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Co jest przedmiotem 
ubezpieczenia?

Przedmiot ubezpieczenia uzależniony jest od oceny ryzyka  
i przedstawionej oferty. W przypadku zgłoszenia roszczenia  
po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia:
ü   w stosunku do osoby ubezpieczonej, Ubezpieczyciel pokryje 

(o ile dany zakres ubezpieczenia został włączony w ofercie):
–    kwotę odszkodowania – pkt 3.1.1. OWU
–    koszty ochrony prawnej – pkt 3.1.2. OWU
–    kary i grzywny administracyjne – pkt 3.1.3. OWU
–     szkodę związaną z naruszeniem praw pracowniczych –  

pkt 3.1.4. OWU
–    zobowiązania publicznoprawne – pkt 3.1.5. OWU
–    koszty ochrony okołoroszczeniowej – pkt 3.1.6. OWU
–    koszty porady prawnej – pkt 3.1.7. OWU
–     koszty związane z ograniczeniem praw własności i mienia –  

pkt 3.1.8. OWU
ü   w stosunku do spółki, Ubezpieczyciel pokryje (o ile dany 

zakres ubezpieczenia został włączony w ofercie):
–     świadczenia, które spółka wypłaciła lub do których 

wypłaty jest zobowiązana w celu pokrycia szkody osoby 
ubezpieczonej – pkt 3.2.1. OWU

–     koszty obrony spółki oraz zapłaci odszkodowanie 
wynikające z roszczenia z tytułu papierów wartościowych –  
pkt 3.2.2. OWU

–     koszty obrony spółki oraz zapłaci kwotę odszkodowania,  
do której zapłaty spółka jest solidarnie zobowiązana wraz 
z osobą ubezpieczoną – pkt 3.2.3. OWU

–     koszty zarządzania krytycznym zdarzeniem regulacyjnym –  
pkt 3.2.4. OWU

–     koszty korzystania z usług zewnętrznej firmy 
specjalizującej się w zarządzaniu kryzysowym –  
pkt 3.2.5. OWU

Czego nie obejmuje 
ubezpieczenie?

û   odpowiedzialności za szkody nie określone w umowie 
ubezpieczenia jako objęte ochroną ubezpieczeniową

û   odpowiedzialności za szkody nie wskazane w pkt 2.37. OWU
û   odpowiedzialności za szkody wyłączone w umowie 

ubezpieczenia
û   odpowiedzialności za szkody, które nie wynikają  

z nieprawidłowego działania zdefiniowanego w pkt 2.22. OWU
û   odpowiedzialności za szkody powstałe w związku  

z roszczeniem skierowanym do Ubezpieczonego po okresie 
ubezpieczenia lub po dodatkowym okresie zgłaszania 
roszczeń

û   odpowiedzialności za szkody powyżej sumy ubezpieczenia, 
kwoty podlimitu i limitu nadwyżkowego

û   odpowiedzialności za szkody, które wynikają  
z nieprawidłowego działania popełnionego przed datą 
retroaktywną

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?

!   wina umyślna i nieuprawnione korzyści – pkt 4.1. OWU
!   szkody rzeczowe lub osobowe – pkt 4.2. OWU
!   zanieczyszczenie środowiska – pkt 4.3. OWU
!   znane okoliczności i toczące się sprawy – pkt 4.4. OWU
!   terytorium USA – pkt 4.5. OWU
!   sankcje i embarga – pkt 4.6. OWU
!   podatki lub inne należności publicznoprawne – pkt 4.7.1. OWU
!   zdarzenia, które nie mogą zostać ubezpieczone na podstawie 

obowiązującego porządku prawnego – pkt 4.7.2. OWU

Niniejszy dokument zawiera najważniejsze informacje o produkcie. Pełne informacje o produkcie podawane są przed zawarciem umowy ubezpieczenia i znajdują się  
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Członków Władz o symbolu C8210, wprowadzonych Uchwałą nr 282/2021 Zarządu TUiR „WARTA” S.A.  
z dnia 14 grudnia 2021 roku, mających zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 stycznia 2022 roku (zwanych dalej OWU).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie D&O jest połączeniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, kosztów ochrony prawnej osób ubezpieczonych czy spółki oraz 
pokrycia różnego rodzaju kosztów własnych związanych z roszczeniem. Produkt przeznaczony jest dla organów statutowych spółek, głównie 
spółek kapitałowych, a także stowarzyszeń, spółdzielni czy fundacji.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

–     ochroną ubezpieczeniową objęte są roszczenia podniesione na terenie całego świata, o ile jest to prawnie dozwolone, z zastrzeżeniem 
wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela dotyczących terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki określonych w pkt 4.5. OWU 
oraz indywidualnie uzgodnionych warunków w umowie ubezpieczenia
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Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia:
–     podanie wszystkich znanych informacji, o które Ubezpieczyciel zapytał we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia lub innych 

pismach i dołączenie wymaganej dokumentacji Ubezpieczycielowi
–     opłacenie składki zgodnie z harmonogramem wskazanym w polisie

W czasie trwania umowy ubezpieczenia:
–     poinformowanie Ubezpieczyciela o zmianie okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał przed zawarciem umowy ubezpieczenia
–     niezwłoczne, pisemne zawiadomienie Ubezpieczyciela o zgłoszeniu roszczenia
–     w przypadku wystąpienia transakcji w okresie ubezpieczenia – pisemne zawiadomienie Ubezpieczyciela o takim zdarzeniu

W przypadku zgłoszenia roszczenia:
–     współpraca z Ubezpieczycielem w toku postępowania likwidacyjnego prowadzonego w związku z zawiadomieniem o zgłoszeniu 

roszczenia lub potencjalnego roszczenia bądź zgłoszeniem szkody; w tym:
(a)  dostarczanie dodatkowych dokumentów i udzielanie uzupełniających informacji, o które wystąpi Ubezpieczyciel, mające na celu 

ustalenie okoliczności związanych z nieprawidłowym działaniem, podniesionym roszczeniem, odpowiedzialnością za szkodę i jej 
wysokością; i

(b) udzielanie wszelkich informacji związanych z przyjętą linią obrony i toczącym się postępowaniem; i
(c) uwzględnianie ewentualnych wytycznych Ubezpieczyciela co do przyjętej linii obrony, o ile nie naruszają prawa do obrony

–     podjęcie obrony przed roszczeniem w przypadku wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego
–     uzyskanie każdorazowo pisemnej, uprzedniej zgody Ubezpieczyciela na:

(a) pokrycie lub zobowiązanie do pokrycia szkody z zastrzeżeniem pkt 3.16. OWU
(b) uznanie swojej odpowiedzialności w związku z podniesionym roszczeniem
(c) zawarcie ugody

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka może być płatna jednorazowo lub w ratach na rachunek bankowy wskazany w polisie bądź innym dokumencie potwierdzającym 
zawarcie umowy ubezpieczenia.

Składka lub jej pierwsza rata powinna być zapłacona w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia lub później, jeżeli takie ustalenia były  
w umowie ubezpieczenia. Wysokość rat składki i terminy płatności określane są w polisie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie i kończy ostatniego dnia okresu 
ubezpieczenia.

Jak rozwiązać umowę?

Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia – 
w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia może nastąpić jedynie na piśmie.

Zagadnienie odstąpienia, wypowiedzenia i rozwiązania umowy szczegółowo reguluje § 7 OWU.




