Застраховки на Отговорности
Информационен документ за застрахователния продукт
Дружество : Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България, клон на
Колонад Иншурънс Ес Ей - дружество, регистрирано в Люксембург,
ул. Жан Пире 1, L-2350, Велико Херцогство Люксембург

Продукт: Застраховка „Отговорност на директори и членове
на ръководните органи на дружества - Финансови
Институции"

Този документ ви осигурява обобщена информация за застрахователния продукт. Пълна и обвързваща информация относно застрахователния
договор може да бъде намерена в Общите условия на Застраховка „ Отговорност на директори и членове на ръководните органи на дружества“
на Колонад Иншурънс Ес Ей клон България.
Какъв е този вид застраховка?
Застраховка "Отговорност на директори и членове на ръководните органи на дружества" осигурява покритие на директори и членове на
ръководните органи на дружества- финансови институции, срещу искове на трети страни (например регулатори, клиенти, конкуренти,
административни органи и др.) или искове на самото Дружество срещу тях, за загуби в резултат на неправилни управленски решения или
неизпълнение на задължения. Застраховката покрива адвокатските хонорари и разходите за защита, както и присъденото обезщетение, до
доказване на умисъл от страна на съответния ръководител.
Какво покрива застраховката?
Условията, при които посочените покрития са в сила, както
и техния обхват и съответните лимити на застрахователни
обезщетения са посочени в застрахователния договор.
Предметът на застраховката могат да бъдат един или повече от
следните застрахователни рискове:
✓ Отговорност на членове на ръководни органи на дружество – иск
срещу Застрахован за действително или твърдяно неправомерно
управленско решение, грешка или бездействие; неизпълнение на
задължение; недобросъвестно поведение; заявяване на невярна
информация; невярно или подвеждащо изявление; или нарушение
на пълномощията на Застрахован.
✓ Претенция във връзка с ценни книжа, твърдяща наличие на
нарушение на нормативни актове, регламентиращи Ценни книжа,
покупката, продажбата, предлагането или искането на оферта за
покупка или продажба на Ценни книжа, или дадена регистрация във
връзка с такива Ценни книжа.
✓ Разходи за разследване на Застрахован-Обосновани хонорари,
разходи и разноски, направени от или от името на Застрахован след
получаване
на
предварителното
писмено съгласие на
Застрахователя, чиято основна цел е да се осигури представителство
на Застрахования от юрист във връзка с Разследване на
Застрахования.
✓ Разходи за екстрадиция на Застрахован, във връзка със съдебно
дело за екстрадиция срещу Застрахован.
✓ Наложителни разходи - разумни Разходи за съдебна и правна
защита, в рамките на 20% (двадесет процента) от Максималния
лимит на отговорност, посочен в Полицата.
✓ Активи и мерки за неотклонение - Обосновани хонорари и разноски,
от Застрахован за правна защита при всякакви Процесуални
действия, свързани с активи и мерки за неотклонение на
Застрахования, включително вноска по гаранция.
✓ Разходи за връзки с обществеността.
✓ Разходи за разследване при кризисно събитие - внезапна проверка
или посещение на Дружеството през Срока на застраховката от
Официален орган, което включва представяне, преглед, копиране
или изземване на документи или разпит на Застрахован;
✓ Неограничено (до живот) покритие за Застрахован, след
прекратяване на дейността му за дружеството или пенсиониране
✓ Покритие на разходи за образование на непълнолетни деца,
основни месечни жилищни вноски по договор за кредит, разходи
за наем, разходи за комунални услуги, вноски по медицински
застраховки и застраховки „Живот” при конфискация или запор на
активите на Застрахован, ограничени до 60 000 евро на Застрахован
и до 200 000 евро общо за целия срок на Застраховката.

