UBEZPIECZENIE – PZU Dla Zarządzających Spółkami
POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODBIEGAJĄCE
od postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki
ustalonych uchwałą nr UZ/246/2020 Zarządu PZU SA z dnia 3 września 2020 r.
1. D
 ziałając na podstawie § 1 ust. 2 OWU strony postanawiają, że
w umowie ubezpieczenia:
1) w § 2 OWU pkt 1, 2, 6, 8, 9, 16, 19, 22 i 31 otrzymują brzmienie:
„1) Członek Władz Spółki – osoba fizyczna, będąca:
a) członkiem zarządu,
b) prokurentem, założycielem, dyrektorem zarządzającym
Spółki,
c) pracownikiem Spółki, jeżeli osobie tej powierzono
obowiązki osób, o których mowa w lit. a–b na podstawie
stosownego pełnomocnictwa,
d) osobą odpowiedzialną za księgi rachunkowe, głównym księgowym lub pracownikiem prowadzącym księgi rachunkowe,
jeżeli osobom tym powierzono obowiązki osób, o których
mowa w lit. a–b na podstawie stosownego pełnomocnictwa;
2) Czyn Bezprawny – działanie lub zaniechanie, polegające
na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu obowiązków
przez Członka Władz Spółki w związku z pełnieniem przez
niego tej funkcji;
6) Koszty – uzasadnione i udokumentowane, Koszty Konsultanta ds. public relations, Koszty Obrony, Koszty Ograniczenia Straty, Koszty Wsparcia Psychologicznego, poniesione
za uprzednią zgodą Ubezpieczyciela, chyba że w przypadku
danych Kosztów postanowiono inaczej;
8) Koszty Konsultanta ds. public relations – wydatki poniesione na Konsultanta ds. public relations;
9) Koszty Obrony – wydatki poniesione na obsługę prawną
lub opłaty i wydatki wymagane przez prawo, poniesione
w związku z obroną przed wniesionym Roszczeniem lub zanim Roszczenie zostanie wniesione, w tym w celu wszczęcia
przez Ubezpieczonego stosownego postępowania albo jego
zaskarżenia, obejmujące w szczególności:
a) koszty pełnomocników procesowych,
b) koszty opinii prawnych, porad prawnych,
c) wynagrodzenie rzeczoznawców lub biegłych,
d) koszty przedsądowej obrony (postępowanie mediacyjne,
arbitrażowe lub ugodowe) oraz sądowej obrony (postępowanie cywilne, karne, administracyjne), w tym koszty
postępowań przygotowawczych i wyjaśniających;
16) Roszczenie – pisemne żądanie osoby trzeciej, w tym Spółki,
formułowane wobec Członka Władz Spółki o zapłatę za
Stratę spowodowaną Czynem Bezprawnym Członka Władz
Spółki oraz dotyczące zapłaty przez Członka Władz Spółki
kary lub grzywny, objętej odpowiedzialnością Ubezpieczyciela na podstawie OWU;
za Roszczenie uważa się także każde postępowanie wszczęte
przeciwko Członkowi Władz Spółki o zapłatę odszkodowania
z tytułu odpowiedzialności za Stratę spowodowaną Czynem
Bezprawnym Członka Władz Spółki;
wszystkie Roszczenia wynikające z jednego Czynu Bezprawnego uważa się za to samo Roszczenie;
19) Spółka – podmiot zawierający Umowę Ubezpieczenia,
prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
22) Suma Gwarancyjna – określona w Umowie Ubezpieczenia
kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu Zdarzeń Ubezpieczeniowych zaistniałych
w Okresie Ubezpieczenia;
31) Zdarzenie Ubezpieczeniowe – zgłoszenie po raz pierwszy
Roszczenia lub wszczęcie Oficjalnego Postępowania.”;
2) w § 2 OWU pkt 4, 5, 7, 17 i 20 nie mają zastosowania;
3) w § 3 OWU ust. 1, 2 i 4 otrzymują brzmienie:

„§ 3
1. P
 rzedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna
Członka Władz Spółki za Straty wynikające z Czynu Bezprawnego popełnionego w związku z pełnieniem funkcji Członka
Władz Spółki w okresie ubezpieczenia.
