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Zarzadzanie spółka kapitałowa wiaze sie z duza 
odpowiedzialnoscia, a błedne decyzje moga miec 
bardzo dotkliwe konsekwencje finansowe 
dla wspólników i członków organów spółki. 
Funkcjonariusze spółek kapitałowych, zarówno
na swiecie jak i w Polsce, ponosza bowiem osobista 
odpowiedzialnosc całym swoim prywatnym majatkiem 
za szkody wyrzadzone spółce, akcjonariuszom 
oraz osobom trzecim.
Ubezpieczenie D&O chroni spółke oraz obecnych, 
byłych oraz przyszłych członków jej władz 
przed roszczeniami zwiazanymi z wykonywana 
przez nich funkcja.



Dla kogo jest to ubezpieczenie?

 ochrona prywatnego majątku osób pełniących funkcje we władzach spółki kapitałowej,

 pokrycie kosztów pomocy prawnej oraz zapewnienie środków na wypłatę odszkodowań,

 większa swoboda przy podejmowaniu strategicznych decyzji w spółce,

 pozytywny wpływ na wizerunek spółki w oczach partnerów biznesowych,

 możliwość zaaranżowania międzynarodowego programu ubezpieczeniowego, obejmującego  
 również spółki zlokalizowane w krajach, gdzie lokalna polisa jest wymagana przez prawo.

Cechy produktu i korzysci

 wypłata odszkodowania zasądzonego lub ustalonego w drodze ugody,

 pokrycie kosztów pomocy prawnej (w tym kosztów postępowań przygotowawczych) 
 - w postępowaniach cywilnych, karnych i administracyjnych

 ochrona spółki w związku z roszczeniem wynikającym z obrotem papierami wartościowymi,

 wypłata odszkodowania w sprawach o naruszenie praw pracowniczych,

 ochrona członków władz zasiadających w spółkach zależnych, bez konieczności wykupywania  
 oddzielnych polis,

 ochrona w przypadku odpowiedzialności członków władz za zobowiązania publicznoprawne spółki,

 pokrycie grzywien i kar administracyjnych nakładanych na zarząd,

 pokrycie innych dodatkowych kosztów, zgodnie z ogólnymi warunkami 
 poszczególnych ubezpieczycieli.

Zakres ochrony
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Ubezpieczenie skierowane jest przede wszystkim do podmiotów działajacych w formie 
spółki akcyjnej lub spółki z ograniczona odpowiedzialnoscia, ale moga nim zostac objete 
takze spółdzielnie i fundacje. Oferta ubezpieczeniowa D&O dotyczy zarówno spółek 
prywatnych, jak i publicznych oraz panstwowych.


