WARUNKI LEADENHALL
UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
Z TYTUŁU ZARZĄDZANIA SPÓŁKĄ
(LW020/D&O/3)

SKOROWIDZ
Wykaz postanowień umownych, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Rodzaj informacji
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§ 5 ust. 1-15
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§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

W zaufaniu do oświadczeń i informacji podanych we Wniosku oraz w zamian za zapłatę składki określonej w pozycji 14 Polisy
Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej na zasadach określonych w Umowie ubezpieczenia.

2.

Tytuły i podtytuły użyte w treści niniejszych warunków mają wyłącznie charakter porządkowy i nie wpływają na ich interpretację.

3.

Zastosowanie w treści niniejszych warunków czcionki wytłuszczonej wskazuje, że oznaczone w ten sposób pojęcie zostało zdefiniowane
w § 10 (Definicje). Wszystkie definicje mają to samo znaczenie bez względu na to, czy zdefiniowane pojęcie użyte zostało w liczbie
pojedynczej czy mnogiej.

4.

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.

5.

Najwyższa jakość usług jest priorytetem Leadenhall Polska S.A. Ubezpieczony powinien zapoznać się z treścią niniejszych warunków
oraz pozostałych dokumentów składających się na Umowę ubezpieczenia, gdyż precyzują one zasady, na jakich Ubezpieczyciel udziela
ochrony ubezpieczeniowej. W razie wątpliwości Ubezpieczony powinien w pierwszej kolejności zwrócić się do swojego doradcy
ubezpieczeniowego, który zaaranżował Umowę ubezpieczenia. W przypadku dodatkowych pytań kontakt z Leadenhall Polska S.A. możliwy
jest pod numerem telefonu +48 22 380 42 40 lub w formie zapytania pocztą elektroniczną na adres kontakt@leadenhall.pl.

§2
ZAKRES UBEZPIECZENIA
1.

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszych warunków może obejmować klauzule ubezpieczeniowe wymienione w § 4
oraz rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej wymienione w § 5.

2.

Klauzule ubezpieczeniowe objęte Umową ubezpieczenia wskazane są w pozycji 6 Polisy, a rozszerzenia ochrony objęte Umową
ubezpieczenia wskazane są w pozycji 7 Polisy. Przywołanie w Polisie danej klauzuli ubezpieczeniowej lub rozszerzenia jako niemających
zastosowania do Umowy ubezpieczenia skutkuje wyłączeniem z zakresu ubezpieczenia ryzyka zdefiniowanego w tej klauzuli lub rozszerzeniu.

3.

Umowa ubezpieczenia obejmuje Roszczenia z tytułu Czynu bezprawnego popełnionego lub rzekomo popełnionego po dacie retroaktywnej
określonej w pozycji 10 Polisy (o ile data ta ma zastosowanie), a przed upływem Okresu ubezpieczenia, skierowane przeciwko Członkowi
Kierownictwa lub Spółce po raz pierwszy w Okresie ubezpieczenia, albo w dodatkowym okresie zgłaszania roszczeń (o ile ma on
zastosowanie) i zgłoszone Ubezpieczycielowi w tym samym okresie.

4.

Upadłość albo niewypłacalność Członka Kierownictwa lub Spółki nie zwalnia Ubezpieczyciela z jego obowiązków i nie pozbawia go praw
wynikających z Umowy ubezpieczenia.

5.

Na podstawie art. 827 § 1 polskiego kodeksu cywilnego Ubezpieczyciel włącza do zakresu ochrony ubezpieczeniowej Roszczenia wynikłe
z rażącego niedbalstwa.

6.

Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu Umowy ubezpieczenia działa po wyczerpaniu innych możliwości zaspokojenia roszczeń, jakimi dysponują
Członkowie Kierownictwa, Pracownicy albo Spółka z tytułu innych umów ubezpieczenia.

§3
LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI I UDZIAŁY WŁASNE
1.

Łączny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu Umowy ubezpieczenia określony jest w pozycji 5 Polisy.

2.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu poszczególnych klauzul ubezpieczeniowych oraz rozszerzeń ochrony ograniczona jest limitami
określonymi indywidualnie dla danej klauzuli lub rozszerzenia:
(a)

Limity oraz obowiązujące udziały własne dla klauzul ubezpieczeniowych objętych Umową ubezpieczenia zostały określony w pozycji 6
Polisy.

(b)

Limity oraz obowiązujące udziały własne dla rozszerzeń objętych Umową ubezpieczenia zostały określone w pozycji 7 Polisy.

3.

Z zastrzeżeniem zapisów § 3 ust. 4 limity określone w pozycji 6 Polisy dla klauzul ubezpieczeniowych oraz w pozycji 7 Polisy dla rozszerzeń
zawierają się w limicie określonym w pozycji 5 Polisy, który stanowi łączny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu Umowy
ubezpieczenia dla wszystkich objętych nią osób oraz w odniesieniu do wszystkich Roszczeń, świadczeń dodatkowych i kosztów.

4.

Wyjątkiem od zasady określonej w ust. 3 są rozszerzenia „Nadwyżkowe Koszty obrony dla Członków Kierownictwa” oraz „Dodatkowy limit
odpowiedzialności na rzecz członków organów nadzorczych Spółki”, których limity podwyższają łączny limit odpowiedzialności
Ubezpieczyciela z tytułu Umowy ubezpieczenia określony w pozycji 5 Polisy.
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5.

Ubezpieczyciel wypłaca Odszkodowanie w odniesieniu do każdego Roszczenia po potrąceniu udziału własnego określonego dla mającej
zastosowanie klauzuli lub rozszerzenia.

6.

Jeżeli Ubezpieczyciel jest obowiązany do wypłaty Odszkodowania z tytułu dwóch lub więcej klauzul ubezpieczeniowych wymienionych w § 4,
to o ile nie jest to sprzeczne z innymi postanowieniami Umowy ubezpieczenia, zastosowanie ma tylko najwyższy udział własny. Jednakże
w przypadku, gdy Odszkodowanie jest częściowo objęte klauzulą ubezpieczeniową A, zastosowanie mają wszystkie właściwe udziały własne.

§4
KLAUZULE UBEZPIECZENIOWE
1.

Klauzula A – odpowiedzialność Członka Kierownictwa
Ubezpieczyciel wypłaci w imieniu Członka Kierownictwa Odszkodowanie, będące następstwem Roszczenia skierowanego przeciwko niemu
po raz pierwszy w Okresie ubezpieczenia albo w dodatkowym okresie zgłaszania roszczeń (o ile ma on zastosowanie) i zgłoszonego
Ubezpieczycielowi w tym samym okresie, z tytułu Czynu bezprawnego popełnionego lub rzekomo popełnionego przez niego w związku
z wykonywaniem funkcji Członka Kierownictwa.

2.

Klauzula B – odszkodowanie dla Spółki
Ubezpieczyciel wypłaci w imieniu lub na rzecz Spółki Odszkodowanie, będące następstwem Roszczenia skierowanego przeciwko
Członkowi Kierownictwa po raz pierwszy w Okresie ubezpieczenia albo w dodatkowym okresie zgłaszania roszczeń (o ile ma on
zastosowanie) i zgłoszonego Ubezpieczycielowi w tym samym okresie, z tytułu Czynu bezprawnego popełnionego lub rzekomo popełnionego
przez Członka Kierownictwa w związku z wykonywaniem przez niego tej funkcji, które to Odszkodowanie Spółka ma obowiązek lub prawo
zapłacić zgodnie z treścią obowiązujących w Spółce regulaminów lub umów dotyczących zwolnienia z odpowiedzialności.

3.

Klauzula C – odpowiedzialność Spółki z tytułu Czynu bezprawnego pracodawcy
Ubezpieczyciel wypłaci w imieniu Spółki Odszkodowanie, będące następstwem Roszczenia (innego niż Roszczenie w USA) skierowanego
przeciwko Spółce po raz pierwszy w Okresie ubezpieczenia i zgłoszonego Ubezpieczycielowi w tym samym okresie, z tytułu Czynu
bezprawnego pracodawcy popełnionego lub rzekomo popełnionego przez Spółkę.
Z zachowaniem ograniczeń, wyłączeń i limitów odpowiedzialności określonych w Umowie ubezpieczenia odpowiedzialność Członka
Kierownictwa z tytułu Czynu bezprawnego pracodawcy objęta jest ubezpieczeniem na podstawie klauzul A i B.

4.

Klauzula D – ubezpieczenie Kosztów obrony Spółki
Ubezpieczyciel pokryje w imieniu Spółki Koszty obrony, które Spółka jest zmuszona ponieść w następstwie Roszczenia (innego niż
Roszczenie w USA) skierowanego przeciwko Spółce po raz pierwszy w Okresie ubezpieczenia i zgłoszonego Ubezpieczycielowi w tym
samym okresie, z tytułu Czynu bezprawnego popełnionego lub rzekomo popełnionego przez Spółkę.

5.

Klauzula E – odpowiedzialność z tytułu Czynu bezprawnego dotyczącego Programu świadczeń
Ubezpieczyciel wypłaci w imieniu Członka Kierownictwa lub Spółki Odszkodowanie będące następstwem Roszczenia (innego niż
Roszczenie w USA) skierowanego przeciwko niemu lub niej po raz pierwszy w Okresie ubezpieczenia i zgłoszonego Ubezpieczycielowi w tym
samym okresie, z tytułu Czynu bezprawnego dotyczącego Programu świadczeń, popełnionego lub rzekomo popełnionego przez Członka
Kierownictwa lub Spółkę.

6.

