Zavarovanje odgovornosti članov organov
vodenja in nadzora
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: GENERALI zavarovalnica d.d.
Produkt: Zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in nadzora (D&O)
Ta dokument podaja kratek pregled zavarovanja in ne vsebuje podrobnih in popolnih podatkov o zavarovanju ter ni prilagojen vašim individualnim potrebam. Popolne
predpogodbene in pogodbene informacije o zavarovanju so na voljo v drugih dokumentih (v zavarovalnih pogojih, na zavarovalni polici, ponudbi ali drugih dokumentih,
ki jih prejmete pred ali po sklenitvi zavarovanja). Prosimo, da natančno preberete vso dokumentacijo, da boste z zavarovanjem seznanjeni v celoti.

ZA KAKŠNO VRSTO ZAVAROVANJA GRE?
Zavarovanje odgovornosti članov uprave in nadzornih svetov je premoženjsko zavarovanje, v okviru katerega se lahko zavaruje zakonska odgovornost direktorjev in
vodilnih delavcev družbe za škodo, ki je nastala kot posledica izvrševanja njihove funkcije in/ali odgovornost družbe v zvezi z zahtevki, ki se nanašajo na vrednostne
papirje družbe.

Kaj je zavarovano?

Kaj ni zavarovano?

osebno premoženje članov organov vodenja in nadzora zavarovalnica v imenu zavarovanca poravna vsako škodo, ki
šteje za nepokrito škodo (A kritje)
premoženje družbe – kadar je družba dolžna zavarovancu
povrniti škodo ali stroške pravnega zastopanja, zavarovalnica
poravna to škodo in stroške pravnega zastopanja v imenu
družbe (B kritje)
stroški pravnega zastopanja zavarovane osebe zaradi uradne
preiskave
Kaj se lahko zavaruje dodatno?
• nujne stroške
• podaljšan rok za prijavo škode
• zaščito premoženja podjetja za zahtevke delničarjev proti
podjetju - zavarovalnica družbi poravna posredne stroške
delničarjev (C kritje)
• nove odvisne družbe
• razširitev kritja za presežno A kritje – dodatni limit za neizvršne
direktorje
• razširitev kritja za upokojene direktorje

Iz zavarovanja so izključeni sledeči odškodninski zahtevki:
nepoštenost in osebno okoriščanje zavarovanca, ki izhaja iz ali
se lahko pripiše njegovemu nepoštenemu ali goljufivemu
ravnanju (storitvi ali opustitvi) ali protipravnemu okoriščanju ali
finančni koristi (tudi kadar jo pridobi družba, v kateri ima
finančni interes)
predhodni zahtevki in okoliščine
zahtevek, ki izvira iz vloge zavarovanca kot skrbnika ali
upravitelja pokojnine, deleža pri dobičku zdravstvenega,
skrbniškega ali kakega drugega programa ugodnosti za
zaposlene, ki ga je oblikoval zavarovalec
zahtevki družbe, ki se uveljavljajo v ZDA
zahtevki zunanje družbe, vloženi proti zavarovancu
zahtevki družbe prodi zavarovanim osebam v državah, kjer se
uporablja običajno (common-law) pravo
ostali po pogojih

Ali je kritje omejeno?
osnovno kritje je omejeno z zavarovalno vsoto
letni agregat za izplačilo odškodnin za vse zavarovalne primere,
nastale v enem zavarovalnem letu, je omejen z enkratnikom
zavarovalne vsote
franšiza za A kritje je dogovorjena po zakonu. Za ostala kritja se
franšiza dogovori individualno, od primera do primera
zavarovalnica ima obveznost samo tedaj, če se odškodninski
zahtevek uveljavlja med trajanjem zavarovanja in če je
posledica napačnega ravnanja do katerega je prišlo med
trajanjem zavarovanja. Če je napačno ravnanje zaradi
opustitve, v dvomu velja, da je bilo opuščeno opoldne tistega
dne, v katerem bi najpozneje moralo biti storjeno dejanje, da ne
bi prišlo do škode

Kje velja zavarovanje?
Zavarovanje velja na področju R. Slovenije. Območje kritja je lahko po dogovoru tudi širše.

Kakšne so moje obveznosti?
•
•
•
•
•

Prijava okoliščin, ki so pomembne za ocenitev nevarnosti in obveščanje zavarovalnice o spremembah nevarnosti.
Vedno navajajte točne, popolne in resnične podatke.
Obveščajte nas o vseh spremembah osebnih podatkov oziroma drugih podatkov, ki so pomembni za izvajanje zavarovanja.
Premijo plačujte v celoti v dogovorjenem roku in na dogovorjeni način.
Po nastanku škode ste dolžni storiti vse, da preprečite nastajanje nadaljnje škode. O škodnem dogodku nas obvestite najkasneje v treh dneh,
ko ste izvedeli zanj.
• Vodstvo pravde morate zaupati zavarovalnici in dati pravdno pooblastilo tisti osebi, ki jo določi zavarovalnica.

Kdaj in kako plačam?

Premijo plačate ob sklenitvi zavarovanja oziroma najkasneje do dogovorjenega dneva zapadlosti. Po dogovoru lahko premijo poravnate tudi v
obrokih. Pri večletnih zavarovanjih nadaljnje premije plačujete prvi dan vsakega nadaljnjega zavarovalnega leta oziroma do dogovorjenega dneva
zapadlosti. Premijo plačate skladno z dogovorjenim načinom plačila z zavarovalnico.
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Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?

Datum začetka in datum prenehanja zavarovanja sta navedena na polici. Če ni drugače dogovorjeno, začne kritje veljati ob 24. uri dneva začetka
zavarovanja ob pogoju, da je do tega dne plačana premija, sicer pa šele ob 24. uri dne, ko je premija plačana. Če je dogovorjeno plačilo po sklenitvi zavarovanja, začne kritje veljati z dnem in uro začetka zavarovanja. Kritje preneha z dnem in uro prenehanja zavarovanja.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Če trajanje zavarovanja ni določeno, ga lahko odpoveste z dnem zapadlosti premije, o čemer nas morate obvestiti najmanj tri mesece pred zapadlostjo.
Če je zavarovanje sklenjeno za več kot tri leta, ga lahko odpoveste po preteku tega obdobja z odpovednim rokom šest mesecev. Od pogodbe pa lahko
odstopite tudi ob nastopu zavarovalnega primera, in sicer v roku enega meseca, odkar zavarovalnica prizna ali odkloni zavarovalno kritje. V tem primeru
odpoved lahko učinkuje takoj ali ob koncu tekočega zavarovalnega obdobja.
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