Какво не покрива застраховката?
Искове, причинени от:
χ
χ
χ
χ

χ
χ
χ
χ

Умишлени деяния;
Доходи или възнаграждение, за които Застрахования не е
законово оправомощен;
Предходни/неприключили
съдебни
дела,
известни
претенции, факти и обстоятелства;
Задължение за плащане на данъци, освен в случай когато
Застрахован, физическо лице, носи лична отговорност за
незаплащане на корпоративен данък на Дружеството;
Ползи или възнаграждения на Застрахован във връзка със
служебната му дейност;
граждански, наказателни или административни глоби или
санкции; или суми, които не подлежат на застраховане.
Щети на Застрахован, за които Дружеството не може да
изплати обезщетение, поради законова забрана;
Професионална отговорност на дружеството, финансова
институция.
Има ли ограничения на покритието?
В зависимост от конкретно застрахования риск, са
приложими едни или повече от следните ограничения:

! Застрахователят ще заплати предварително всички разходи и
разноски, покрити по силата на застраховката непосредствено след
като получи и одобри документите, съдържащи достатъчно
подробна информация за въпросните разходи и разноски.
! Застрахователят няма да носи отговорност за Щети, възникнали,
основани на или дължащи се на Неправомерно действие,
извършено след ефективната дата на дадена Транзакция:
- Дружеството се влива, слива или прехвърля всички или поголямата част от активите си на друго лице, или група от
съвместно действащи физически и/или юридически лица,
което води до прекратяване на дейността на Договорителя
като самостоятелно юридическо лице; или
- придобиване на Договорителя от физическо или юридическо
лице под формата на Дъщерно дружество
- по отношение на Договорителя е открито производство по
несъстоятелност, ликвидация или друга подобна процедура.
! Санкции, забрани или рестрикции съгласно резолюции на
Организацията на Обединените Нации, търговски или
икономически санкции, закони или нормативни уредби на
Европейския Съюз.

Къде съм покрит от застраховката?
✓
Застрахователното покритие е валидно 365 дни, от началната дата на Застрахователната полица и за територията на Република
България. Срещу заплащане на допълнителна премия, може да се осигури покритие за Цял свят.

Какви са задълженията ми?
• да отговорите вярно, точно и изчерпателно на въпросите на Застрахователя и да предоставите цялата необходима за
сключването на договора информация;
• да заплащате дължимата застрахователна премия в срок, според условията на договора;
• да уведомите писмено Застрахователя за наличието на обстоятелства, които се очаква да доведат до предявяване на Претенции.
Известието трябва да включва причините, поради които се очаква да възникне Претенцията и всички необходими подробности,
като дати, Неправомерни действия (в случай на такива) и информация за евентуалните Застраховани и лицата, които може да
предявят Претенции, които имат връзка със случая.
• да оказвате за своя сметка необходимата помощ и съдействие на Застрахователя във връзка с разследването, защитата,
уреждане на обжалване по дадени Претенции или обстоятелства.
• да предоставите на Застрахователя цялата необходима информация, свързана с дадена Претенция или обстоятелство, която
може да бъде обосновано изискана от Застрахователя.
• В случай на предявяване на Претенция, да предприемете мерки в рамките на разумното, за да намалите или ограничите Щетите.
Кога и как плащам?
• Цялата застрахователна премия или първата вноска от нея е платима в рамките на до 30 дни от влизане в сила на
застрахователния договор.
• Всяка следваща премия или вноска по нея се заплаща, съгласно уговореното в застрахователния договор.
• Начинът на плащане е банков превод във валутата, в която е издадена полицата по сметка на застрахователя.
• Плащанията могат да се извършват на годишни, полугодишни или тримесечни вноски.
Кога започва и кога свършва покритието?
• Застрахователното покритие влиза в сила в 00:01 ч. на датата, посочена като начална дата в застрахователния договор.
• Застрахователното покритие е в сила за периода, за който е платена съответната премия/вноска и съгласно срока на
застрахователния договор.
• Застрахователното покритие приключва в 23:59 ч. на датата, посочена като крайна дата в застрахователния договор или в
момента на предсрочно прекратяване на застраховката.
Как мога да прекратя договора?
• С писмено искане на Застрахования, отправено до Застрахователя съгласно основанията, предвидени в договора.

