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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia zawarte są w warunkach ubezpieczenia Leadenhall D&O Ubezpieczenie z tytułu zarządzania
spółką oznaczonych symbolem LW020/D&O/3
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie to ubezpieczenie majątkowe i ubezpieczenie OC klasyfikowane w Dziale II: grupa 13 (odpowiedzialność cywilna), i uzupełniająco do grup 9 (szkody
własne) i 17 (ochrona prawna).
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Stosownie do wybranego wariantu umowy przedmiotem ubezpieczenia
może być:
ü
Klauzula A – odpowiedzialność członków kierownictwa za szkody
wyrządzone w związku z zarządzaniem,
ü
Klauzula B – zwrot zarządzanej spółce (podmiotowi) kosztu
odszkodowania z tytułu odpowiedzialności członków kierownictwa za
szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem,
ü
Klauzula C – odpowiedzialność spółki za czyny bezprawne pracodawcy.
Odpowiedzialność członka kierownictwa za czyny bezprawne
pracodawcy są ̨ objęte ochroną w ramach klauzul A i B.
ü
Klauzula D – koszty obrony spółki (zarządzanego podmiotu) z tytułu
zgłoszonych roszczeń odszkodowawczych
ü
Klauzula E – odpowiedzialność z tytułu czynów bezprawnych
dotyczących programów świadczeń pracowniczych
ü
Klauzula F – odpowiedzialność ́ spółki z tytułu obrotu papierami
wartościowymi spółki
ü
Klauzula G – utrata danych lub dokumentów w związku z błędami w
zarzadzaniu
Sumy ubezpieczenia dla poszczególnych ryzyk (klauzul) wskazane są w
polisie.
Dodatkowo przedmiotem ubezpieczenia są także różnego rodzaju koszty,
które mogą powstać w związku ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, w
tym m.in. koszty dochodzenia ponoszone przez członków kierownictwa,
koszty obrony w sprawach szkód na mieniu i na osobie, koszty obrony
dobrego imienia, koszty ochrony 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, nadwyżkowe koszty obrony
dla członków kierownictwa.
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
ü Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie, 24 godziny na dobę.
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Ubezpieczony jest obowiązany między innymi do:
ü udzielenia zgodnie z najlepszą wiedzą i po rozeznaniu odpowiedzi na
pytania zadawane we wniosku o ubezpieczenie odpowiedzialności z
tytułu zarządzania przed zawarciem ubezpieczenia, weryfikacja
prawidłowości udzielonych odpowiedzi, a także podpisanie tego
wniosku o ubezpieczenie oraz opłacenie składki w terminie i w sposób
wskazany w polisie,
ü zgłoszenie ubezpieczycielowi roszczenia w terminie 14 dni od
dowiedzenia się o roszczeniu,
ü współpracy z ubezpieczycielem w przypadku zgłoszenia szkody
podlegającej likwidacji na podstawie polisy.
Jak i kiedy należy opłacać składki?
ü Składkę należy opłacić w terminie i na rachunek bankowy wskazany
w otrzymanym dokumencie polisy lub noty pokrycia (jeżeli została
przekazana zanim wystawiono polisę). W tytule przelewu należy wpisać
numer polisy). W tytule przelewu należy wpisać numer polisy.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
ü Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z pierwszym dniem okresu
ubezpieczenia wskazanego w polisie pod warunkiem terminowego
opłacenia składki (lub jej pierwszej raty).
ü Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
• z dniem końca okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie lub
dodatkowego okresu zgłaszania roszczeń,
• z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia,
• z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia.

Jak rozwiązać umowę?
ü Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż ̇ sześć
miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od niej w terminie
trzydziestu dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą
w terminie siedmiu dni, od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie
o wypowiedzeniu umowy należy doręczyć na adres: Leadenhall Polska
S.A., ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa
ü konsument, który zawarł umowę ubezpieczenia na odległość, może od
niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie w
terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia
informacji, o których mowa w art. 39 ustawy o prawach konsumenta,
jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli
przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. W przypadku
odstąpienia od umowy ubezpieczenia konsument zobowiązany jest do
poniesienia kosztu składki za okres, w którym zakład ubezpieczeń
udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
wypłat ponad limit kwotowy (suma ubezpieczenia) – określony jest w
polisie w odniesieniu do każdej z klauzul i rozszerzeń,
zdarzeń powstałych przed rozpoczęciem lub zakończeniem okresu
ubezpieczenia i przed datą retroaktywną – ochrona obejmuje
roszczenia i szkody zgłoszone w okresie ubezpieczenia z tytułu
zdarzeń, które miały miejsce po dacie retroaktywnej (jeżeli została
ustanowiona),
kwot objętych udziałem własnym – ochrona ubezpieczeniowa może
być ograniczona o wartość udziałów własnych wskazanych w polisie w
odniesieniu do poszczególnych klauzul (jeżeli dotyczy).
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:
roszczenia związane z okolicznościami, w których członek kierownictwa
otrzymywał korzyści osobiste lub bezprawne wynagrodzenie lub
dopuścił się oszustwa lub umyślnego naruszenia prawa (o ile zostało to
przyznane lub ustalone prawomocnym wyrokiem sądu),
roszczenia zgłoszone do jakiejkolwiek innej umowy ubezpieczenia,
niewykonanie albo niewłaściwe wykonanie obowiązków lub usług
zawodowych (z wyjątkiem nadzoru nad nimi w ramach sprawowanej
funkcji kierowniczej,
roszczenia zgłoszone lub podlegające jurysdykcji lub prawu właściwemu
USA, związane z naruszeniem amerykańskich przepisów dotyczących
papierów wartościowych, zabezpieczenia emerytalnego lub emisją
papierów wartościowych według prawa USA,
roszczenia związane z aktami terroru, wojną, stanem wojennym,
rozruchami, strajkami,
roszczenia związane z handlem lub przetwarzaniem produktami w
imieniu zarządzanego podmiotu lub ich wycofaniem z rynku, a także
zanieczyszczeniem, w tym przez materiały radioaktywne, toksyczne,
materiały wybuchowe, silikon lub azbest,
roszczenia, których zaspokojenie wiązałoby się z naruszeniem sankcji
nałożonych przez ONZ, USA, UE lub UK,
szkody osobowe lub rzeczowe (szkoda osobowa polega na uszkodzeniu
ciała, rozstroju zdrowia lub spowodowaniu śmierci, szkoda rzeczowa
polega na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy),
w odniesieniu do klauzuli C i D roszczenia związane m.in. z naruszeniem
przepisów emerytalnych, dotyczących bezrobocia lub zwolnień
grupowych,
w odniesieniu do klauzuli F roszczenia zarzucające spółce zapłatę nadmiernej
ceny za zakup własnych papierów wartościowych.