Klauzula F - odpowiedzialność Spółki z tytułu obrotu papierami wartościowymi Spółki
Ubezpieczyciel wypłaci w imieniu Spółki Odszkodowanie (inne niż Odszkodowanie objęte inną Klauzulą ubezpieczeniową), które Spółka
ma obowiązek zapłacić w wyniku Roszczenia z tytułu papierów wartościowych skierowanego przeciwko Spółce po raz pierwszy w Okresie
ubezpieczenia i zgłoszonego Ubezpieczycielowi w tym samym okresie, z tytułu Czynu bezprawnego popełnionego lub rzekomo
popełnionego przez Spółkę.

7.

Klauzula G – utrata Danych i Dokumentów
Ubezpieczyciel wypłaci w imieniu Członków Kierownictwa i Spółki wszystkie koszty i wydatki rozsądnie poniesione przez Spółkę mające
na celu zastąpienie lub odtworzenie Danych i Dokumentów, których utrata nastąpiła w pomieszczeniach Spółki w lub po dacie ciągłości
i po raz pierwszy Odkryta i zgłoszona Ubezpieczycielowi w Okresie Ubezpieczenia.

§5
ROZSZERZENIA ZAKRESU OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
1.

Kierownictwo Spółki zewnętrznej
W zakresie klauzuli ubezpieczeniowej A Ubezpieczyciel wypłaci w imieniu Członka Kierownictwa Odszkodowanie będące następstwem
Roszczenia zgłoszonego po raz pierwszy w Okresie ubezpieczenia albo w dodatkowym okresie zgłaszania roszczeń (o ile ma on
zastosowanie) w związku z wykonywaniem przez niego na żądanie, polecenie lub nakaz Spółki funkcji Członka Kierownictwa Spółki
zewnętrznej, w odniesieniu do Czynu bezprawnego popełnionego lub rzekomo popełnionego przez niego w związku z wykonywaniem tej
funkcji, z zastrzeżeniem że:
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(a)

Ubezpieczyciel nie będzie obowiązany do wypłaty Odszkodowania będącego następstwem jakichkolwiek Roszczeń przeciwko
Członkom Kierownictwa skierowanych przez, w imieniu lub na rzecz Spółki zewnętrznej,

(b)

jeżeli Ubezpieczyciel zawarł jakąkolwiek inną Umowę ubezpieczenia obejmującą Roszczenie, łączny limit odpowiedzialności
na wszystkie Odszkodowania objęte niniejszym ustępem jest pomniejszony o limit przysługujący w ramach tego innego ubezpieczenia,

(c)

Ubezpieczyciel nie jest obowiązany do wypłaty Odszkodowania będącego następstwem jakiegokolwiek Roszczenia opartego na,
bezpośrednio lub pośrednio stanowiącego skutek, albo które można przypisać lub powiązać z niewypłacalnością, ogłoszeniem
upadłości, likwidacją, zarządem komisarycznym lub przymusową administracją jakiejkolwiek Spółki zewnętrznej innej niż
Organizacja non-profit,

oraz pod warunkiem, że żądanie, polecenie lub nakaz objęcia funkcji w Spółce zewnętrznej zostały wydane przez Spółkę na piśmie.
2.

Koszty obrony w związku z Zanieczyszczeniem
W zakresie klauzul ubezpieczeniowych A i B Ubezpieczyciel pokryje, w imieniu Członka Kierownictwa, Koszty obrony poniesione w ramach
obrony w postępowaniu karnym lub administracyjnym, w związku z Zanieczyszczeniem będącym następstwem Czynu bezprawnego
stanowiącego podstawę Roszczenia (o ile zdarzenie stanowiące podstawę Roszczenia miało miejsce poza terytorium Stanów
Zjednoczonych i nie stanowi Roszczenia w USA).

3.

Dodatkowy okres zgłaszania Roszczeń
(a)

W zakresie klauzul ubezpieczeniowych A i B Ubezpieczyciel pokrywa Roszczenia, jakie zostaną skierowane przeciwko Członkom
Kierownictwa w dodatkowym okresie zgłaszania Roszczeń z tytułu Czynu bezprawnego popełnionego lub rzekomo popełnionego po
dacie retroaktywnej określonej w pozycji 10 Polisy (o ile data ta ma zastosowanie), a przed upływem Okresu ubezpieczenia.

(b)

Dodatkowy okres zgłaszania Roszczeń wynosi:
(i)

120 kolejnych miesięcy od dnia zakończenia Okresu ubezpieczenia dla osób, które w Okresie ubezpieczenia przestały (z innej
przyczyny niż prawomocny zakaz wykonywania takiej funkcji, orzeczony przez sąd lub uprawniony organ administracji
państwowej) spełniać definicję Członka Kierownictwa,

(ii)

36 kolejnych miesięcy od dnia zakończenia Okresu ubezpieczenia w odniesieniu do wszystkich innych Członków Kierownictwa
oraz Spółki.

Powyższe okresy nie łączą się. Jeden z tych okresów ma wyłączne zastosowanie na zasadach określonych w niniejszym ust. 3
odpowiednio do sytuacji, w jakiej znajduje się dany Członek Kierownictwa lub Spółka.
(c)

(d)

4.

5.

Dodatkowy okres zgłaszania Roszczeń nie przysługuje gdy:
(i)

Umowa ubezpieczenia zostanie zastąpiona przez inną umowę ubezpieczenia roszczeń lub odpowiedzialności z tytułu
zarządzania i wykonywania nadzoru, bez względu na nazwę tego ubezpieczenia, z zastrzeżeniem że w odniesieniu do Członków
Kierownictwa, o których mowa w ust. 3 lit. b) (i) niniejszych warunków ubezpieczenia dodatkowy okres zgłaszania Roszczeń
pomimo to przysługuje w sytuacji, gdy odnowiona umowa ubezpieczenia lub inna umowa ubezpieczenia nie obejmuje ich
ochroną ubezpieczeniową,

(ii)

Ubezpieczyciel wypowie Umowę ubezpieczenia z powodu braku płatności składki w terminie wskazanym w Umowie
ubezpieczenia.

Jeżeli Umowa ubezpieczenia nie zostanie odnowiona z Ubezpieczycielem, Spółka ma obowiązek poinformować Ubezpieczyciela,
na jego pisemny wniosek, czy ochrona ubezpieczeniowa została udzielona przez innego ubezpieczyciela, a tym samym czy dodatkowy
okres zgłaszania roszczeń został uruchomiony.

Koszty Dochodzenia
(a)

W zakresie klauzul ubezpieczeniowych A i B Ubezpieczyciel pokryje, w imieniu Członka Kierownictwa, koszty, opłaty i wydatki
w ramach przygotowań do lub uczestnictwa w Dochodzeniu (w tym koszty opinii lub porad prawnych, podatkowych, eksperckich,
a także udziału świadków w Dochodzeniu) poniesione za uprzednią pisemną zgodą Ubezpieczyciela.

(b)

Ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z niniejszego ustępu obejmuje składkę (premię) zapłaconą za instrumenty finansowe służące
złożeniu poręczenia majątkowego (kaucji), jednak bez obowiązku jego udzielenia lub zapłacenia przez Ubezpieczyciela.

Koszty obrony w sprawach dotyczących szkód w mieniu lub na osobie
Ubezpieczyciel pokryje, w imieniu Członka Kierownictwa, Koszty obrony, niepokryte w ramach pozostałych postanowień Umowy
ubezpieczenia, poniesione w sprawach dotyczących:

6.

(a)

utraty, uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy ruchomych lub nieruchomości, albo utraty lub obniżenia ich użyteczności,

(b)

obrażeń cielesnych, schorzeń lub chorób psychicznych, zaburzeń emocjonalnych lub śmierci.

Koszty ochrony dobrego imienia Członka Kierownictwa lub Spółki
Na podstawie uprzedniej pisemnej zgody, Ubezpieczyciel, w imieniu Członka Kierownictwa, pokryje uzasadnione wydatki lub opłaty
poniesione w celu ograniczenia lub zapobieżenia naruszeniu – na skutek informacji dostępnych powszechnie w mediach – dobrego imienia
Członka Kierownictwa lub Spółki, do którego może dojść lub doszło bezpośrednio wskutek Roszczenia.

7.

Ochrona aktywów i wydatki niezbędne do pozostania na wolności
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(a)

Na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Ubezpieczyciel pokryje (o ile będzie to dozwolone przez właściwe prawo) wydatki Członka
Kierownictwa, mające na celu uchylenie, unieważnienie lub zaskarżenie postanowienia lub nakazu wydanego przez sąd w Okresie
ubezpieczenia, dotyczącego:
(i)

odebrania, zawieszenia lub zamrożenia prawa własności w odniesieniu do nieruchomości lub aktywów osobistych takiego
Członka Kierownictwa,

(ii)

zajęcia nieruchomości lub innych aktywów osobistych takiego Członka Kierownictwa,

(iii)

tymczasowego lub trwałego zakazu pełnienia funkcji przez takiego Członka Kierownictwa,

(iv)

ograniczenia wolności takiego Członka Kierownictwa poprzez zakaz opuszczania miejsca zamieszkania lub areszt,

(v)

deportacji takiego Członka Kierownictwa w następstwie uchylenia przyznanego legalnie statusu imigracyjnego z przyczyn innych
niż skazanie Członka Kierownictwa w wyniku popełnienia przestępstwa,

(vi)

ekstradycji takiego Członka Kierownictwa.

