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Nota informacyjna
1. Informacje dotyczące przesłanek wypłaty odszkodowania i innych świadczeń zawarte są
w następujących częściach warunków ubezpieczenia:
Postanowienia wstępne
Sekcja 1
Sekcja 2
Sekcja 3
Warunki dodatkowe.
2. Informacje dotyczące ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń
uprawniające do odmowy lub ograniczenia wypłaty odszkodowania i innych świadczeń
zawarte są w następujących częściach warunków ubezpieczenia:
Postanowienia wstępne
Sekcja 1
Sekcja 2
Sekcja 3.

D&O EXCESS GUARD – WARUNKI NADWYŻKOWEGO UBEZPIECZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI WŁADZ SPÓŁKI
zatwierdzone przez dyrektora Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie w dniu 10 czerwca 2019 r., mają
zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od 10 czerwca 2019 r.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Ubezpieczyciel zapewni ochronę ubezpieczeniową ubezpieczonym
w Okresie Ubezpieczenia oraz w okresie dodatkowym (o ile ma zastosowanie), do wysokości Nadwyżkowej Sumy Ubezpieczenia wskazanej w pkt 3 Polisy Nadwyżkowej, powyżej Podstawowej Sumy
Ubezpieczenia, zgodnie z warunkami, postanowieniami i ograniczeniami Umowy Podstawowej oraz z uwzględnieniem postanowień szczególnych ujętych w Polisie Nadwyżkowej oraz niniejszych warunkach
nadwyżkowego ubezpieczenia D&O (dalej jako Warunki Ubezpieczenia).
Po wyczerpaniu ochrony w ramach Umowy Podstawowej ochrona
w ramach Umowy Nadwyżkowej będzie udzielona jedynie w odniesieniu do szkód wynikających z innych roszczeń niż te, które doprowadziły do wyczerpania Podstawowej Sumy Ubezpieczenia, oraz z potrąceniem franszyz redukcyjnych i udziałów własnych obowiązujących
w Umowie Podstawowej.
SEKCJA 1

Sumy ubezpieczenia
1.	
Nadwyżkowa Suma Ubezpieczenia wskazana w pkt 3 Polisy
Nadwyżkowej stanowi górną zagregowaną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za wszystkie szkody oraz roszczenia objęte
ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy Nadwyżkowej.
Nadwyżkowa Suma Ubezpieczenia ulega zmniejszeniu o kwoty
wypłacone na podstawie Umowy Nadwyżkowej tytułem odszkodowań, jak i pokrycia kosztów objętych ochroną ubezpieczeniową
na podstawie Umowy Nadwyżkowej.
2.	Z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego ustępu, Umowa Nadwyżkowa nie będzie zapewniała ochrony w ramach tych
zakresów ubezpieczenia, dla których ustalone zostały podlimity
w Umowie Podstawowej. Jednakże w przypadku wyczerpania
Podstawowej Sumy Ubezpieczenia odszkodowanie będzie przysługiwało z Umowy Nadwyżkowej w odniesieniu do szkody objętej
ochroną ubezpieczeniową w ramach zakresu ubezpieczenia, dla
którego ustalony został podlimit w Umowie Podstawowej, o ile ten
podlimit nie został uprzednio wyczerpany przez jakąkolwiek szkodę
objętą ochroną lub ochrona przewidziana w tym zakresie na gruncie
Umowy Podstawowej nie została wyłączona przez Umowę Podstawową.
	Wypłaty dokonane przez ubezpieczycieli z tytułu Umowy Podstawowej w odniesieniu do szkód dotyczących zakresów ubezpieczenia, dla których ustalony został podlimit, przyczyniają się do wyczerpania Podstawowej Sumy Ubezpieczenia.
SEKCJA 2

