
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
CZŁONKÓW WŁADZ SPÓŁKI   
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 Członków 
Władz Spółki zatwierdzonych uchwałą Zarządu Allianz z dnia 8 grudnia 2015 roku nr 229/2015 i znajdujących zastosowanie do umów zawartych 
od dnia 1 stycznia 2016 roku (dalej Ogólne Warunki Ubezpieczenia).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Jest to dobrowolne ubezpieczenie z Działu II z Grupy 13 i 16 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, od odpowiedzialności 
cywilnej i strat finansowych, chroniące osoby zarządzające ubezpieczonym podmiotem przed ich odpowiedzialnością związaną z wykonywanymi obo-
wiązkami zarządczymi lub nadzorczymi, a także, w określonym poniżej zakresie, sam ubezpieczony podmiot. 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

✓ Na terenie całego świata.
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Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

✓ Odpowiedzialność ubezpieczonych osób z tytułu pełnionych 
przez nich funkcji zarządczych i nadzorczych w ubezpieczonym 
podmiocie.

✓ Odpowiedzialność ubezpieczonego podmiotu (spółki z ograni-
czoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, spółki komandyto-
wej, spółki komandytowo – akcyjnej, spółdzielni, 
stowarzyszenia, fundacji) wynikająca z obrotu papierami war-
tościowymi tego podmiotu lub w sytuacji, gdy ubezpieczony 
podmiot jest współpozwany z ubezpieczoną osobą.

✓ Odpowiedzialność z tytułu kar i grzywien administracyjnych 
nałożonych na osobę ubezpieczoną z tytułu jej nieprawidło-
wego zachowania w związku z pełnionymi funkcjami w ubez-
pieczonym podmiocie, 

✓ Roszczenia regresowe ubezpieczonego podmiotu do osób 
ubezpieczonych o zwrot poniesionych kosztów z tytułu zapłaty 
kary, grzywny lub sankcji nałożonej na ubezpieczony pod-
miot w wyniku nieprawidłowego zachowania osoby 
ubezpieczonej,

✓ Koszty obrony prawnej i świadczenia ubezpieczeniowe zwią-
zane ze zgłaszanymi roszczeniami,

✓ Koszty pomocy prawnej związanej z wszczętymi postępowa-
niami urzędowymi, przez które rozumie się postępowania przy-
gotowawcze lub wyjaśniające dotyczące osoby ubezpieczonej, 
lub postępowania wszczęte przeciwko osobie ubezpieczonej 
w związku z nieprawidłowym zachowaniem, postępowanie 
w sprawie o wykroczenie, postępowanie karne lub postępowa-
nie administracyjne.

✓ Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do pojedyn-
czego zdarzenia i wszystkich zdarzeń w ciągu roku jest ograni-
czona do wskazanej w polisie sumy gwarancyjnej. Jednakże dla 
niektórych świadczeń określone mogą być podlimity odpowie-
dzialności, stanowiące część głównej sumy gwarancyjnej.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

✗ Nieprawidłowych zachowań ubezpieczonego spowodowa-
nych umyślnie lub umyślnym odstąpieniem od przepisów 
prawa;

✗ Odpowiedzialności ubezpieczonego podmiotu lub ubezpie-
czonych osób wynikającej z niewykonania lub niewłaściwego 
wykonywania usług zawodowych przez ubezpieczony pod-
miot lub ubezpieczone osoby.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

! Nieprawidłowe zachowania ubezpieczonego, o których 
wiedzę posiadali w dacie zawarcia umowy lub w innej wska-
zanej w dokumencie ubezpieczenia dacie: przedstawiciel 
ubezpieczającego, osoby ubezpieczone, osoby przeciwko 
którym skierowane jest roszczenie lub osoby zaangażowane 
w zawieranie umowy ubezpieczenia, 

! Nieprawidłowe zachowania ubezpieczonego, które zostały 
już zgłoszone w ramach innej umowy ubezpieczenia lub we 
wcześniejszym okresie ubezpieczenia,

! kary, grzywny sądowe, karnoskarbowe oraz inne kary i sankcje 
za działanie sprzeczne z prawem. Ubezpieczenie obejmuje 
jednak kary i grzywny administracyjne jak wskazano powyżej 
w punkcie „Co jest przedmiotem ubezpieczenia?”. 