Ubezpieczyciel poniesie w tym przypadku także Koszty obrony oraz uzasadnione wydatki takiego Członka Kierownictwa obejmujące
koszty wysyłki leków, koszty zamieszkania i utrzymania Członków Kierownictwa, koszty powiadomienia osób bliskich oraz koszty
wynikające z konieczności zaangażowania władz (w szczególności ambasad i konsulatów).
(b)
8.

Ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z niniejszego ustępu obejmuje składkę (premię) zapłaconą za instrumenty finansowe służące
złożeniu poręczenia majątkowego (kaucji), jednak bez obowiązku jego udzielenia lub zapłacenia przez Ubezpieczyciela

Grzywny i kary cywilne lub administracyjne
Na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Ubezpieczyciel pokryje (o ile będzie to dozwolone przez właściwe prawo) grzywny i kary cywilne lub
administracyjne, które Członek Kierownictwa ma obowiązek zapłacić zgodnie z przepisami właściwego prawa, w wyniku Czynu
bezprawnego stanowiącego podstawę Roszczenia, inne niż:

9.

(a)

grzywny lub kary, podlegające odzyskaniu od Spółki,

(b)

grzywny lub kary, których zapłata jest niezgodna z porządkiem publicznym lub stanowi naruszenie przepisów lub zasad, którym
podlegają Ubezpieczyciel lub Członkowie Kierownictwa, albo Spółka,

(c)

grzywny lub kary, które zostały poniesione lub nałożone na obszarze Stanów Zjednoczonych,

(d)

grzywny lub kary dotyczące Roszczeń w USA,

(e)

grzywny lub kary nałożone z tytułu umyślnego naruszenia przez Członka Kierownictwa obowiązujących przepisów właściwego prawa.

Zaliczki na poczet Kosztów obrony i Kosztów Dochodzenia
O ile Ubezpieczyciel nie odmówi uznania swojej odpowiedzialności z tytułu Roszczenia co do zasady, będzie wypłacał, jeszcze przed
ostatecznym rozliczeniem Roszczenia, zaliczki na poczet Kosztów obrony lub Kosztów Dochodzenia, w imieniu Członka Kierownictwa
lub Spółki. Wypłacone zaliczki będą podlegały zwrotowi w takim zakresie, w jakim okaże się, że Członek Kierownictwa albo Spółka nie ma
prawa do otrzymania ich pokrycia na podstawie Umowy ubezpieczenia.

10. Koszty awaryjne
W sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie zgody Ubezpieczyciela na poniesienie określonych kosztów objętych Umową ubezpieczenia,
Ubezpieczyciel zaakceptuje je z mocą wsteczną.
11. Nadwyżkowe Koszty obrony dla Członków Kierownictwa
W przypadku całkowitego wyczerpania łącznego limitu odpowiedzialności, określonego w pozycji 5 Polisy, oraz innych możliwości
zaspokojenia roszczeń, jakimi dysponują Członkowie Kierownictwa z tytułu innych umów ubezpieczenia, Ubezpieczyciel zobowiązuje się
pokryć w ich imieniu nadwyżkowe Koszty obrony w ramach limitu określonego w pozycji 7 Polisy.
12. Dodatkowy limit odpowiedzialności na rzecz członków organów nadzorczych Spółki
W przypadku, gdy łączny limit odpowiedzialności określony w pozycji 5 Polisy zostanie wyczerpany, podlega on przywróceniu w ramach limitu
określonego w pozycji 7 Polisy wyłącznie na rzecz członków rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub innego organu nadzorczego Spółki.
13. Koszty wsparcia psychologicznego dla Członka Kierownictwa
W przypadku Roszczenia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody, Ubezpieczyciel, w imieniu Członka Kierownictwa, pokryje uzasadnione
wydatki lub opłaty poniesione w celu udzielenia Członkowi Kierownictwa przez profesjonalne podmioty wsparcia psychologicznego
w sprawach dotyczących Roszczenia.
14. Wydatki związane z udziałem Członków Kierownictwa w oficjalnych przesłuchaniach lub postępowaniach sądowych
Ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z niniejszego ustępu obejmuje wydatki związane z podróżą i zakwaterowaniem Członka Kierownictwa
w związku z udziałem w oficjalnych przesłuchaniach lub postępowaniach sądowych w związku z Roszczeniem lub Dochodzeniem objętym
ochroną ubezpieczeniową zgodnie z Umową ubezpieczenia, poniesione przez Członków Kierownictwa i udokumentowane rachunkami,
z wyjątkiem tych wydatków, które podlegają zwrotowi od Spółki lub innej instytucji na podstawie właściwych przepisów.
15. Koszty Zdarzenia Kryzysowego w Spółce
Na podstawie uprzedniej pisemnej zgody, Ubezpieczyciel pokryje koszty zaangażowania przez okres do 45 dni zewnętrznego podmiotu
zawodowo zajmującego sią zarządzaniem kryzysowym, w celu zmniejszenie wpływu Zdarzenia Kryzysowego w Spółce.

LW020/D&O/3 © Leadenhall Polska S.A., Coverholder at

Strona 6 z 15

§6
WYŁĄCZENIA
1.

2.

Ubezpieczyciel nie jest obowiązany do wypłaty Odszkodowania będącego następstwem Roszczenia opartego na, bezpośrednio
lub pośrednio stanowiącego skutek, albo, które można przypisać lub powiązać z:
(a)

postępowaniem 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 postępowaniem,

(b)

Czynem bezprawnym popełnionym przed lub w dacie retroaktywnej, określonej w pozycji 10 Polisy (o ile ma ona zastosowanie),

(c)

okolicznościami zgłoszonymi lub Roszczeniem podniesionym w ramach jakiejkolwiek umowy ubezpieczenia, która obowiązywała
przed Okresem ubezpieczenia albo Roszczeniem, o których wiedział Członek Kierownictwa albo Spółka przed Okresem
ubezpieczenia,

(d)

faktycznym lub domniemanym naruszeniem amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku lub amerykańskiej Ustawy
o obrocie papierami wartościowymi z 1934 roku, włącznie ze zmianami lub poprawkami, albo podobnych przepisów obowiązujących
na terytorium Stanów Zjednoczonych,

(e)

faktycznym lub domniemanym naruszeniem amerykańskiej Ustawy o zabezpieczeniu emerytalnym pracowników z 1974 roku, włącznie
ze zmianami lub poprawkami, albo podobnych przepisów obowiązujących na terytorium Stanów Zjednoczonych,

(f)

świadczeniami emerytalnymi lub socjalnymi, albo programami, planami lub funduszami takich świadczeń (poza tymi, które należą
do zakresu klauzuli ubezpieczeniowej E),

(g)

Zanieczyszczeniem, z wyjątkiem:
(i)

zakresu objętego postanowieniami § 5 ust. 2 (koszty obrony w związku z Zanieczyszczeniem), lub

(ii)

Roszczenia zgłoszonego przez udziałowca lub akcjonariusza Spółki (innego niż Członek Kierownictwa) wyłącznie na podstawie
faktu, że Zanieczyszczenie spowodowało zmniejszenie wartości rynkowej udziałów lub akcji Spółki z powodu naruszenia
obowiązków przez Członka Kierownictwa.

(h)

promieniowaniem jonizującym lub zanieczyszczeniem przez paliwo jądrowe, lub jakiekolwiek odpady jądrowe powstałe ze spalania
paliwa jądrowego, bądź właściwościami radioaktywnymi, toksycznymi, wybuchowymi lub innymi niebezpiecznymi właściwościami
jakiegokolwiek urządzenia jądrowego lub jego elementu,

(i)

wojną, inwazją, działaniem wroga zewnętrznego, działaniami wojennymi lub do nich zbliżonymi (bez względu na to, czy wypowiedziano
wojnę), wojną domową, rebelią, rewolucją, powstaniem, rozruchami wśród ludności cywilnej na skalę powstania narodowego, władzą
wojskową lub uzurpowaną, stanem wojennym, strajkiem lub działaniem jakiejkolwiek władzy ustanowionej zgodnie z prawem,

(j)

aktami terroryzmu (w tym szkodami albo odpowiedzialnością związaną z pożarem, rozbojem lub kradzieżą), przy czym ciężar dowodu,
że dane Roszczenie nie należy do kategorii objętej niniejszym wyłączeniem, spoczywa odpowiednio na Członkach Kierownictwa albo
na Spółce. Dla celów niniejszego wyłączenia „terroryzm” oznacza wszelkie akty przemocy (potencjalne lub faktyczne) ze strony osoby
lub osób działających samodzielnie lub na rzecz, bądź w powiązaniu z jakąkolwiek organizacją realizującą cele polityczne, religijne
lub ideologiczne, której celem jest obalenie lub wywieranie wpływu na jakikolwiek rząd de iure lub de facto, albo spowodowanie
poczucia zagrożenia w społeczeństwie lub jego części,

(k)

jakąkolwiek emisją papierów wartościowych Spółki na podstawie prawa obowiązującego w Stanach Zjednoczonych,

(l)

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,

(m)

Roszczeniami w USA,

(n)

dystrybucją, sprzedażą lub przetwarzaniem jakiegokolwiek produktu przez, w imieniu lub na rzecz Spółki,

(o)

wycofaniem jakiegokolwiek produktu wytworzonego, dystrybuowanego, sprzedanego lub przetwarzanego przez, w imieniu lub na rzecz
Spółki,

(p)

silikonem lub azbestem w jakiejkolwiek formie albo z materiałami zawierającymi silikon lub azbest.

