
Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie finansowe
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Ubezpieczyciel: TUiR „WARTA” S.A.  Produkt: UBEZPIECZENIE CZŁONKÓW WŁADZ 

D&O (Dział II, Grupa 13)

Niniejszy dokument prezentuje najważniejsze informacje o produkcie. Pełne informacje o produkcie podawane są przed zawarciem umowy ubezpieczenia i znajdują się w Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia Członków Władz (D&O) o symbolu C6530 (zwane dalej OWU). Powyższe OWU obowiązują dla umów zawartych od dnia 15 listopada 2017 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie D&O jest połączeniem ubezpieczenia odpowiedzialności (cywilnej, karnej czy administracyjnej), ochrony prawnej osób ubezpieczonych czy 
spółki oraz pokrycia różnego rodzaju strat własnych (kosztów) związanych z roszczeniem. Produkt przeznaczony jest dla organów statutowych spółek, głównie 
spółek kapitałowych, ale także stowarzyszeń, spółdzielni czy fundacji.

ü  (zakres A) pokrycie szkody w imieniu osób ubezpieczonych – pkt. 1.1 
OWU

ü  (zakres B) Company reimbursement – pokrycie szkody w imieniu 
spółki, ale wynikającej z roszczeń przeciwko osobie ubezpieczonej 
– pkt. 1.2 OWU 

ü  (zakres C) pokrycie szkody w imieniu spółki w związku z roszczeniem 
dotyczącym papierów wartościowych – pkt. 1.3 OWU

ü  (zakres D) pokrycie szkody dla spółki lub w imieniu spółki wynikające 
z czynów niedozwolonych osoby ubezpieczonej o ile spółka jest 
współpozwana (odpowiedzialność solidarna) i roszczenie objęte 
jest w ramach zakresu (A) – pkt. 1.4 OWU

ü (zakres E) koszty obrony (brak limitu) – pkt. 1.5 OWU 
ü  (zakres F) koszty zastępstwa procesowego wynikające z konieczności 

stawiennictwa osób ubezpieczonych w związku z przygotowaniem 
do postępowania, uczestnictwem w postępowaniu – pkt. 1.6 OWU 

ü  (zakres G) szczególny limit dla członków Rady Nadzorczej – nadwyżka 
ponad sumę gwarancyjną – pkt. 1.7 OWU 

Ponadto (rozszerzenia):
ü  koszty uzyskania kaucji sądowej oraz kwota samej kaucji – pkt. 2.1 

OWU
ü koszty dochodzenia roszczeń – pkt. 2.2 OWU 
ü koszty ekstradycji – pkt. 2.3 OWU 
ü koszty odzyskania reputacji – pkt. 2.4 OWU 
ü koszty awaryjne – pkt. 2.5 OWU 
ü koszty porady prawnej – pkt. 2.6 OWU 
ü koszty wsparcia psychologicznego – pkt. 2.7 OWU 
ü  koszty zarządzania krytycznym zdarzeniem regulacyjnym – pkt. 2.8 

OWU
ü  koszty zdarzenia kryzysowego w ubezpieczonej spółce – pkt. 2.9 

OWU
ü  ubezpieczenie kosztów w przypadku ograniczenia prawa własności 

osoby ubezpieczonej – pkt. 2.10 OWU 

Suma ubezpieczenia jest każdorazowo określona w pkt. 4 oferty/polisy.

ü do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i zawartej na ich podstawie umowy ubezpieczenia stosuje się wyłączenie prawo polskie
ü  wszelkie spory związane z niniejszą umową ubezpieczenia będą podlegać przepisom o właściwości ogólnej sądów powszechnych albo sądów 

właściwych dla siedziby, lub miejsca zamieszkania spółki, osób ubezpieczonych, lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, lub spadkobiercy osób 
ubezpieczonych, lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia

ü  zakres terytorialny cały świat, o ile jest to prawnie dozwolone z zastrzeżeniem pkt 4.9 OWU