! zobowiązania podatkowe lub inne zobowiązania publiczno-
prawne z zastrzeżeniem, iż wyłączenie nie dotyczy: kosztów 
obrony w postępowaniu urzędowym, lub odpowiedzialności 
osób ubezpieczonych za zaległości publicznoprawne ubez-
pieczonej spółki na podstawie artykułu 116 i 116a w związku 
z artykułem 107 Ordynacji podatkowej.

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 Członków Władz Spółki, Allianz 
D&O Protect



Jak i kiedy należy opłacać składki?

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

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

– Ubezpieczenie rozpoczyna się i kończy w datach wskazanych w dokumencie ubezpieczenia.. 
– Jeżeli umowa ubezpieczenia nie zostanie odnowiona, przedłużona ponad okres określony w dokumencie ubezpieczenia i nie zostanie 

zawarta inna umowa ubezpieczenia odpowiedzialności członków władz spółki, ochrona ubezpieczeniowa może objąć również roszczenia 
wniesione w ciągu okresu wymienionego w umowie, rozpoczynającego się od dnia następnego po dniu upływu okresu ubezpieczenia i doty-
czące nieprawidłowych zachowań popełnionych przed datą upływu okresu ubezpieczenia (tzw. przedłużony okres zgłaszania roszczeń).

– Allianz przyznaje nieograniczoną ochronę ubezpieczeniową z mocą wsteczną w stosunku do wszelkich nieprawidłowych zachowań popeł-
nionych przez ubezpieczonych, pod warunkiem że:

 •  roszczenia nie wynikają z postępowań sądowych lub urzędowych które zostały wszczęte, trwają lub zostały zakończone przed lub najpóź-
niej w dacie zawarcia pierwszej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz zawartej przez ubezpieczającego oraz

 •  zgłoszenie związanych z nimi roszczeń lub wszczęcie postępowań urzędowych nastąpi w okresie ubezpieczenia lub w przedłużonym okre-
sie zgłaszania roszczeń, jeżeli ma on zastosowanie.

Jak rozwiązać umowę?

– 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 o rozwiązanie umowy należy skierować pisemnie na adres Allianz 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:
– podanie do wiadomości Allianz wszystkich znanych sobie okoliczności, o które Allianz zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem 

umowy w innych pismach,
– dokonanie zapłaty składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty jednocześnie z zawarciem umowy ubezpieczenia, o ile nie umówiono się 

inaczej.

W czasie trwania umowy:
niezwłoczne poinformowanie Allianz na piśmie o wystąpieniu każdej z poniższych okoliczności:
– przejęcie kontroli nad ubezpieczonym podmiotem, fuzja lub równoważne im działania, przez lub z podmiotem spoza jego grupy kapitałowej,
– oferta publiczna papierów wartościowych ubezpieczonych podmiotów na rynku pierwotnym,
– nabycie lub założenie spółki zależnej, która nie zostaje automatycznie objęta ochroną zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia,
– złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

W związku z wystąpieniem szkody:
– powiadomienie Allianz o każdym roszczeniu wniesionym przeciwko ubezpieczonemu lub wszczęciu postępowania urzędowego angażują-

cego ubezpieczonego w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wniesienia / wszczęcia,
– użycie dostępnych środków w celu zapobieżenia powstaniu lub ograniczeniu rozmiarów roszczenia związanego z nieprawidłowym zachowa-

niem i uczynienie wszystkiego, co służy wyjaśnieniu okoliczności powstania takiego roszczenia związanego z nieprawidłowym zachowaniem,
– w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, Allianz pokryje koszty obrony ubezpieczonego, jednak powinnością samych ubez-

pieczonych jest zorganizowanie obrony przed roszczeniami i wybór zastępcy procesowego,
– wstrzymanie się z podejmowaniem nastepujących działań przed uzyskaniem akceptacji Allianz: przyznanie się do nieprawidłowego zacho-

wania, regulowanie jakiegokolwiek roszczenia lub zawieranie lub negocjowania ugody.