Ubezpieczyciel nie jest obowiązany do wypłaty Odszkodowania będącego następstwem Roszczenia:
(a)

z tytułu utraty, uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy ruchomych lub nieruchomości, albo utraty lub obniżenia ich użyteczności,

(b)

z tytułu obrażeń cielesnych, schorzeń lub chorób psychicznych, zaburzeń emocjonalnych lub śmierci, przy czym wyłączenie to nie
będzie miało zastosowania do jakichkolwiek Roszczeń z tytułu:
(i)

Czynu bezprawnego pracodawcy,

(ii)

zaburzeń emocjonalnych w związku z bezprawnym zwolnieniem z pracy,

(iii)

Roszczeń dotyczących dyskryminacji lub prześladowania przez jakiegokolwiek innego Pracownika,

(iv)

kosztów objętych ubezpieczeniem na podstawie § 5 ust. 5 (Koszty obrony w sprawach dotyczących szkód w mieniu lub
na osobie).
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3.

4.

5.

(c)

skierowanego przez lub w imieniu Spółki, albo przez lub w imieniu któregokolwiek Członka Kierownictwa, przy czym wyłączenie to nie
będzie miało zastosowania do klauzul ubezpieczeniowych A lub B (w tym wszystkich rozszerzeń zawartych w § 5) oraz do Roszczenia
zgłoszonego przez lub w imieniu Członka Kierownictwa, a należącego do zakresu klauzuli ubezpieczeniowej C lub E,

(d)

sprowokowanego lub skierowanego przez kogokolwiek (w imieniu Spółki lub nie) na rzecz lub w interesie osoby lub podmiotu
posiadających formalnie lub faktycznie uprawnienia do udziału procentowego w kapitale zakładowym Spółki wyższego niż określony
w pozycji 9 Polisy (jeżeli ma to zastosowanie do Umowy ubezpieczenia),

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej ani do wypłaty Roszczenia lub jakiegokolwiek
świadczenia w zakresie niniejszej Umowy ubezpieczenia, jeżeli:
(a)

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 się
oszustwa lub umyślnego naruszenia prawa, z zastrzeżeniem że wyłączenie to będzie miało zastosowanie jedynie, gdy takie bezprawne
korzyści, wynagrodzenie lub zachowanie zostaną prawomocnie stwierdzone przez sąd lub inny organ orzekający, albo będą
potwierdzone przyznaniem się do ich osiągnięcia lub popełnienia,

(b)

zapewnienie ochrony, wypłata roszczenia lub świadczenia spowodowałoby zastosowanie względem Ubezpieczyciela sankcji, zakazu
lub ograniczenia wynikającego z uchwał Organizacji Narodów Zjednoczonych, ustaw lub rozporządzeń obowiązujących w Unii
Europejskiej, Wielkiej Brytanii lub Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

W odniesieniu do klauzul ubezpieczeniowych C i D Ubezpieczyciel nie jest obowiązany do wypłaty Odszkodowania będącego następstwem
Roszczenia opartego na, bezpośrednio lub pośrednio stanowiącego skutek, albo, które można przypisać lub powiązać z:
(a)

faktycznym lub domniemanym naruszeniem przepisów o zwolnieniach grupowych,

(b)

przepisami określającymi minimalne wynagrodzenie lub świadczenia z tytułu niezdolności do pracy, rozwiązania umów o pracę,
odszkodowań lub ubezpieczeń, bezrobocia, oraz przepisami określającymi świadczenia emerytalne i socjalne,

(c)

nakazem lub wyrokiem przywracającym na stanowisko jakiegokolwiek Pracownika,

(d)

odpowiedzialnością powstałą wyłącznie w związku z określonym postanowieniem umowy o pracę lub Innej umowy, inną niż
odpowiedzialność, jaką poniosłaby Spółka w razie braku takiego postanowienia.

W odniesieniu do klauzul ubezpieczeniowych D lub E Ubezpieczyciel nie jest obowiązany do wypłaty Odszkodowania będącego
następstwem Roszczenia opartego na, bezpośrednio lub pośrednio stanowiącego skutek, albo które można przypisać lub powiązać
z którąkolwiek z poniższych kategorii:
(a)

odpowiedzialność zaistniała wyłącznie w związku z określonym postanowieniem umowy, która nie powstałaby w razie braku takiego
postanowienia,

(b)

odpowiedzialność wynikająca z właściwego prawa w odniesieniu do świadczeń pracowniczych, w tym, między innymi, zatrudnienia,
bezrobocia lub niepełnosprawności albo emerytury, świadczeń medycznych lub socjalnych,

(c)

umyślne naruszenie prawa lub obowiązku, którego dopuścili się Członkowie Kierownictwa lub Spółka, gdzie w przypadku
domniemanego umyślnego naruszenie prawa lub obowiązku, którego dopuścili się Członkowie Kierownictwa lub Spółka wyłączenie
to znajdzie zastosowanie tylko wtedy, gdy naruszenie prawa lub obowiązku zostanie potwierdzone prawomocnym orzeczeniem
sądowym lub ostateczną decyzją administracyjną skutecznie nie podważoną sądownie,

(d)

faktyczne lub domniemane niedopełnienie obowiązku pobrania składek pracowniczych, chyba że jest to spowodowane zaniedbaniem,
którego dopuścił się Członek Kierownictwa lub Spółka.

6.

W odniesieniu do klauzuli ubezpieczeniowej D Ubezpieczyciel nie jest obowiązany do wypłaty Odszkodowania będącego następstwem
Roszczenia opartego na, bezpośrednio lub pośrednio stanowiącego skutek, albo które można przypisać lub powiązać z naruszeniem
właściwego prawa regulującego postępowanie antytrustowe lub antymonopolowe, ustalanie cen, dyskryminację cenową, zachowania
destrukcyjne lub ograniczenia handlu, albo prawa chroniącego konkurencję.

7.

W odniesieniu do klauzuli ubezpieczeniowej F Ubezpieczyciel nie jest obowiązany do wypłaty Odszkodowania będącego następstwem
Roszczenia z tytułu papierów wartościowych zarzucającego Spółce zapłatę wygórowanej lub nienależnej ceny za zakup własnych Papierów
wartościowych.

8.

W odniesieniu do klauzuli G Ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do jakiegokolwiek świadczenia z tytułu utraty Danych i Dokumentów
bezpośrednio lub pośrednio wynikającej z, spowodowanej, opartej na, stanowiącej konsekwencje, w jakikolwiek sposób powiązanej z
jakimikolwiek:
(a)

oprogramowaniem, skryptem lub zestawem instrukcji, które zostały stworzone aby osiągnąć niepożądany, nieautoryzowany,
nieoczekiwany lub szkodliwy wpływ na komputer, system komputerowym lub inny sprzęt elektroniczny, dane lub proces, sprzęt
przetwarzający dane, układ scalony lub cokolwiek zależne od układów scalonych z włączeniem, ale nie ograniczając tego do transmisji
danych,

(b)

nieautoryzowanym dostępem do jakiegokolwiek komputera, systemu komputerowego lub innego sprzętu elektronicznego, danych
lub sprzętu przetwarzającego dane, układu scalonego lub czegokolwiek zależnego od układów scalonych.
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§7
ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA
1.

Ubezpieczyciel ma prawo (ale nie obowiązek) kontroli i uczestnictwa w obronie przed Roszczeniem oraz w jego rozliczeniu, a także
wyznaczania pełnomocników reprezentujących Członków Kierownictwa albo Spółkę.

2.

Żaden Członek Kierownictwa ani Spółka nie mają obowiązku wejścia w spór w związku z jakimkolwiek Roszczeniem, o ile powołany
wspólnie przez strony Umowy ubezpieczenia arbiter nie zaleci zakwestionowania Roszczenia.

3.

Jeżeli Członek Kierownictwa albo Spółka odmawia zawarcia ugody, którą zaleca Ubezpieczyciel lub jego pełnomocnik i decyduje się
na wejście w spór lub dalszą obronę przed Roszczeniem, to odpowiedzialność Ubezpieczyciela za to Roszczenie nie przekroczy kwoty
wystarczającej do zaspokojenia Roszczenia w dacie takiej odmowy.

4.

W przypadku, gdy Roszczenie podniesione w ramach Umowy ubezpieczenia zawiera zarówno żądanie wypłaty Odszkodowania objętego
ochroną ubezpieczeniową, jak i żądanie, które nie jest nią objęte, albo jednocześnie stanowi Roszczenie przeciwko Członkowi Kierownictwa
oraz Roszczenie przeciwko Spółce, Ubezpieczyciel i Spółka oraz Członkowie Kierownictwa w dobrej wierze podejmą negocjacje,
aby uzgodnić sprawiedliwy i prawidłowy podział świadczeń, mając na względzie sytuację prawną i interes poszczególnych stron. W
przypadku, gdy Ubezpieczyciel i Spółka lub Członkowie Kierownictwa nie są w stanie uzgodnić rozstrzygnięcia, powołają wspólnie w tym
celu arbitra.

5.

Ubezpieczyciel w pierwszej kolejności wypłaci Odszkodowanie należne w imieniu lub na rzecz Członka Kierownictwa i dopiero po wypłacie
tego Odszkodowania pozostała kwota będzie przeznaczona na inne świadczenia.

6.

Jeżeli Członkowie Kierownictwa nie są w stanie uzyskać odszkodowania lub pokrycia Roszczenia przez Spółkę wyłącznie z powodu jej
niewypłacalności, Ubezpieczyciel dokona płatności w takiej kwocie, w jakiej Spółka mogłaby jej dokonać zgodnie z prawem, gdyby
niewypłacalność nie miała miejsca. Koszty obrony poniesione przez Ubezpieczyciela w imieniu Członków Kierownictwa lub Spółki
przed rozstrzygnięciem w sprawie Roszczenia zostaną zwrócone Ubezpieczycielowi w przypadku gdy ostatecznie okaże się, że Roszczenie
nie jest objęte Umową ubezpieczenia. Udzielenie przez Ubezpieczyciela zgody na poniesienie Kosztów obrony nie oznacza zrzeczenia się
prawa żądania zwrotu kosztów, których pokrycie z Umowy ubezpieczenia nie przysługiwało Członkom Kierownictwa lub Spółce.

