Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
członków zarządów i rad nadzorczych spółek
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo:				 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
										 z siedzibą w Polsce, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa,
										 numer zezwolenia Ministra Finansów DU/905/A/KP/93 z 5 listopada 1993 roku
Produkt: 							 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządów i rad nadzorczych spółek

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podawane są w innych dokumentach, w tym w Ogólnych warunkach
odpowiedzialności cywilnej członków Zarządów i Rad Nadzorczych spółek zatwierdzonych uchwałą nr 01/06/03/2018 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna
Insurance Group z dnia 6 marca 2018 roku.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków Zarządów i Rad Nadzorczych spółek mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych ze spółkami
lub osobami fizycznymi będącymi członkami Zarządów lub członkami Rad Nadzorczych spółek.

		

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

3 Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy w związku
z wykonywaniem przez Ubezpieczonego czynności zawodowych
określonych w umowie ubezpieczenia, zaistnieją zdarzenia w wyniku
których, zobowiązany on jest zgodnie z przepisami prawa do naprawienia
szkody wyrządzonej poszkodowanemu, wskutek niewykonania lub
nienależytego wykonania przez Ubezpieczonego powierzonych
obowiązków, polegających na sprawowaniu funkcji członka Zarządu lub
członka Rady Nadzorczej spółki.
Suma gwarancyjna:
3 Na wniosek Ubezpieczającego, strony ustalają sumę gwarancyjną, która
stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody
powstałe ze wszystkich zdarzeń objętych ubezpieczeniem, zaistniałych
w okresie ubezpieczenia. W granicach sumy gwarancyjnej, Ubezpieczający może w porozumieniu z Ubezpieczycielem, określić podlimit sumy
gwarancyjnej, który stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za jedno zdarzenie.

		

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

û Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje innej
odpowiedzialności niż wynikająca ze sprawowania funkcji członka
Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.

		

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

InterRisk nie odpowiada w szczególności za szkody:
!

wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,

!

wyrządzone innym członkom Zarządu lub członkom Rady Nadzorczej,
jak również szkody wyrządzone pracownikom, wspólnikom spółki lub
osobom bliskim Ubezpieczonego,

!

powstałe w następstwie nie uiszczenia zobowiązań podatkowych,

!

polegające na obowiązku zapłaty kar sądowych, kar administracyjnych,
kar umownych oraz jakichkolwiek innych kar o charakterze pieniężnym,

!

w związku z zaległościami z tytułu należności celnych lub składek ZUS
i innych składek na ubezpieczenia społeczne,

!

wynikające z okoliczności, o których wystąpieniu Ubezpieczający wiedział
lub wiedzieć powinien w chwili zawierania umowy ubezpieczenia,

!

wyrządzone w wyniku działania sprzecznego z postanowieniami umowy
lub statutu spółki lub uchwały walnego zgromadzenia wspólników,

!

związane z umownym rozszerzeniem zakresu odpowiedzialności, w stosunku do zakresu wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa,

!

spowodowane działaniem lub zaniechaniem członka Zarządu lub
członka Rady Nadzorczej nie mającym związku ze sprawowaną funkcją,

!

objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych,

!

powstałe w wyniku naruszenia patentów, praw autorskich, nazw
handlowych, znaków towarowych lub zarejestrowanych projektów,

!

powstałe wskutek działania lub zaniechania członka Zarządu lub członka
Rady Nadzorczej, które może być podstawą do rozwiązania umowy
o pracę w trybie art. 52 Kodeksu Pracy,

!

powstałe w wyniku kradzieży gotówki, biżuterii, papierów wartościowych i wszelkiego rodzaju dokumentów zdeponowanych u/i przez
Ubezpieczonego,

!

za szkody osobowe lub rzeczowe, które mogą być przedmiotem
odrębnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spółki,

!

za szkody dochodzone przed sądem albo organem mającym siedzibę
zagranicą lub szkody, dla których właściwe jest prawo zagraniczne,

!

z tytułu uchybień popełnionych po wszczęciu postępowania
upadłościowego lub naprawczego w spółce określonej w umowie
ubezpieczenia,

!

wyrządzone w środowisku przez jego skażenie lub zanieczyszczenie.

		

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

3 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

		

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

– niezwłoczne powiadomienie InterRisk o zaistnieniu zdarzenia ubezpieczeniowego,
– użyć dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.

		

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składkę należy opłacić w wysokości, formie (gotówka lub przelew) i terminach określonych w umowie ubezpieczenia.

		

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres dwunastu miesięcy.
Odpowiedzialność InterRisk rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie jako początek okresu ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
a) z dniem upływu okresu ubezpieczenia,
b) z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia,
c) wobec Ubezpieczonego w umowie ubezpieczenia grupowego – z upływem ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym Ubezpieczyciel otrzymał
oświadczenie o odstąpieniu Ubezpieczonego z umowy ubezpieczenia grupowego. Ubezpieczony może wystąpić z umowy ubezpieczenia grupowego
w każdym czasie,
d) ustania odpowiedzialności Ubezpieczyciela w związku z nieopłaceniem kolejnej raty składki w określonym terminie,
e) wyczerpania sumy gwarancyjnej.

		

Jak rozwiązać umowę?

Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres dłuższy niż sześć miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni
a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