2. Zakresem ubezpieczenia objęte są Straty, które wynikły z Czynów Bezprawnych, gdy Zdarzenie Ubezpieczeniowe zaistniało
w Okresie Ubezpieczenia.
4. Zakres ubezpieczenia określony w § 4 jest rozszerzony przez
włączenie do Umowy Ubezpieczenia wskazanych w Umowie
Ubezpieczenia Klauzul dodatkowych określonych w Załączniku do OWU, z wyłączeniem Klauzul nr 1, 2, 6, 7, 9 i 10.”;
4) § 4 OWU otrzymuje brzmienie:
„§ 4
1. U
 mowa Ubezpieczenia zawierana jest w Wariancie ubezpieczenia określonym w ust. 2–3, z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Ubezpieczyciel zapłaci odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności Członka Władz Spółki za Stratę, o której mowa w § 3 ust. 2,
spowodowaną osobom trzecim, w tym Spółce oraz pokryje poniesione przez niego Koszty wskazane w Umowie Ubezpieczenia
(Wariant Ubezpieczenia A – Ochrona Członka Władz Spółki).
3. Ubezpieczyciel zapłaci Spółce odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności za Stratę, o której mowa w § 3 ust. 2, w zakresie
w jakim Spółka zapłaciła odszkodowanie w imieniu Członka
Władz Spółki oraz zwróci poniesione przez Spółkę Koszty
wskazane w Umowie Ubezpieczenia (Wariant Ubezpieczenia
B – Ochrona Spółki).
4. Zakres ochrony, o którym mowa w ust. 2–3, jest rozszerzony o Koszty i Ryzyka Dodatkowe określone w § 5 ust. 1–4 i § 6 ust. 1, 2 i 7.
5. W przypadku, gdy poniesienie Kosztów określonych w OWU
lub innych postanowieniach Umowy Ubezpieczenia wymaga
uprzedniej zgody Ubezpieczyciela, zgoda Ubezpieczyciela
wyrażana jest w formie pisemnej, chyba że Ubezpieczyciel
uzgodnił z Ubezpieczającym inny sposób składania przez
Ubezpieczyciela oświadczenia w tym zakresie.
6. Postanowienie ust. 5 stosuje się również w innych przypadkach, dla których OWU lub inne postanowienia Umowy
Ubezpieczenia wymagają zgody Ubezpieczyciela.”;
5) w § 5 OWU ust. 5 nie ma zastosowania;
6) w § 6 OWU ust. 2–6 nie mają zastosowania;
7) § 8 OWU nie ma zastosowania;
8) w
 § 9 OWU dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Suma gwarancyjna ustalona jest w Umowie Ubezpieczenia
i może wynosić 500.000 PLN, 1.000.000 PLN albo 2.000.000 PLN.”;
9) w § 9 OWU ust. 6 nie ma zastosowania.
2. Pozostałe postanowienia OWU nie ulegają zmianie.
Powyższe postanowienia dodatkowe i odbiegające stanowią zmianę w stosunku do OWU w wersji podstawowej w związku z dostosowaniem oferty
PZU SA w zakresie niniejszego ubezpieczenia do potrzeb ubezpieczonych
będących małymi i średnimi spółkami kapitałowymi prowadzącymi działalność gospodarczą wyłącznie na terytorium RP. Dostosowanie tej oferty
polega na uproszczeniu i ograniczeniu zakresu ubezpieczenia w stosunku
do wynikającej z podstawowej wersji OWU w związku z mniejszą skalą
prowadzenia działalności przez małe i średnie spółki kapitałowe.
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