7.

Jeżeli Członek Kierownictwa lub Spółka odmawia akceptacji rozstrzygnięcia zalecanego przez Ubezpieczyciela lub jego upoważnionych
przedstawicieli i decyduje się kwestionować lub prowadzić obronę przed Roszczeniem, odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu takiego
Roszczenia nie przekroczy kwoty, która mogłaby zakończyć to postępowanie w dniu odmowy akceptacji propozycji Ubezpieczyciela.

8.

Jeżeli w Okresie ubezpieczenia Spółka zostanie przejęta lub dojdzie do jej fuzji z innym podmiotem, albo jeżeli jakakolwiek osoba
lub podmiot obejmie ponad pięćdziesiąt procent kapitału zakładowego zapewniającego prawo głosu w Spółce macierzystej, to ochrona
ubezpieczeniowa z tytułu Umowy ubezpieczenia pozostanie w mocy do końca Okresu ubezpieczenia, w odniesieniu do Roszczeń
dotyczących Czynów bezprawnych, Czynów bezprawnych pracodawcy i Czynów bezprawnych dotyczących Programu świadczeń,
popełnionych lub rzekomo popełnionych przed datą takiego przejęcia lub fuzji, a składka będzie traktowana jako w całości należna na rzecz
Ubezpieczyciela. Jeżeli Spółka macierzysta powiadomi Ubezpieczyciela na piśmie w ciągu 30 dni od dokonania się takiego przejęcia lub
fuzji z innym podmiotem, Ubezpieczyciel może rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową o 72 miesiące dodatkowego okresu zgłaszania roszczeń
zaczynającego się po ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia. Zaoferowane w ten sposób rozszerzenie będzie podlegało ewentualnym
dodatkowym warunkom ubezpieczenia oraz będzie uzależnione od zapłaty dodatkowej składki, jaką Ubezpieczyciel naliczy. Przyjęcie tej
propozycji Ubezpieczyciela nie będzie oznaczało podwyższenia, rozszerzenia lub przywrócenia limitu odpowiedzialności określonego
w pozycji 5 Polisy.

9.

W przypadku zamiaru przeprowadzenia w Okresie ubezpieczenia publicznej emisji papierów wartościowych Spółki, Roszczenia dotyczące
tej oferty będą objęte ochroną jedynie pod warunkiem uprzedniego potwierdzenia ochrony przez Ubezpieczyciela. W tym celu Spółka
obowiązana jest dostarczyć Ubezpieczycielowi na piśmie wszystkie wymagane przez Ubezpieczyciela informacje niezwłocznie po podaniu
ich do wiadomości publicznej. Ubezpieczyciel będzie uprawniony dostosować do nowego uzgodnionego zakresu ochrony składkę
oraz postanowienia Umowy ubezpieczenia.

10. Przysługujące Członkowi Kierownictwa albo Spółce prawo regresu przejdzie na Ubezpieczyciela do wysokości dokonanych wypłat w ramach
Umowy ubezpieczenia i prawo Ubezpieczyciela będzie miało pierwszeństwo realizacji w stosunku do roszczeń nie objętych ubezpieczeniem.
Ubezpieczyciel nie będzie dochodził roszczeń regresowych wobec Członków Kierownictwa lub Pracowników, z wyjątkiem skutków ich
umyślnych działań lub zaniechań.
11. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela uzależniona jest od uprzedniego dostarczenia mu Wniosku podpisanego na każdej stronie przez osobę
posiadającą uprawnienie do reprezentacji Spółki.
12. Wszystkie Roszczenia lub seria Roszczeń wynikających, mogących wyniknąć lub powiązanych z:
(a)

pojedynczym Czynem bezprawnym, pojedynczym Czynem bezprawnym pracodawcy lub pojedynczym Czynem bezprawnym
dotyczącym Programu świadczeń, albo

(b)

serią powiązanych Czynów bezprawnych, serią powiązanych Czynów bezprawnych pracodawcy lub serią powiązanych Czynów
bezprawnych dotyczących Programu świadczeń,

będą traktowane jako jedno Roszczenie.
13. Niezamierzony błąd w odniesieniu do reprezentacji Spółki przy podpisywaniu Wniosku lub innego dokumentu albo oświadczenia
stanowiącego podstawę zawarcia i integralną część Umowy ubezpieczenia skutkuje zawężeniem zakresu ochrony ubezpieczeniowej
wyłącznie do klauzuli ubezpieczeniowej A i wszystkich rozszerzeń objętych umową ubezpieczenia, jednak wyłącznie w zakresie dotyczącym
klauzuli A. W takim przypadku składka będzie traktowana jako w całości należna na rzecz Ubezpieczyciela.
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14. Czyn bezprawny lub wiedza posiadana przez danego Członka Kierownictwa nie będą przypisywane innemu Członkowi Kierownictwa dla
celów zastosowania jakiegokolwiek wyłączenia lub innej sankcji z tytułu Umowy ubezpieczenia. Dotyczy to także oświadczeń zawartych we
Wniosku.
15. Przyjmuje się, że zarówno osoba podpisująca Wniosek, jak i Spółka, działają w imieniu wszystkich Członków Kierownictwa i Spółki
w zakresie:
(a)

odbioru i akceptacji wszelkich aneksów i załączników do Umowy ubezpieczenia,

(b)

korzystania z dedykowanych im elementów Umowy ubezpieczenia, włącznie z postanowieniami § 5 ust. 3 (dodatkowy okres
zgłaszania roszczeń),

(c)

przekazywania i otrzymywania zawiadomień dotyczących Roszczeń,

(d)

rozwiązania Umowy ubezpieczenia.

16. Jeżeli skierowane wobec Członków Kierownictwa lub Spółce Roszczenie rodzi odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu Umowy
ubezpieczenia oraz jakiegokolwiek innego ubezpieczenia odpowiedzialności z tytułu zarządzania i wykonywania nadzoru udzielonego przez
Ubezpieczyciela (bez względu na nazwę tego ubezpieczenia), maksymalnym łącznym limitem odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu
wszystkich takich umów ubezpieczenia w odniesieniu do takiego Roszczenia będzie najwyższy spośród jednostkowych limitów
odpowiedzialności określonych w takich umowach ubezpieczenia, z których Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w chwili skierowania
takiego Roszczenia przeciwko Członkowi Kierownictwa lub Spółce.
17. W każdym przypadku, w którym zgodnie z Umową ubezpieczenia wymagana jest uprzednia zgoda Ubezpieczyciela, Ubezpieczyciel nie może
bezzasadnie wstrzymać wydania takiej zgody.

§8
OBOWIĄZKI ZWIĄZANE ZE ZGŁOSZENIEM ROSZCZENIA
1.

Zawiadomienie o każdym Roszczeniu powinno zostać przekazane Ubezpieczycielowi bezzwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni
od dowiedzenia się o Roszczeniu i w każdym przypadku nie później niż w ciągu 45 dni od zakończenia Okresu ubezpieczenia albo
dodatkowego okresu zgłaszania roszczeń (o ile ma on zastosowanie), przy czym zawiadomienie to musi zostać przekazane zgodnie
z zapisami § 1 ust. 4 i zawierać szczegółowe informacje, w tym, między innymi, daty, miejsca i nazwiska zaangażowanych w sprawę osób. W
razie naruszenia obowiązków określonych w niniejszym punkcie Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie
przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków Roszczenia.

2.

W przypadku, gdy Członek Kierownictwa albo Spółka powezmą informacje o jakichkolwiek okolicznościach, w których wydaje się,
że prawdopodobieństwo zgłoszenia Roszczenia jest wysokie, Ubezpieczyciel musi zostać o tym zawiadomiony zgodnie z postanowieniami
ust. 1 (powyżej), w tym także o przyczynach rodzących wysokie prawdopodobieństwo Roszczenia. Przyjmuje się, że zawiadomienie o każdym
Roszczeniu następnie zgłoszonym, a wynikającym z takich okoliczności, zostało przekazane Ubezpieczycielowi w dniu zawiadomienia go
o takich okolicznościach po raz pierwszy.

3.

Członek Kierownictwa i Spółka mają obowiązek terminowo i na własny koszt przekazywać Ubezpieczycielowi wszelkie żądane przez niego
dokumenty i informacje oraz zapewnić mu niezbędne wsparcie umożliwiające prowadzenie postępowania wyjaśniającego lub obronę przed
Roszczeniem.

4.

Członkowie Kierownictwa oraz Spółka nie mają prawa uznawać lub zaspokajać roszczeń, proponować ugody, składać przyrzeczeń ani
zwalniać z odpowiedzialności innych osób bez uprzedniej pisemnej zgody Ubezpieczyciela.

5.

Członkowie kierownictwa oraz Spółka mają obowiązek zabezpieczenia przysługującego im prawa regresu wobec osób trzecich.

§9
ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ORAZ PŁATNOŚĆ SKŁADKI
1.

Z zastrzeżeniem ust. 2 ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od godziny 00:01 dnia oznaczonego w Polisie jako początek Okresu
ubezpieczenia.

2.

