Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Produkt: Kompleksowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Osób Zarządzających Spółką
Kapitałową(D&O)
Ubezpieczenie dobrowolne
Przedsiębiorstwo: TUW Medicum, ul. Staniewicka 14A, 03-310 Warszawa; KRS: 0000586370
Pełne informacje o ubezpieczeniu podawane są przed zawarciem umowy, a informacje dotyczące umowy
ubezpieczenia zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia ”Kompleksowe Ubezpieczenie
Odpowiedzialności Osób Zarządzających Spółką Kapitałową (D&O)” oraz na polisie.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

✓

Jeżeli zgłoszone zostanie do Państwa roszczenie
objęte zakresem ubezpieczenia, wówczas, jako

Państwo odpowiedzialni za zgłoszoną szkodę,

ochroną ubezpieczeniową.
Odpowiedzialności za szkody, która została wyraźnie
wyłączona

związane z odparciem roszczeń niezasadnych,

wskazanych w Polisie.


w

Polisie,

OWU

lub

Dodatkach

Odpowiedzialności za szkody, które nie powstały w

(ochrona prawna).

związku z Nieprawidłowym zachowaniem (zgodnie z

Nasze świadczenia uzależnione są od wysokości

jego definicją zawartą w 6.14 OWU).


Odpowiedzialności za szkody, których wartość

ubezpieczenia i sublimitów, wskazanych w OWU

wykracza poza określone w

lub Polisie.

ubezpieczenia lub sublimit albo jest niższa od

Wskazane świadczenia będą spełnione, o ile

udziału własnego wskazanego w Polisie.

szkoda (rzeczywista lub zarzucana) jest



Polisie

sumę

Odpowiedzialności za szkody, które są następstwem

następstwem Wypadku ubezpieczeniowego

Wypadku

(zgodnie z definicją 6.42), który miał miejsce w

zgłoszony poza wskazanym w Polisie Okresem

okresie ubezpieczenia.

ubezpieczenia

Z ochrony ubezpieczeniowej korzystają

zgłaszania roszczeń.

podmioty spełniające definicję Osoby

✓



roszczeń odszkodowawczych, pokryjemy koszty

szkody oraz kwot łącznego limitu, sumy

✓

Odpowiedzialności za szkody, które nie zostały
określone w umowie ubezpieczenia jako objęte

pokryjemy inne koszty wskazane w 2.1.2.

✓



Państwa ubezpieczyciel sprawdzimy czy są

wypłacimy odszkodowanie z tytułu zasadnych

✓

Wyłączona jest odpowiedzialność z tytułu



ubezpieczeniowego,

lub

po

który

Przedłużonym

Roszczeń wynikających

które mają status Ubezpieczonego.

zachowania,

Umowa ubezpieczenia może dodatkowo

retroaktywną lub przed Datą początkową,

wskazane powyżej świadczeń. .

!

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Wina umyślna i nieuprawnione korzyści (4.1.1 OWU).

!

Szkody osobowe lub rzeczowe (4.1.2 OWU).

okresie

Odpowiedzialności za szkody, które są następstwem

ubezpieczonej oraz Spółki zgodnie z OWU,

przewidywać spełnienie przez nas innych niż

został

mającego

z

Nieprawidłowego

miejsce

przed

Datą

!

Roszczenia wzajemne na terenie USA (4.1.3 OWU).

!

Znane okoliczności i toczące się postępowania (4.1.4 OWU).

!

Sankcje lub embarga (4.1.5 OWU).

!

Podatki, świadczenia o charakterze karnym, świadczenia nie podlegają-ce ubezpieczeniu (4.2 OWU).

!

Ponadto, ograniczenia mogą wynikać z Dodatków uszczegóławiających zakres pokrycia lub być wprowadzone do
Polisy (postanowienia dodatkowe).

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
✓

Zgodnie z 5.14.3 OWU, Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe na terytorium całego świata z zastrzeżeniem
wyłączeń i ograniczeń zawartych w OWU, w szczególności dotyczących terytorium USA.

✓

Dodatek lub Polisa, w zależności od potrzeb Ubezpieczonego, może wprowadzać odmienne od ww. rozwiązania

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
Ubezpieczeni lub Ubezpieczający są zobowiązani przestrzegać obowiązków wymienionych w warunkach, które są
określone w Sekcji 5. Do najważniejszych obowiązków należą w szczególności:
✓

wyczerpujące i zgodne z rzeczywistością udzielenie odpowiedzi na zadane przez nas pytania mające na celu
rozpoznanie i ocenę ryzyka,

✓

informowanie nas o zmianach okoliczności, o które pytaliśmy Państwa we wniosku,

✓

zgłaszanie bez zbędnej zwłoki informacji o zgłoszeniu do Państwa roszczenia,

✓

terminowe opłacanie składki (Ubezpieczający)

Jak i kiedy należy opłacać składki?
✓ Składka płatna jest jednorazowo z góry, o ile w Umowie ubezpieczenia nie postanowiono inaczej.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
✓ Okres ubezpieczenia rozpoczyna się w dacie wskazanej w Polisie i trwa przez 1 rok, o ile strony Umowy ubezpieczenia nie
postanowią inaczej.

Jak rozwiązać umowę?


Odstępując od umowy w ciągu 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy



Nie opłacając składek w uzgodnionym terminie



Wypowiadając umowę

