Asigurarea de răspundere civilă legală a managerilor
(Directors & Officers Liability)
Document de informare privind produsul de asigurare
Societatea: Allianz-Țiriac Asigurări S.A., înregistrată în România şi autorizată de ASF sub nr.17/10.04.2003

Produsul: Asigurarea de răspundere civilă a managerilor (Directors and
Officers Liability) D&O LIDER INDIVIDUAL
Acest document are rol de informare a clienţilor şi prezintă un sumar al celor mai importante aspecte ale produsului de asigurare.Te rugăm să citeşti integral termenii
şi condiţiile produsului de asigurare şi toată documentaţia pusa la dispoziţie de Allianz-Ţiriac sau prin intermediul reprezentantului de vânzări Allianz-Țiriac.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Allianz-Ţiriac Asigurări vă pune la dispoziţie un produs de asigurare de răspundere civilă a managerilor – D&O LIDER INDIVIDUAL. Polița se încheie de către orice
persoană fizică care ocupă o funcție managerială la o societate comercială.
Ce se asigură?
Fapte culpabile:
 neglijenţă, omisiune, declaraţie/raportare eronată sau care induce în
eroare, sau orice act savârşit de asigurat în calitatea pe care o deţine
(membru al consiliului de supraveghere, administrator, director general,
sau orice altă persoană căreia i-au fost delegate atribuţii de conducere a
societății, conform legii), prin care acestea cauzează unei terţe persoane
un prejudiciu care antrenează raspunderea asiguratului şi pentru care sa depus sau ar fi posibil sa se depună o solicitare de despăgubiri.
Extinderi acordate:
 Răspunderea faţă de angajaţi referitoare la decizii prin care se
încalcă legislaţia muncii (concedierea nelegală, hărțuire de orice fel la
locul de muncă, discriminarea la locul de muncă, umilirea, defăimarea ori
invadarea vieții private la locul de muncă etc)
 Perioada extinsă de avizare a daunei
 Perioada de anterioritate.
Limita Răspunderii:
 Limita maximă a răspunderii stabilită in poliţa de asigurare este suma
maximă până la care Asiguratorul plăteşte despăgubiri pentru toate
daunele financiare acoperite conform poliţei.
Notă:
1. Acoperirea este valabilă în condiţiile existenţei unui contract de
management valabil încheiat între Asigurat şi Societate. În cazul în care
pe perioada de valabilitate a poliței, contractul de management încetează
din orice cauză, încetează şi acoperirea conferită prin poliță de la acea
dată, fără să fie necesară vreo notificare prealabilă. În acest caz,
perioada extinsă de avizare a daunei va curge de la data a
expirării/încetării contractului de management
2. Societatea reprezintă entitatea juridică română înfiinţată conform Legii
nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările
ulterioare, nominalizată în poliţă.

Ce nu se asigură?










Fapte comise cu intenție de către Asigurat
Vătămări corporale sau pagube la bunuri
Poluare
Răspundere profesională (ex: avocați, contabili, medici etc)
Fapte culpabile cunoscute, solicitări de despăgubire anterioare, proceduri
legale în curs la data emiterii poliței
Fapte culpabile comise înainte de data de început a perioadei de asigurare
Orice daune și riscuri care fac obiectul altor tipuri de asigurări (răspundere
producător, asigurare de bunuri, persoane etc)
Daune care decurg din solicitări de despăgubiri făcute de către, în numele, la
solicitarea, în colaborare, cu asistarea sau participarea oricărui acționar al
societății care deține 50% sau mai mult din drepturile de vot ale societății sau
care deține un asemenea pachet de acțiuni care îi dă dreptul la 50% sau mai
mult din drepturile de vot, în mod individual sau împreuna cu un grup cu care
are interese comune (de ex. membrii unei familii).
Există restricţii de acoperire?

!
!

Nu se pot încheia polițe pentru Societăți înregistrate în afara României
Nu se pot încheia polițe pentru companii care sunt în proces de
reorganizare, lichidare judiciară, faliment.

Unde beneficiez de asigurare?



Polița de asigurare se încheie, cu valabilitate numai pe teritoriul României, respectiv acoperă solicitări de despăgubiri făcute în conformitate cu legea română,
pentru fapte culpabile comise de către Asigurați oriunde în lume, cu excepția SUA și Canada.
Ce obligaţii am?

−
−
−

Comunicarea către Allianz-Țiriac a informațiilor solicitate pentru evaluarea riscului în vederea încheierii contractului de asigurare
Comunicarea, în scris, către Allianz-Țiriac a modificărilor survenite, dacă împrejurările esenţiale privind riscul se modifică în cursul executării contractului
Plata ratelor din primă de asigurare până la termenele scadente prevăzute în poliţa de asigurare către Allianz-Țiriac
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−
−
−
−
−

Comunicarea către Allianz-Țiriac a existenţei altor asigurări pentru aceeaşi formă de asigurare, inclusiv la asigurători diferiţi
Notificarea, în scris, a Allianz-Țiriac imediat ce ai luat la cunoştinţă cu privire la primirea oricărei solicitări de despăgubire generatoare de pretenţii de
despăgubire, despre cauzele şi împrejurările în care acesta a intervenit şi despre natura daunei
Comunicarea către Allianz-Țiriac a tuturor informațiilor şi documentelor solicitate de acesta şi acordarea permisiunii angajaților sau împuterniciților acestuia să
facă investigaţiile necesare în vederea soluționării dosarului de daună
Nerecunoaşterea vreunei răspunderi şi nerealizarea de oferte, promisiuni sau plăţi fără acordul scris al Allianz-Țiriac
Organizarea unei bune apărari în procesul intentat de persoana prejudiciată, ţinând seama şi de recomandările făcute de Allianz-Țiriac
Când şi cum plătesc?

−
−

Prima de asigurare se poate plăti integral sau în rate, în RON, EUR sau USD
Numărul şi cuantumul ratelor de primă sunt cele înscrise în poliţa de asigurare.
Când începe şi când încetează acoperirea?

−

Asigurarea începe cel mai devreme în ziua următoare datei emiterii poliței și încasării primei de asigurare și încetează în ultima zi din perioada pentru care s-a
încheiat asigurarea.
Cum pot să încetez / reziliez contractul?

−
−

Prin transmiterea unei cereri în scris către Allianz-Țiriac
Printr-o notificare către call center-ul Allianz-Țiriac la numărul de telefon 021.201.91.00 sau la adresa de e-mail info@allianztiriac.ro.

Poți înceta/rezilia contractul de asigurare, pe toata durata acestuia, prin denunțare cu un preaviz de cel puțin 20 de zile calendaristice înainte ca denunțarea să-și
producă efectele.
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