W sytuacji, gdy termin płatności składki lub jej pierwszej raty został wyznaczony przed rozpoczęciem Okresu ubezpieczenia, a składka lub jej
pierwsza rata nie została opłacona, to ochrona ubezpieczeniowa nie rozpoczyna się, a Umowa ubezpieczenia ulega automatycznemu
rozwiązaniu z upływem czternastu dni od wyznaczonego terminu płatności. Jeżeli Ubezpieczający opłacił składkę lub jej pierwszą ratę przed
upływem czternastodniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, to ochrona rozpoczyna się od dnia następnego
po opłaceniu składki.

3.

Jeżeli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została
opłacona w terminie określonym w Umowie ubezpieczenia, Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia ze skutkiem
natychmiastowym. W przypadku braku takiego wypowiedzenia ochrona wygasa z końcem okresu, za który przypadała niezapłacona składka.

4.

Nieopłacenie kolejnej raty składki w terminie określonym w Umowie ubezpieczenia uprawnia Ubezpieczyciela do wezwania
Ubezpieczającego do zapłaty składki oraz wyznaczenia dodatkowego terminu na dokonanie płatności. Nieopłacenie kolejnej raty składki
w dodatkowym terminie wskazanym w wezwaniu skutkuje ustaniem odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
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5.

Za zapłatę składki lub jej raty uznaje się zapłatę pełnej kwoty ustalonej w Umowie ubezpieczenia.

6.

Za dzień płatności uznaje się datę skutecznej dyspozycji przelewu bankowego, datę stempla pocztowego na przekazie pocztowym
lub dowodzie wpłaty, albo datę autoryzacji płatności on-line.

7.

Jeżeli Umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od Umowy
ubezpieczenia w terminie trzydziestu dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie siedmiu dni, od dnia zawarcia
umowy.

8.

W każdym przypadku rozwiązania Umowy ubezpieczenia przed terminem Ubezpieczyciel ma prawo dochodzić zapłaty składki za okres
faktycznie udzielonej ochrony ubezpieczeniowej.

9.

Cesja lub przelew wierzytelności z tytułu Umowy ubezpieczenia nie będą wiążące dla Ubezpieczyciela bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

§ 10
DEFINICJE
1.

Członek Kierownictwa oznacza:
(a)

osobę 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 – 1099 polskiego kodeksu cywilnego) lub powiernika
w ramach Programu świadczeń,

(b)

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,

(c)

Pracownika, który pełnił, pełni lub będzie pełnił obowiązki zarządcze w Spółce lub mającego wykonywać czynności zazwyczaj
wykonywane przez Członka Kierownictwa Spółki,

(d)

któregokolwiek Pracownika w odniesieniu do Czynu bezprawnego pracodawcy oraz Czynu bezprawnego dotyczącego Programu
świadczeń,

(e)

osobę fizyczną, która pełniła, pełni lub obejmuje funkcję członka organu kontrolnego lub nadzorczego w Spółce zgodnie z definicją
zawartą w przepisach właściwego prawa,

(f)

osobę fizyczną, która pełniła, pełni lub będzie pełniła funkcję faktycznego dyrektora (shadow director – zgodnie z prawem
obowiązującym w Anglii i Walii) w Spółce,

(g)

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 – osobę fizyczną, która pełniła, pełni lub będzie pełniła funkcję
powiernika, prokurenta (zgodnie z art. 1091 – 1099 polskiego kodeksu cywilnego), członka zarządu, rady, rady nadzorczej, komisji
rewizyjnej lub komitetu Spółki,

(h)

małżonka, partnera (konkubinę lub konkubenta) osoby fizycznej, która spełnia warunki definicji określonej powyżej w lit. (a) - (g), ale
wyłącznie w odniesieniu do czynności egzekucyjnych przeciwko majątkowi osobistemu takiego małżonka lub partnera, podjętych na
podstawie orzeczenia sądowego wydanego przeciwko osobie ubezpieczonej, o której mowa w lit. (a) - (g) w następstwie Roszczenia
objętego Umową ubezpieczenia,

(i)

w przypadku upadłości, niewypłacalności, śmierci bądź 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 rewidenta, likwidatora, doradcy, administratora ani syndyka masy upadłościowej
Spółki.
2.

Czyn bezprawny oznacza popełniony lub rzekomo popełniony błąd lub zaniechanie, w tym fałszywe oświadczenie, oświadczenie
wprowadzające w błąd, pominięcie, zlekceważenie, zniesławienie, oszczerstwo, naruszenie zobowiązań, nadużycie zaufania lub
przekroczenie pełnomocnictwa przez Członka Kierownictwa wyłącznie w wykonaniu oraz w związku z pełnieniem przez niego obowiązków
związanych z funkcją.
W odniesieniu do klauzul ubezpieczeniowych A i B Czyn bezprawny oznacza także Czyn bezprawny pracodawcy oraz Czyn Bezprawny
związany z obrotem papierami wartościowymi wyrażającymi udział w kapitale zakładowym lub długu Spółki.
W odniesieniu do klauzul ubezpieczeniowych D, E i F Czyn bezprawny oznacza popełniony lub rzekomo popełniony błąd, zaniechanie,
fałszywe oświadczenie, oświadczenie wprowadzające w błąd, pominięcie, zaniedbanie, zlekceważenie lub naruszenie zobowiązań przez
Spółkę.
W odniesieniu do Spółki zależnej Czyn bezprawny oznacza wyłącznie Czyn bezprawny popełniony lub rzekomo popełniony w okresie,
w jakim dana spółka jest lub była objęta definicją zamieszczoną poniżej w ust. 21 lit. (a) - (f), z tytułu którego Roszczenie zostało skierowane
przeciwko Członkowi Kierownictwa lub Spółce po raz pierwszy w Okresie ubezpieczenia, albo w dodatkowym okresie zgłaszania roszczeń
(o ile ma on zastosowanie) i zgłoszone Ubezpieczycielowi w tym samym okresie.
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3.

Czyn bezprawny dotyczący Programu świadczeń oznacza popełniony lub rzekomo popełniony błąd, zaniechanie, fałszywe oświadczenie,
oświadczenie wprowadzające w błąd, pominięcie, zlekceważenie, zniesławienie, oszczerstwo, naruszenie zobowiązań, nadużycie zaufania
lub przekroczenie pełnomocnictwa w odniesieniu do Programu świadczeń.

4.

Czyn bezprawny pracodawcy oznacza popełnione lub rzekomo popełnione:
(a)

dyskryminację, prześladowanie, bezpodstawne ukaranie bądź krzywdzącą ocenę Pracownika lub potencjalnego Pracownika,

(b)

bezprawne zakończenie stosunku pracy albo bezprawną degradację, odmowę awansu lub bezprawne pozbawienie możliwości rozwoju
zawodowego Pracownika, albo odmowę zatrudnienia w charakterze Pracownika,

(c)

działania odwetowe przeciwko Pracownikowi, co do których można udowodnić, że zostały podjęte w odpowiedzi na wykonanie
lub próbę wykonania przez Pracownika jego uprawnień zgodnie z obowiązującymi przepisami właściwego prawa,

(d)

związane z zatrudnieniem zniesławienie, oszczerstwo, obmowę lub upokorzenie, mobbing, molestowanie, naruszenie prywatności
lub publikowanie wprowadzających w błąd ogłoszeń w sprawie zatrudnienia.

Pojęcie Czyn bezprawny pracodawcy nie obejmuje polecenia ani wyroku nakazującego przywrócenie Pracownika do pracy.
5.

Dane i Dokumenty oznaczają:
(a)

dokumenty (z wyłączeniem papierów wartościowych, gotówki, banknotów i innych środków pieniężnych lub płatniczych oraz znaków
legitymacyjnych stwierdzających obowiązek świadczenia),

(b)

danych użytkownika wprowadzonych do pamięci komputera,

które stanowią własność Spółki (lub za które Spółka ponosi prawną odpowiedzialność) i Członkowie Kierownictwa oraz Spółka wykażą
Ubezpieczycielowi, że stosowane były procedury zgodne z aktualnym stanem nauki i techniki, zapewniające bezpieczeństwo
przechowywania Danych i Dokumentów, z uwzględnieniem ale nie ograniczając ich do przechowywania Danych i Dokumentów
w ognioodpornych pomieszczeniach, sejfach lub szafach oraz codzienny back-up danych.
6.

Dochodzenie oznacza oficjalne dochodzenie, postępowanie przygotowawcze lub wyjaśniające, przesłuchanie publiczne, postępowanie
arbitrażowe, powołanie komisji lub postawienie w stan oskarżenia Członka Kierownictwa przez lub w imieniu sądu, organu lub urzędu
administracji państwowej, w tym regulacyjnego, samoregulującego lub samorządu zawodowego, upoważnionego na mocy prawa do badania
działalności Spółki lub Członka Kierownictwa w takim charakterze.

7.

Koszty obrony oznaczają:
(a)

sądowe lub pozasądowe koszty, opłaty i wydatki (w tym koszty opinii lub porad prawnych, podatkowych, eksperckich, arbitrażu,
mediacji, a także udziału świadków w postępowaniu sądowym) powstałe w odpowiedzi na Roszczenie albo ustnie lub pisemnie
sformułowany zarzut popełnienia przez Członka Kierownictwa (lub Spółkę w zakresie klauzul ubezpieczeniowych C, D, E, F lub G o ile
mają zastosowanie) Czynu bezprawnego, poniesione za uprzednią pisemną zgodą Ubezpieczyciela,

(b)

składkę (premię) zapłaconą za instrumenty finansowe służące wniesieniu odwołania, apelacji lub kasacji od obciążenia
odpowiedzialnością cywilną Członka Kierownictwa (ale nie zobowiązanie do dostarczenia lub zapewnienia takich instrumentów),

(c)

koszty korzystania z usług prawnika posiadającego uprawnienia do wykonywania tego zawodu w kraju miejsca zamieszkania Członka
Kierownictwa w celu interpretacji i zastosowania porady prawnej otrzymanej od prawnika z innej jurysdykcji.