Utrzymanie ubezpieczenia podstawowego
1.	
Umowa Nadwyżkowa została zawarta na podstawie informacji
przedstawionych przez Ubezpieczającego przed zawarciem Umowy Podstawowej lub Umowy Nadwyżkowej oraz podlega tym
samym warunkom, postanowieniom i ograniczeniom, jakie zostały

określone lub mogą zostać dodane w przyszłości do Umowy Podstawowej. W żadnym przypadku zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej w ramach Umowy Nadwyżkowej nie jest szerszy niż
zakres ochrony udzielony na podstawie Umowy Podstawowej.
2.	Warunkiem koniecznym dla powstania odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu Umowy Nadwyżkowej jest utrzymanie w pełnym
zakresie Umowy Podstawowej w czasie trwania Okresu Ubezpieczenia i okresu dodatkowego (o ile ma zastosowanie), z wyjątkiem
sytuacji, w których doszło do wyczerpania lub zmniejszenia Podstawowej Sumy Ubezpieczenia wyłącznie poprzez wypłatę jakichkolwiek kwot, odszkodowań, kosztów lub świadczeń w związku ze
szkodą objętą ochroną w ramach Umowy Podstawowej.
SEKCJA 3

Postanowienia ogólne
1.	Poza sytuacjami odmiennie określonymi w Umowie Nadwyżkowej,
Umowa Nadwyżkowa podlega wszystkim warunkom, wyłączeniom, zakresom i definicjom określonym w Umowie Podstawowej.
Z zastrzeżeniem ust. 2, żadne zmiany w Umowie Podstawowej
dokonane podczas Okresu Ubezpieczenia nie będą miały zastosowania do Umowy Nadwyżkowej.
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2.	
Ubezpieczający jest zobowiązany powiadomić Ubezpieczyciela
w możliwie najkrótszym czasie (nie dłuższym niż 30 dni od dnia
zmiany) o każdej zmianie warunków, postanowień czy ograniczeń
Umowy Podstawowej, która została dokonana w Okresie Ubezpieczenia. Powyższe zmiany będą miały zastosowanie do Umowy
Nadwyżkowej, o ile Ubezpieczyciel wyrazi na to zgodę na piśmie,
i po zapłacie ewentualnej dodatkowej składki.
3.	Ubezpieczony jest zobowiązany jak najszybciej powiadomić Ubezpieczyciela o zgłoszeniu roszczenia lub okoliczności mogących
skutkować wniesieniem roszczenia Ubezpieczycielowi na podstawie Umowy Podstawowej, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od
dnia pierwszego zawiadomienia dokonanego na podstawie Umowy
Podstawowej.
4.	W przypadku wniesienia roszczenia lub poinformowania o okolicznościach, które mogą rodzić odpowiedzialność Ubezpieczyciela,
żadne kwoty, odszkodowania, koszty lub wydatki nie będą ponoszone w imieniu Ubezpieczyciela bez wcześniejszego uzyskania
jego zgody (taka zgoda nie będzie bezzasadnie wstrzymywana).
Żadne rozstrzygnięcie (w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie:
uznanie roszczenia, zawarcie ugody etc.) dotyczące roszczenia lub
okoliczności nie będzie podjęte przez ubezpieczonych bez uprzedniej zgody Ubezpieczyciela, jeżeli dotyczą one kwot, które mogą
rodzić odpowiedzialność z Umowy Nadwyżkowej.
5. Sankcje
	Ubezpieczyciel nie będzie zapewniał ochrony, nie będzie zobowiązany do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub świadczenia
w ramach Umowy Nadwyżkowej w takim zakresie, w jakim zapewnienie takiej ochrony, wypłata takiego odszkodowania lub świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela lub jego jednostkę dominującą
na sankcję, zakaz/prohibicję lub ograniczenie na mocy rezolucji
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Organizacji Narodów Zjednoczonych lub prawa Unii Europejskiej,
Wielkiej Brytanii lub Stanów Zjednoczonych Ameryki, dotyczących
sankcji handlowych i gospodarczych.
6. Reklamacje
	Jeżeli ubezpieczający, ubezpieczony lub inna osoba uprawniona do
świadczenia z Umowy Nadwyżkowej chcieliby zgłosić Ubezpieczycielowi reklamację, powinni to uczynić:

sądu właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczonego lub innej osoby uprawnionej na podstawie umowy ubezpieczenia.
	W sprawach nieuregulowanych w Umowie Nadwyżkowej zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz innych obowiązujących
przepisów prawa.

