Ubezpieczenie Elite D&O dla Instytucji Finansowych
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo (Ubezpieczyciel): Chubb European Group SE Oddział w Polsce.
Chubb European Group SE Spółka Europejska Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Królewska 16 00 103 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000233686, NIP 1080001001, REGON 140121695, notyfikowany Komisji Nadzoru Finansowego. Chubb
European Group SE jest zakładem ubezpieczeń podlegającym przepisom francuskiego kodeksu ubezpieczeń,
zarejestrowanym w Rejestrze Działalności Gospodarczej i Rejestrze Spółek (Registres du Commerce et des Sociétés –
RCS) w Nanterre pod numerem 450 327 374, z siedzibą we Francji, adres: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles,
Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francja. Chubb European Group SE posiada kapitał zakładowy w wysokości 896
176 662 EUR, opłacony w całości.
Produkt: Ubezpiecznie szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków
organów instytucji finansowych
Niniejszy dokument ma jedynie dostarczyć podsumowanie informacji podawanych przed zawarciem umowy oraz umownych
wykluczeń. Dokument nie jest dostosowany do indywidualnych potrzeb. Należy zapoznać się z pełnymi Ogólnymi Warunkami
Ubezpieczenia szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów instytucji finansowych –
Ubezpieczenie D&O Elite dla Instytucji Finansowych z dnia 18 marca 2019 roku oraz wszelkimi innymi informacjami umownymi
przed zawarciem umowy (np. dotyczącymi ochrony danych osobowych).
Dokumenty można znaleźć online na stronie https://www2.chubb.com/pl-pl.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Oferowany przez nas produkt jest ubezpieczeniem szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków
organów spółki kapitałowej – obecnych, byłych oraz przyszłych osób pełniących takie funkcje w spółce. Zapewnia ochronę
ubezpieczeniową w przypadku wniesienia roszczenia lub wszczęcia postępowania przygotowawczego wobec ubezpieczonych osób –
związanych z wykonywaniem przez nich funkcji zarządczych i nadzorczych.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Przedmiot ubezpieczenia uzależniony jest
od przedstawionej oferty i może zawierać:
 Świadczenia wynikające z roszczenia podniesionego
wobec ubezpieczonego po raz pierwszy w okresie
ubezpieczenia lub okresie dodatkowym (o ile będzie
miał zastosowanie) w tym mi.in:
 Zakres A – koszty obrony oraz szkody do
zapłaty których zobowiązana jest osoba fizyczna
wynikające z roszczeń podnoszonych wobec
członków organów spółki lub pracowników
objętych ochroną,
 Zakres B – zwrot kosztów obrony oraz szkód
do zapłaconych przez spółkę w wyniku
roszczenia podniesionego wobec członków
organów spółki lub pracowników objętych
ochroną,
 Zakres C – koszty obrony oraz szkody do
zapłaty których zobowiązana jest spółka w
związku z roszczeniem związanym z papierami
wartościowymi,
 Zakres D – koszty pomocy prawnej ponoszone
przez osoby ubezpieczone, w związku
z wszczętym postepowaniem urzędowym
dotyczącym osób ubezpieczonych lub spółki,
 Zakres D – koszty wykonania wezwania
poniesione przez osoby ubezpieczone.
 Dodatkowe rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej,
wskazane w umowie ubezpieczenia w tym mi.in:
 kary administracyjne,
 kwoty zobowiązań publicznoprawnych
dochodzone w trybie art. 107 oraz 116 ordynacji
podatkowej,
 koszty poręczenia majątkowego,
 koszty public relations,
 koszty ochrony reputacji,
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wypłat ponad sumę ubezpieczenia lub
nadwyżkowe limity ubezpieczenia,
wypłat ponad pod-limit sumy ubezpieczenia
w przypadku zakresów ochrony lub rozszerzeń,
dla których został określony w umowie
ubezpieczenia pod-limit sumy ubezpieczenia,
kar i grzywien nakładanych na podstawie
przepisów prawa karnego w tym karnoskarbowego,
roszczeń kierowanych do spółki (poza objętymi
ochroną),
kosztów pomocy prawnej dla spółki (poza
objętymi ochroną),
podatków, poza dochodzonymi na podstawie
artykułu 107 oraz artykułu 116 ordynacji
podatkowej,
nieprawidłowych działań popełnionych
po końcu okresu ubezpieczenia,

Jakie są ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?
wyłączone są m.in.:
! umyślne oszustwo lub umyślne nieuczciwe
działanie lub zaniechanie ubezpieczonego,
! odniesienie przez ubezpieczonego jakichkolwiek
nieuprawnionych osobistych zysków lub korzyści,
! wcześniej toczące się spory sądowe lub innego
rodzaju postępowania
! roszczenia, postępowania przygotowawczego lub
okoliczności zgłoszonych do wcześniejszych polis,
! roszczenia wzajemne ubezpieczonych w USA,
! oferta publiczna dowolnych papierów
wartościowych spółki
! usługi zawodowe