Koszty obrony nie obejmują wynagrodzeń, kosztów podróży i zakwaterowania Członków Kierownictwa, Pracowników lub innych osób
zatrudnionych przez Spółkę na jakiejkolwiek podstawie prawnej.
8.

Odkrycie oznacza fakty, które powodują, że Członkowie Kierownictwa Spółki lub jakakolwiek inna osoba odpowiedzialna ustaliła utratę
Danych i Dokumentów lub przy zachowaniu należytej staranności powinna była ustalić ich utratę.

9.

Odszkodowanie:
(a)

(b)

Odszkodowanie oznacza:
(i)

kwoty, jakie Członkowie Kierownictwa (lub Spółka w zakresie klauzul ubezpieczeniowych C, E lub F, o ile mają zastosowanie) są
prawnie zobowiązani wypłacić z tytułu Czynu bezprawnego,

(ii)

nawiązki, odszkodowania o charakterze karnym lub prewencyjnym (w tym punitive and exemplary damages), wynikające
z orzeczenia sądu powszechnego, inne niż stanowiące wielokrotność niższych kwot odpowiadających rzeczywiście wyrządzonym
szkodom,

(iii)

Koszty obrony.

Odszkodowanie nie obejmuje:
(i)

wynagrodzeń, zasiłków, kwot należnych na podstawie decyzji o udzieleniu wsparcia finansowego wydanego przez organ
emerytalny lub rentowy albo urząd opieki socjalnej oraz podatków (z wyjątkiem zaległości podatkowych i innych należności
publicznoprawnych dochodzonych na podstawie art. 116 lub 116a w związku z art. 107 polskiej ordynacji podatkowej),

(ii)

kwot uznanych za niepodlegające ubezpieczeniu zgodnie z właściwym prawem,

(iii)

wydatków Członków Kierownictwa albo Spółki inne niż Koszty obrony,

(iv)

w zakresie klauzul ubezpieczeniowych C lub D – świadczeń należnych zgodnie z ustawowymi lub umownymi okresami
wypowiedzenia bądź kosztów poniesionych w ramach programów szkoleniowych związanych z zatrudnieniem, a także
zobowiązań lub kosztów poniesionych w związku z modernizacją budynku w celu zwiększenia jego dostępności dla osób
niepełnosprawnych,
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(v)

w przypadku definicji podanej powyżej w lit. (a) pkt. (ii) – wszelkiej odpowiedzialności lub odszkodowań orzeczonych w wyniku
(w całości lub w części) Roszczenia w USA,

(vi)

kar i grzywien nałożonych na Członków Kierownictwa, innych niż określone w rozszerzeniu zdefiniowanym w § 5 ust. 8 (grzywny
i kary cywilne lub administracyjne).

10. Okres ubezpieczenia oznacza okres wskazany w pozycji 4 Polisy.
11. Organizacja non-profit oznacza zarejestrowaną organizację charytatywną, organizację nieposiadającą kapitału zakładowego lub izbę
gospodarczą, założoną jako podmiot typu non-profit, nieprowadzoną ani niezarejestrowaną w Stanach Zjednoczonych.
12. Papiery wartościowe oznaczają jakiekolwiek papiery wyrażające udział w kapitale zakładowym lub długu Spółki.
13. Polisa oznacza dokument o takim tytule, do którego załącznik stanowią niniejsze warunki ubezpieczenia.
14. Pracownik oznacza:
(a)

osobę fizyczną, która działała, działa lub może w przyszłości działać na podstawie umowy o pracę, umowy o świadczenie usług lub jako
praktykant w Spółce, włączając osobę wykonującą szkolenie lub praktykę zawodową bez wynagrodzenia oraz osobę świadczącą pracę
bez wynagrodzenia na rzecz Organizacji non-profit,

(b)

w przypadku, gdy Spółka jest organizacją charytatywną, izbą gospodarczą lub innym podmiotem tego rodzaju o charakterze non-profit,
który nie posiada kapitału zakładowego – osobę fizyczną, która pełniła, pełni lub może w przyszłości pełnić rolę wolontariusza na rzecz
Spółki.

Pracownik nie oznacza doradcy, niezależnego doradcy, podwykonawcy, przedstawiciela, Członka Kierownictwa ani jakiejkolwiek osoby
fizycznej świadczącej usługi na rzecz jakiegokolwiek podmiotu innego niż Spółka.
15. Program świadczeń oznacza plan świadczeń pracowniczych, zarejestrowany plan emerytalno-rentowy (w tym Pracowniczy Program
Emerytalny), program grupowego ubezpieczenia zdrowotnego, na życie lub wypadkowego, program prywatnej opieki zdrowotnej, program
dodatkowych świadczeń dla bezrobotnych, program udziału w zyskach bądź plan zabezpieczenia na wypadek chorób, wypadków
i niepełnosprawności, lub ubezpieczenie ciągłości dochodów, zasiłki urlopowe lub pracownicze, umowy świadczeń emerytalnych
bądź zatrzymania części wynagrodzenia (inny niż założony, zarejestrowany lub prowadzony w Stanach Zjednoczonych, albo założony
wyłącznie na rzecz osób fizycznych mieszkających w Stanach Zjednoczonych lub posiadających obywatelstwo tego państwa), utworzony
przez Spółkę na rzecz Członków Kierownictwa albo Pracowników (bądź jednych i drugich), w odniesieniu do którego to programu Spółka
prowadzi lub obsługuje przetwarzanie danych, rejestrację, wypowiedzenia lub rezygnację z uczestnictwa jakiegokolwiek Pracownika.
16. Roszczenie oznacza:
(a)

ustne lub pisemne zawiadomienie, w tym pozew lub inne pismo procesowe, otrzymane przez Członka Kierownictwa (lub Spółkę
w przypadku klauzul ubezpieczeniowych C, D, E, F lub G, o ile mają zastosowanie) dotyczące żądania odszkodowania lub innego
zadośćuczynienia przez jakąkolwiek osobę za popełniony lub rzekomo popełniony Czyn bezprawny, Czyn bezprawny pracodawcy lub
Czyn bezprawny dotyczący Programu świadczeń, a także pisemne zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego,
karnego lub w sprawie o wykroczenie z tytułu takich czynów,

(b)

Dochodzenie wszczęte na podstawie zawiadomienia skierowanego do Członka Kierownictwa, wzywającego go do stawienia się,
doręczonego po raz pierwszy w Okresie ubezpieczenia.

17. Roszczenie w USA oznacza:
(a)

Roszczenie zgłoszone w obszarze jurysdykcji i właściwości sądów Stanów Zjednoczonych,

(b)

faktyczne lub zamierzone wyegzekwowanie, lub podtrzymanie przeciwko Członkom Kierownictwa albo Spółce przez dowolny sąd,
arbitraż, lub trybunał poza terytorium Stanów Zjednoczonych nakazu wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia, nawiązki bądź opłat
nałożonych wyrokiem lub nakazem, albo rozliczeń, kosztów lub wydatków poniesionych na obszarze Stanów Zjednoczonych,

(c)

Roszczenie zgłoszone w związku z działalnością Spółki Zewnętrznej na obszarze Stanów Zjednoczonych.

18. Roszczenie z tytułu papierów wartościowych oznacza jakiekolwiek:
(a)

pisemne żądanie zapłaty odszkodowania lub innej prawnej rekompensaty, postępowanie cywilne lub obrona przed postępowaniem,
skierowane bezpośrednio lub pośrednio przez posiadacza Papierów wartościowych (innego niż Członek Kierownictwa) jako inwestora
w Spółce albo

(b)

postępowanie administracyjne lub regulacyjne wszczęte na podstawie wezwania do zapłaty grzywny lub kary albo analogicznego
dokumentu przez lub w imieniu właściwego organu administracji.

19. Spółka oznacza Spółkę macierzystą oraz wszystkie Spółki zależne. W przypadku, gdy Ubezpieczający lub Spółka zależna albo
ubezpieczony podmiot zewnętrzny nie jest spółką prawa handlowego, lecz np. spółdzielnią, spółką osobową, przedsiębiorstwem
państwowym itp., wszystkie postanowienia Umowy ubezpieczenia odnoszące się do „Spółki” odnoszą się odpowiednio do innej formy
organizacyjnej danego podmiotu.
20. Spółka macierzysta oznacza Spółkę lub inną jednostkę organizacyjną określoną w pozycji 3 Polisy jako Ubezpieczający.
21. Spółka zależna oznacza Spółkę nie utworzoną, zarejestrowaną, ani której papiery wartościowe nie są notowane na rynku regulowanym
w Stanach Zjednoczonych i w której Spółka bezpośrednio lub pośrednio:
(a)

posiada większość uprawnień do głosowania na zgromadzeniu wspólników lub akcjonariuszy lub

(b)

posiada ponad połowę kapitału zakładowego, lub
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(c)

ma prawo odwoływać i powoływać większość składu zarządu lub organu nadzorczego.

Spółka zależna oznacza także:
(d)

spółkę nabytą lub utworzoną przez Spółkę lub Spółkę zależną w Okresie ubezpieczenia, z wyjątkiem (o ile Ubezpieczyciel na piśmie
nie stwierdzi inaczej) spółki, która:
(i)

posiada aktywa w łącznej kwocie wyższej niż określona w pozycji 12 Polisy lub

(ii)

po jej nabyciu lub utworzeniu nie spełnia warunków definicji podanej powyżej w ust. 21 lit. (a) - (c).

