
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
WYNIKAJĄCEJ Z PROSPEKTU     
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje na temat umowy dotyczące niniejszego produktu udostępnione są Klientowi 
w treści wniosku ubezpieczeniowego, treści oferty ubezpieczenia oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej wynikającej 
z Prospektu zatwierdzonych uchwałą Zarządu Allianz nr 272/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku i mających zastosowanie do umów ubezpieczenia 
zawartych od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Wynikającej z Prospektu to ubezpieczenie Grupy 13 [Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpie-
czenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10-12] Działu II zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 
Jest kierowane do wszystkich spółek, które planują ofertę publiczną i chcą wprowadzić akcje lub obligacje do obrotu na rynkach regulowanych. 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

✓ Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na terenie całego świata, ale tylko tam gdzie jest to dozwolone według właściwych przepisów prawa.
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Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej wynikającej 
z Prospektu chroni: 
✓ Spółkę, której papiery wartościowe są przedmiotem publicznej 

oferty sprzedaży (Emitent); 
✓ osoby zarządzające Emitentem bądź osoby zatrudnione 

u Emitenta, zaangażowane w przygotowanie lub przeprowa-
dzenie oferty publicznej,

✓  na wniosek Spółki może być objęty ochroną również: 
podmiot oferujący do sprzedaży papiery wartościowe 
Emitenta w drodze oferty publicznej (Wprowadzający), osoba 
fizyczna, prawna lub nie posiadającą osobowości prawnej jed-
nostka organizacyjna biorącą udział w sporządzeniu 
Prospektu, będącą stroną umowy zawartej z Emitentem 
(Osoba Zaangażiowana), oraz osobny limit przewidziany dla 
nadwyżkowych Kosztów Obrony w przypadku całkowitego 
wyczerpania Sumy Ubezpieczenia wskazanej w Dokumencie 
Ubezpieczenia (Klauzula nadwyżkowych Kosztów Obrony).

✓ Ubezpieczenie działa w razie powstania roszczeń o zapłatę 
odszkodowania za szkodę pozostającą w adekwatnym 
związku przyczynowym z nieprawidłowym zachowaniem 
Ubezpieczonych podmiotów w trakcie przygotowania i prze-
prowadzenia publicznej oferty sprzedaży papierów 
wartościowych.

✓ Wysokość Sumy Gwarancyjnej określana jest na podstawie 
wielkości emisji, mieści się w przedziale 1.000.000 PLN – 
100.000.000 PLN.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

✗ Nieprawidłowe zachowania ubezpieczonego spowodowane   
umyślnie lub świadomym odstąpieniem od przepisów prawa, 
statutu, uchwały, pełnomocnictwa lub instrukcji. 

✗ Nieprawidłowe zachowania mające miejsce przed rozpoczę-
ciem okresu ubezpieczenia, o ile były znane w dniu rozpoczę-
cia okresu ubezpieczenia

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

! Kary umowne, grzywny i odszkodowania o charakterze kar-
nym lub środki karne 

! Roszczenia dotyczące manipulacji kursem papieru wartościo-
wego, rozumiane jako transakcje wymiany papierów warto-
ściowych, zlecenia kupna lub sprzedaży które mogą dawać 
fałszywe lub wprowadzające w błąd sygnały dla podaży, 
popytu lub ceny giełdowej lub rynkowej lub wywoływać 
sztuczny poziom cen.

Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą 
przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, zarejestrowana w Rejestrze 
Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 28261 (Allianz) 

Produkt: Ubezpieczenie Odpowiedzialności 
Cywilnej Wynikającej z Prospektu Allianz 
IPO Protect



Jak i kiedy należy opłacać składki?

– Składka płatna jednorazowo w złotych polskich, przelewem na konto Allianz w terminie 21 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

– Ubezpieczenie rozpoczyna się od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, a okres ubezpieczenia kończy się z upływem daty wskazanej 
w dokumencie ubezpieczenia. 

– Rozwiązanie umowy ubezpieczenia następuje również po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej określonej w umowie uebzpieczenia.

Jak rozwiązać umowę?

– Jeżeli umowa ubezpieczania jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia 
w terminie 30 dni,a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia. 

– Wniosek odstąpienie od umowy należy skierować pisemnie na adres TUiR Allianz Polska S.A. wskazany w dokumencie ubezpieczenia. 
– W przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zdarzenia ubezpieczeniowego, każda ze 

stron umowy może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak 
niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć 
umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Przed zawarciem umowy:
– Podać do wiadomości Allianz wszystkich znanych sobie okoliczności, o które Allianz zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem 

umowy w innych pismach,
– Ubezpieczający zobowiązany jest dokonać zapłaty składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty jednocześnie z zawarciem umowy ubez-

pieczenia, o ile nie umówiono się inaczej.

W czasie trwania umowy:
– Zawiadomić Allianz, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistniałych zmianach okoliczności, które podane zostały do wiadomości Allianz 

w odpowiedzi na jego pytania zawarte we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia lub w innych pismach.

W związku z wystąpieniem szkody:
– Powiadomić Allianz o każdym roszczeniu związanym z prospektem wniesionym przeciwko Ubezpieczonemu w ciągu 14 dni roboczych 

od dnia wniesienia Roszczenia związanego z Prospektem,
– Jeżeli przeciwko ubezpieczonemu zostało wszczęte postępowanie urzędowe, postępowanie kontrolne, lub nastąpiło nagłe, nieprzewidziane 

i niezależne od działań Ubezpieczonego zdarzenie powodujące konieczność ponoszenia kosztów naprawy wizerunku, Allianz powinien być 
o tym niezwłocznie zawiadomiony, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia uzyskania przez ubezpieczonego wiedzy na temat 
takiego postępowania urzędowego, postępowania kontrolnego lub nagłego, nieprzewidzianego i niezależnego od działań ubezpieczonego 
zdarzenia,

– Użyć dostępnych środków w celu zapobieżenia powstania lub ograniczenia rozmiarów roszczenia związanego z prospektem i działanie 
w celu wyjaśnienia okoliczności powstania takiego roszczenia związanego z prospektem,

– Obrona przed roszczeniami i kwestionowanie roszczeń związanych z prospektem wniesionych przeciwko ubezpieczonym,
– Współpraca z ubezpieczycielem na etapie likwidacji szkód: składać Allianz wyczerpujących i zgodnych z prawdą sprawozdań, informować 

go o wszystkich okolicznościach faktycznych, które są lub mogą być związane z roszczeniem, udostępnianie korespondencji z osobami wno-
szącymi roszczenia związane z prospektem, pism, orzeczeń sądowych i zarządzeń

– Bez uprzedniej pisemnej zgody Allianz ani ubezpieczający ani ubezpieczony nie jest uprawniony do przyznania się lub rozstrzygania ani 
regulowania jakiegokolwiek roszczenia związanego z prospektem lub zawarcia lub przystępowania do negocjowania ugody z osoba 
poszkodowaną,

– Zabezpieczyć możności dochodzenia przez Allianz roszczeń regresowych wobec osób odpowiedzialnych za powstanie szkody majątkowej. 