û  winy umyślnej – bezwzględne wyłączenie winy umyślnej (wina 
umyślna musi być stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu lub 
oświadczeniem osoby ubezpieczonej) – pkt. 4.1 OWU 
û  szkód na rzeczy lub na osobie (poza kosztami obrony do określonego 

w polisie limitu) – pkt. 4.2 OWU
û  roszczeń związanych z zarządzaniem składkami emerytalnymi 

(ERISA – Employee Retirement Income Security Act) – pkt. 4.3 OWU
û  szkód wynikających z oddziaływania azbestu – pkt. 4.7 OWU
û  szkód wynikających z zanieczyszczenia środowiska (nie dotyczy 

kosztów obrony oraz roszczeń wniesionych przez akcjonariuszy) – 
pkt. 4.8 OWU
û  roszczeń zgłoszonych w USA i Kanadzie – pkt. 4.9 OWU

!  podlimity ujęte w pkt. 5 oferty/polisy – ograniczające limit 
odpowiedzialności w poszczególnych ryzykach

!  franszyzy redukcyjne ujęte w pkt. 7 oferty/polisy – ograniczające 
wysokość wypłacanego odszkodowania

!  fuzja, przejęcia (transakcja) – ograniczenie odpowiedzialności do 
czynów niedozwolonych mających miejsce przed zajściem transakcji 
– pkt. 6.4 OWU

!  data ciągłości – czyli wyłączenie szkód powstałych lub znanych 
przed datą określoną w pkt. 3 oferty/polisy – pkt. 4.4 OWU

!  uprzednie zgłoszenie – czyli wyłączenie szkód, które powinny być 
lub były zgłoszone w ramach innej umowy ubezpieczenia (w tym 
poprzednich polis D&O) – pkt. 4.5 OWU

!  inne spółki – czyli wyłączenie szkód wskutek roszczenia wniesionego 
do osoby ubezpieczonej pełniącej funkcje w spółce, która nie była 
spółką zależną lub podmiotem zewnętrznym Ubezpieczającego



Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Jak rozwiązać umowę?

Na początku umowy ubezpieczenia:
–     podanie wszystkich znanych sobie okoliczności, o które pytał pośrednik ubezpieczeniowy i które zostały umieszczone we wniosku o ubezpieczenie 

lub innych pismach, przed zawarciem umowy ubezpieczenia
–    opłacenie składki za cały okres ubezpieczenia lub zgodnie z harmonogramem określonym w polisie

W czasie trwania umowy ubezpieczenia:
–    w przypadku rat, opłacenie składki zgodnie z harmonogramem określonym w polisie
–     zawiadomienie o roszczeniu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o roszczeniu lub wezwaniu do stawiennictwa - pkt 6.1.1 OWU oraz 

przekazanie szczegółów sprawy

W przypadku zgłoszenia roszczenia:
–    współpraca z Wartą, minimalizacja szkody w miarę posiadanych środków i możliwości

Składka płatna w terminie, jednorazowo lub w ratach dokonywana na rachunek bankowy wskazany w polisie – szczegółowe informacje na temat
płatności składki zawarte są w pkt. 8 oferty/polisy.

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od pierwszego dnia okresu obowiązywania polisy.

Szczegóły wskazane są w pkt. 2 oferty/polisy – okres obowiązywania polisy określony jest najczęściej jako 1 rok kalendarzowy (w uzasadnionych 
przypadkach istnieje możliwość skrócenia lub wydłużenia okresu ubezpieczenia o maksymalnie 6 miesięcy).

Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na okres obowiązywania polisy określony w pkt. 2 oferty/polisy, chyba że umowa ulegnie rozwiązaniu z innych 
przyczyn przewidzianych w umowie ubezpieczenia lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Umowa ubezpieczenia może zostać rozwiązana na piśmie za obopólną zgodą Ubezpieczającego i ubezpieczyciela.
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 
30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia 
nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Odstąpienie od 
umowy ubezpieczenia może nastąpić jedynie na piśmie.