(e)

wewnętrzną grupę osób fizycznych wyznaczonych przez Członków Kierownictwa w celu sprawdzenia, nadzorowania i raportowania
o szczególnych aspektach zarządzania i działalności Spółki oraz przekazywania wyników i wniosków Członkom Kierownictwa, która
to grupa nie sprawuje jednakże nadzoru operacyjnego nad Spółką ani nie posiada jakichkolwiek uprawnień do wydawania wiążących
decyzji,

(f)

wewnętrzny komitet lub wydział powołany przez Spółkę i działający wewnątrz Spółki.

W przypadku gdy łączna kwota aktywów spółki nabytej lub utworzonej przez Spółkę lub Spółkę zależną w Okresie ubezpieczenia przekracza
kwotę określoną w pozycji 12 Polisy, taka spółka będzie objęta ochroną ubezpieczeniową przez 30 dni po dacie takiego nabycia lub
utworzenia, nie dłużej jednak niż do końca Okresu ubezpieczenia.
22. Spółka zewnętrzna oznacza jakikolwiek podmiot lub Organizację non profit, która nie jest Spółką zależną i która:
(a)

nie została utworzona, zarejestrowana, ani której papiery wartościowe nie są notowane na rynku regulowanym w Stanach
Zjednoczonych:

(b)

nie świadczy jakichkolwiek usług finansowych,

(c)

posiada aktywa w łącznej kwocie wyższej niż określona w pozycji 12 Polisy.

23. Stany Zjednoczone oznacza Stany Zjednoczone Ameryki Północnej oraz poszczególne stany, posiadłości, terytoria zamorskie i kolonie
należące do tego państwa.
24. Ubezpieczający oznacza określoną w pozycji 3 Polisy osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną, zawierającą
z Ubezpieczycielem Umowę ubezpieczenia na podstawie niniejszych warunków.
25. Umowa ubezpieczenia oznacza odpowiednio:
(a)

niniejsze warunki ubezpieczenia, Polisę, Wniosek, jakiekolwiek inne dokumenty ubezpieczenia oraz wszystkie załączniki i aneksy
do tych dokumentów,

(b)

stosunek prawny szczegółowo uregulowany w dokumentach wymienionych w lit. (a) powyżej.

26. Ubezpieczyciel określony jest w pozycji 1 Polisy.
27. Wniosek oznacza podpisany przez Spółkę wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia, który, wraz ze wszystkimi dokumentami otrzymanymi
przez Ubezpieczyciela przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, jest podstawą zawarcia Umowy ubezpieczenia i stanowi jej integralną
część.
28. Zanieczyszczenie oznacza faktyczne lub rzekome uwolnienie, rozprzestrzenienie, wyciek, ulotnienie lub odprowadzenie substancji
zanieczyszczających jakiegokolwiek rodzaju, groźbę wystąpienia takiego zdarzenia lub jakiekolwiek polecenie albo żądanie monitorowania,
usunięcia, wyeliminowania, oczyszczenia, detoksykacji lub neutralizacji substancji zanieczyszczających przez Członka Kierownictwa albo
Spółkę.
29. Zdarzenie Kryzysowe w Spółce oznacza jakiekolwiek z poniższych nieprzewidzianych zdarzeń, które miały miejsce w Okresie ubezpieczenia
i które to zdarzenie w uzasadnionej opinii Spółki, może spowodować nagły spadek ponad 20% skonsolidowanych rocznych przychodów
Spółki, w wyniku nieodpowiedniego zarządzania takim zdarzeniem:
(a)

nagła i nieoczekiwana śmierć lub niepełnosprawność członka zarządu lub rady nadzorczej Spółki,

(b)

groźba, usiłowanie lub faktyczne nieuprawnione uzyskanie dostępu do systemu komputerowego Spółki lub jakikolwiek atak
cybernetyczny wymierzony przeciwko Spółce,

(c)

jakiekolwiek naruszenie poufności danych za które Spółka może ponosić odpowiedzialność,

(d)

jakiekolwiek zarzuty karne dotyczące prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

(e)

jakiekolwiek zarzuty karne dotyczące naruszenia sankcji, embarga handlowego lub wpływu na politykę,

(f)

utrata praw własności intelektualnej uprzednio legalnie nabytych przez Spółkę w odniesieniu do patentu, znaku towarowego lub praw
autorskich inną drogą niż w wyniku ich wygaśnięcia zgodnie z prawem,

(g)

śmierć lub wypadek skutkujący doznaniem obrażeń ciała, jak również stres wywołany byciem świadkiem takiego zdarzenia przez
Członków Kierownictwa, pracowników lub klientów, które miało miejsce na terenie zajmowanym przez Spółkę,

(h)

zniszczenie pomieszczeń Spółki lub innych materialnych aktywów spowodowanych przez wyciek ropy, katastrofę dużych rozmiarów,
katastrofalny pożar, katastrofę budowlaną (inną niż spowodowaną zdarzeniem naturalnym).

Zdarzenie Kryzysowe w Spółce nie oznacza zdarzenia, które dotyczy lub ma ogólny wpływ na sektor w którym działa Spółka, lecz wyłącznie
zdarzenie dotyczące Spółki.
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§ 11
ROZPATRYWANIE REKLAMACJI
1.

Reklamacje (skargi, zażalenia) zawierające zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Ubezpieczyciela lub Leadenhall Polska S.A.
można składać:
(a)

pisemnie do zarządu Leadenhall Polska S.A. na adres: ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa,

(b)

telefonicznie albo osobiście do protokołu w siedzibie Leadenhall Polska S.A.,

(c)

elektronicznie na adres kontakt@leadenhall.pl

2.

Odpowiedź Ubezpieczyciela lub Leadenhall Polska S.A. na reklamację zostanie udzielona w formie pisemnej albo pocztą elektroniczną,
jeżeli osoba składająca reklamację złoży wniosek o udzielnie odpowiedzi w tej formie. Dodatkowo na wniosek osoby składającej reklamację
Leadenhall Polska S.A. działając we własnym imieniu lub w imieniu Ubezpieczyciela potwierdza pisemnie lub w inny uzgodniony sposób fakt
jej złożenia.

3.

Leadenhall Polska S.A. działając we własnym imieniu lub w imieniu Ubezpieczyciela udzieli odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki,
nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających
rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Leadenhall Polska S.A. wyśle w tym terminie informację dlaczego
reklamacja nie mogła zostać rozpatrzona. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zostanie udzielona nie później niż w terminie 60 dni
od dnia jej otrzymania.

4.

Jeżeli odpowiedź na reklamację nie będzie satysfakcjonująca albo nie zostanie udzielona we wskazanym powyżej terminie możliwe jest jej
skierowanie do Rzecznika Finansowego na adres:
Biuro Rzecznika Finansowego
Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa
Tel. +48 22 333 73 26
E-mail: biuro@rf.gov.pl

5.

Wskazany tryb rozpatrywania reklamacji nie ogranicza ani nie wpływa na uprawnienia Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub innych osób
mających tytuł prawny wynikające z przepisów prawa.

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Jeżeli w Umowie ubezpieczenia występuje więcej niż jeden Ubezpieczyciel, ich odpowiedzialność jest rozłączna, a nie solidarna. Każdy
z Ubezpieczycieli ponosi odpowiedzialność ograniczoną wyłącznie do wysokości przyjętych na siebie zobowiązań i nie jest odpowiedzialny za
zobowiązania któregokolwiek z pozostałych Ubezpieczycieli.

2.

Żadna osoba niebędąca stroną Umowy ubezpieczenia nie może powoływać się na jej postanowienia, chyba że wynika to z bezwzględnie
obowiązujących przepisów właściwego prawa.

3.

Jeżeli jakiekolwiek roszczenie będzie stanowić próbę wyłudzenia świadczenia albo jeżeli jakiekolwiek bezprawne kroki zostaną podjęte przez
Członka Kierownictwa, Spółkę lub jakąkolwiek inną osobę działającą w ich imieniu w celu osiągnięcia korzyści z tytułu Umowy
ubezpieczenia, ewentualnie uzyskane z tego tytułu kwoty będą podlegać zwrotowi.

4.

Informacje, w tym dane osobowe, przekazywane Ubezpieczycielowi, a dotyczące Członków Kierownictwa lub Spółki, będą przetwarzane
przez Ubezpieczyciela wyłącznie dla celów zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej, przy czym ustala się, że może to wymagać udostępnienia
tych informacji osobom trzecim. Poprzez podpisanie Wniosku, Spółka i Członkowie Kierownictwa wyrażają zgodę na takie przekazywanie
informacji. Spółka i Członkowie Kierownictwa mogą w każdym czasie dokonywać zmian lub poprawek w treści przekazanych Leadenhall
Polska S.A. danych osobowych.

5.

Lloyd's Polska Sp. z o. o. jest upoważnionym przedstawicielem underwriterów Lloyd's w Polsce i ma swoją siedzibę w Warszawskim Centrum
Finansowym, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Polska.

6.

Jeżeli nie dojdzie do rozstrzygnięcia sporu w drodze polubownej, powództwo o roszczenia wynikające z Umowy ubezpieczenia można
wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Członka
Kierownictwa, Spółki, innego ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z Umowy ubezpieczenia.

7.

W sprawach nieuregulowanych w Umowie ubezpieczenia mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy
o działalności ubezpieczeniowej i inne właściwe przepisy polskiego prawa.
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