Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
członków władz spółki
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zarejestrowana w Polsce
Produkt: OC Dyrektorów i Członków Zarządu Spółki Kapitałowej
Pełne informacje podane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w dokumencie ubezpieczenia
oraz w ogólnych warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki ustalonych uchwałą
Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/132/2016 Zarządu PZU SA z dnia 7 kwietnia 2016 r.
ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki należy do działu II, grupa 13 załącznika do „Ustawy
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
 odpowiedzialność cywilna członka władz spółki za straty
wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania
obowiązków popełnionych w związku z pełnieniem
funkcji członka władz spółki w okresie ubezpieczenia
lub w dodatkowym okresie zgłaszania roszczeń o ile
ma zastosowanie;
 ochroną ubezpieczeniową objęci są byli, obecni
i przyszli członkowie władz spółki pełniący tę funkcję
w okresie ubezpieczenia;
 obejmujemy ochroną odpowiedzialność cywilną członków
władz spółki wynikającą z przepisów prawa obowiązujących,
które obowiązują w miejscu siedziby spółki;
 ubezpieczenie można zawrzeć w różnych wariantach;
 zakres ubezpieczenia, po opłaceniu dodatkowej
składki, może zostać rozszerzony o dodatkowe koszty
i ryzyka dodatkowe;
 suma gwarancyjna określona jest w dokumencie
ubezpieczenia i jest ustalana na jedno i na wszystkie
zdarzenia zaistniałe w okresie ubezpieczenia;
 w ramach sumy gwarancyjnej mogą być wyodrębnione
podlimity odpowiedzialności za wybrane warianty
ubezpieczenia, koszty lub ryzyka dodatkowe;
 suma gwarancyjna oraz podlimity są pomniejszane o kwotę
wynikającą z każdorazowej wypłaty;
 zmniejszoną lub wyczerpaną sumę gwarancyjną oraz
podlimity można uzupełnić opłacając dodatkową składkę.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.:
	strat wyrządzonych umyślnie;
	strat wyrządzonych w wyniku przestępstwa lub w celu
uzyskania przez członka władz spółki korzyści osobistej;
	kar umownych, pieniężnych, grzywien oraz odszkodowań
o charakterze karnym, w tym kar typu punitive i exemplary
damages nałożonych na ubezpieczonego;
	strat, za które Ubezpieczony jest odpowiedzialny na skutek
umownego rozszerzenia jego odpowiedzialności cywilnej
w stosunku do zakresu wynikającego z przepisów prawa
obowiązujących w miejscu siedziby spółki.
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Nie odpowiadamy m.in. za:
	straty których wysokość przekracza ustaloną w umowie
sumę gwarancyjną, podlimity, limity;
	straty objęte zakresem innych ubezpieczeń
odpowiedzialności cywilnej, w tym ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności, posiadanego mienia i wprowadzenia produktu
do obrotu, wycofania produktu z obrotu (Product Recall),
odpowiedzialności cywilnej zawodowej oraz obowiązkowych
ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej;
	szkody rzeczowe i szkody na osobie.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Zgodnie z zapisem w dokumencie ubezpieczenia – najszerszy proponowany zakres: cały świat.
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Ubezpieczony ma obowiązek:
– podać wszystkie dane, o które zapytujemy przy zawarciu umowy;
– powinien najszybciej, jak to możliwe, poinformować nas o zmianach powstałych w trakcie ubezpieczenia;
– pisemnego zawiadomienia nas o roszczeniu lub okolicznościach, z których roszczenie to może wyniknąć w terminie 14 dni kalendarzowych
od powzięcia wiadomości o roszczeniu;
– podjęcia współpracy z nami w zbadaniu szkody.
Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę płaci ubezpieczający. Może to zrobić jednorazowo lub w ratach. Terminy płatności są podane w dokumencie ubezpieczenia.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczenia trwa:
– od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, jeśli termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty przypada w pierwszym dniu okresu
ubezpieczenia lub później;
– od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, jeśli termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty przypada przed pierwszym dniem okresu
ubezpieczenia – nie wcześniej niż następnego dnia po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty.
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Ochrona ubezpieczeniowa wygasa m.in.:
– z upływem okresu ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia lub dodatkowego okresu zgłaszania roszczeń, o ile
ma zastosowanie;
– w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej;
– w przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia, z dniem odstąpienia;
– z dniem doręczenia oświadczenia od nas o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy
ponosimy odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona
w terminie;
– z upływem 7 dni od dnia otrzymania od nas pisma z wezwaniem do zapłaty kolejnej raty składki wysłanego po upływie terminu jej
płatności z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni spowoduje ustanie odpowiedzialności;
– z chwilą likwidacji przedsiębiorstwa ubezpieczonego;
– w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający może rozwiązać umowę m.in. poprzez odstąpienie od niej, w przypadku umowy zawartej na ponad 6 miesięcy:
– w ciągu 30 dni od jej zawarcia – jeśli jest konsumentem;
– w ciągu 7 dni od jej zawarcia – jeśli jest przedsiębiorcą.
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