma obowiązek rozpatrzyć reklamację niezwłocznie, nie później niż 30 dni od daty
zgłoszenia.

Właściwość sądowa
w sytuacji sporów z umowy
ubezpieczenia

Polski sąd powszechny wg miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, lub Ubezpieczonego
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