1/2









koszty związane z postepowaniem
ekstradycyjnym,
koszty zaskarżenia,
koszty porady prawnej (przed wniesieniem
roszczenia),
koszty związane z naruszeniem przepisów BHP,
koszty wsparcia psychologicznego,
koszty postępowania wyjaśniającego,
nadwyżkowa suma ubezpieczenia dla roszczeń
związanych z prywatnością i poufnością danych

!

wszelkie roszczenia, które skutkowałyby
naruszeniem postanowień ONZ, sankcji
handlowych lub gospodarczych lub innych
przepisów prawnych UE, Wielkiej Brytanii
lub USA.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie, tam, gdzie jest to prawnie możliwe, o ile nie określono inaczej
w postanowieniach dodatkowych do umowy ubezpieczenia.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Informacje o obowiązkach w momencie rozpoczęcia umowy



Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie wniosku złożonego przez Spółkę na formularzu Ubezpieczyciela
Spółka i Ubezpieczeni są zobowiązani dołączyć do Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia wymaganą przez
Ubezpieczyciela dokumentację
Ubezpieczony i Spółka są zobowiązani podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności,

o które ubezpieczyciel zapytywał przed zawarciem Umowy ubezpieczenia. Ubezpieczony i Spółka są zobowiązani
do zawiadomienia Ubezpieczyciela o wszelkich zmianach takich okoliczności, niezwłocznie po powzięciu o nich
wiadomości.
Informacje o obowiązkach w okresie obowiązywania umowy


Ubezpieczony zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Ubezpieczyciela o każdym podniesionym
przeciwko niemu Roszczeniu, powództwie oraz o każdym wszczętym przeciwko niemu Postępowaniu
przygotowawczym, przedstawiając Ubezpieczycielowi odpis dokumentu potwierdzającego takie zdarzenie
Ubezpieczony i Spółka są zobowiązani zapewnić możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób

ponoszących odpowiedzialność za Szkodę

Jeżeli w Okresie ubezpieczenia Spółka lub którykolwiek z Ubezpieczonych dowie się o istnieniu jakichkolwiek
okoliczności, które mogłyby doprowadzić do wystąpienia Roszczenia lub Postępowania przygotowawczego, może
zawiadomić o tym Ubezpieczyciela w celu skorzystania z ochrony w ramach kosztów porady prawnej

Spółka i Ubezpieczony będą przekazywać Ubezpieczycielowi wszelkie informacje i zapewnią mu wszelką współpracę,
jakiej Ubezpieczyciel może w uzasadniony sposób zażądać

Ani Spółka, ani Ubezpieczony nie będą podejmować żadnych działań, które mogłyby spowodować naruszenie
jakichkolwiek praw Ubezpieczyciela, ani nie uznają odpowiedzialności, nie rozstrzygną ugodowo jakiegokolwiek
Roszczenia lub Postępowania przygotowawczego i nie poniosą jakichkolwiek Kosztów obrony ani Kosztów zastępstwa
procesowego bez uprzedniej pisemnej zgody Ubezpieczyciela
Jeśli w Okresie ubezpieczenia zawarta zostanie Transakcja (zgodnie z definicją zawartą w Ogólnych Warunkach

Ubezpieczenia), spółka wskazana w punkcie 2 polisy powiadomi o tym na piśmie Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni
od dnia wejścia Transakcji w życie.
W przypadku, gdy wystąpiono z roszczeniem





Ubezpieczony zobowiązany jest do wykonywania zaleceń Ubezpieczyciela
Na wniosek Ubezpieczyciela, Spółka i Ubezpieczony zobowiązani są do składania wyjaśnień, przedstawiania dowodów
wymaganych do ustalenia okoliczności Nieprawidłowego działania i zakresu Szkody oraz oświadczenia
Ubezpieczonego dotyczącego jego odpowiedzialności za Szkodę, a także umożliwienia przeprowadzenia postępowania
wyjaśniającego
Spółka i Ubezpieczony są zobowiązani do dostarczenia Ubezpieczycielowi wyroku sądu w terminie umożliwiającym
Ubezpieczycielowi zajęcie stanowiska w sprawie ewentualnego odwołania.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka należna, tryb opłacenia składki oraz data płatności przedstawione są w dokumencie potwierdzajacym zawarcie
umowy ubezpieczeniowej.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej: zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia.
Zakończenie ochrony ubezpieczeniowej: zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia.

Jak rozwiązać umowę?



Od umowy można odstąpić w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Odstąpienie nie zwalnia Spółki z obowiązku zapłaty
składki za cały okres, w którym Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z chwilą wygaśnięcia okresu, na jaki została zawarta; za porozumieniem
stron; w przypadku wyczerpania Sumy ubezpieczenia; na skutek złożenia przez Ubezpieczyciela lub Spółkę
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia, w okolicznościach przewidzianych w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia; na skutek wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela lub Spółkę, w okolicznościach
przewidzianych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
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