a)	pisemnie na adres Colonnade: ul. Marszałkowska 111, 00-102
Warszawa, lub
b)	telefonicznie pod numer telefonu 22 528 51 00 albo ustnie do
protokołu podczas wizyty w siedzibie Ubezpieczyciela, lub
c)	pocztą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@colonnade.pl.
	Odpowiedź na reklamację Ubezpieczyciel przesyła pisemnie w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach – w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania.
Odpowiedź na reklamację może być przesłana pocztą elektroniczną,
o ile zgłaszający reklamację o to poprosił i wskazał adres e-mail.
	Ponadto skargi można wnosić do:
a)	Rzecznika Finansowego;
b)	Komisji Nadzoru Finansowego, która sprawuje nadzór nad działalnością Ubezpieczyciela w Polsce;
c)	Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów.
	Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu ubezpieczonemu
lub innej osobie uprawnionej do świadczenia przysługuje prawo do
wstępowania na drogę sądową w celu dochodzenia swoich roszczeń.
7.	
Rozłączność odpowiedzialności
	Zobowiązania Ubezpieczyciela wynikające z Umowy Nadwyżkowej są rozłączne, a nie solidarne w stosunku do zobowiązań innych
ubezpieczycieli. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność ograniczoną wyłącznie do wysokości przyjętych na siebie zobowiązań i nie
jest odpowiedzialny za zobowiązania któregokolwiek z pozostałych
ubezpieczycieli.

Definicje
Wszystkie terminy zdefiniowane w Umowie Podstawowej będą mieć
takie samo znaczenie w Umowie Nadwyżkowej, chyba że zostały odmiennie zdefiniowane w niniejszych warunkach. Słowa, które nie zostały
zdefiniowane w Umowie Podstawowej ani w Umowie Nadwyżkowej,
mają zwykłe znaczenie.
1.	
Nadwyżkowa Suma Ubezpieczenia – oznacza kwotę wskazaną
w pkt 3 Polisy Nadwyżkowej.
2.	
Okres Ubezpieczenia – oznacza okres wskazany w pkt 2 Polisy
Nadwyżkowej.
3.	
Podstawowa Suma Ubezpieczenia – oznacza kwotę wskazaną
w pkt 4 Polisy Nadwyżkowej.
4.	
Polisa Nadwyżkowa – oznacza dokument wystawiony przez Ubezpieczyciela, potwierdzający fakt zawarcia Umowy Nadwyżkowej.
5.	
Polisa Podstawowa – oznacza dokument lub dokumenty ubezpieczenia określone w pkt 4 Polisy Nadwyżkowej.
6. Ubezpieczyciel – oznacza Colonnade Insurance S.A. zarejestrowaną w Luksemburgu pod numerem: B 61605, siedziba główna: 1, rue
Jean Piret, L-2350 Luxembourg, działającą w Polsce przez Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział w Polsce zarejestrowany
w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział KRS, pod
numerem 0000678377, NIP 1070038451, z siedzibą: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa.

	Umowa Nadwyżkowa podlega prawu polskiemu.

7.	
Umowa Nadwyżkowa – umowa ubezpieczenia zawarta pomiędzy
Ubezpieczycielem i ubezpieczającym na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia.

	Powództwo związane z roszczeniami wynikającymi z Umowy Nadwyżkowej może zostać wniesione na zasadach ogólnych lub do

8.	
Umowa Podstawowa – umowa lub umowy ubezpieczenia potwierdzone Polisą Podstawową.

8.	
Jurysdykcja i prawo właściwe
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SEKCJA 4

Colonnade Insurance Société Anonyme
Oddział w Polsce
ul. Marszałkowska 111
00-102 Warszawa
Polska
tel. +48 22 528 51 00
fax +48 22 528 52 52

e-mail: info@colonnade.pl
www.colonnade.pl

102/0619

