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Prezentul document ofer` un rezumat \n ceea ce prive[te principalele acoperiri [i excluderi ale produsului de asigurare [i nu este
unul personalizat. Informa]iile pre-contractuale [i contractuale complete sunt furnizate \n documenta]ia Contractului de Asigurare.

Despre ce tip de asigurare este vorba?
R`spunderea managerilor (administratori sau directori executivi) pentru prejudicii cauzate din erori de management.
Este o poli]` de tip “CLAIMS MADE”: acoper` prejudiciile cauzate de erorile manageriale din Perioada Retroactiv`, reclamate de ter]i [i
notificate de Dvs. pe durata poli]ei \n vigoare.

Ce se asigur`?
Sec]iunea A - Acoperirea Administratorilor [i Directorilor Executivi
pentru prejudicii cauzate din culpa în exercitarea unei func]ii de
conducere de catre un membru al Consiliului de Supraveghere,
administrator, Director General, Director General Adjunct, director
executiv, inclusiv directorii ne-executivi, sau orice persoan` fizic` ce
de]ine autoritatea Directorului General.
Sec]iunea B - Desp`gubirea Companiei, dac` Compania a pl`tit în
numele Asiguratului/Asigura]ilor indemniza]ii ter]ilor p`gubi]i [i are
drept de regres \mpotriva managerilor.
Sec]iunea C – Cereri de desp`gubiri \mpotriva Companiei \n
leg`tur` cu tranzac]ionarea titlurilor de valoare.
Cheltuieli de judecat` rezonabile. Nu includ salariile, veniturile sau
orice alta form` de remunerare ale Asigura]ilor sau angaja]ilor
companiei.

EXTINDERI OP}IONALE

Clauza Practici de angajare: suferin]a psihic` produs` angaja]ilor ca
urmare a \nc`lc`rii legisla]iei muncii;
Cheltuieli de ap`rare \n leg`tur` cu o procedur` penal` pentru
ucidere din culp` provocat` de Asigurat;
Costuri de refacere a imaginii;
Cheltuieli de limitare a pierderilor;
Costuri de urgen]`;
Costuri de ap`rare \n leg`tur` cu poluarea;
Costuri cu garan]iile [i cau]iunile;
Directori externi;
Limita adi]ional` pentru administratorii non executivi;
Costuri cu protec]ia juridic` \n leg`tur` cu procedura de extr`dare;
Cheltuieli de judecat` \n leg`tur` cu proceduri judiciare ce au ca
obiect m`suri privative de libertate sau m`suri asigur`torii \mpotriva
Asiguratului;
Cheltuieli personale necesare ca urmare a unei modific`ri \n regimul
juridic al propriet`]ii Asiguratului;
Costuri cu interven]ia organelor de reglementare;
Costuri cu investiga]iile;
Includerea automat` a unei filiale noi dac` activele ei sunt mai pu]in
de 50% din activele Companiei, are acela[i obiect de activitate [i
achizi]ionarea ei a fost anun]at`;
Alte extinderi.

PERIOADA RETROACTIV~: se poate acorda de la data numirii \n func]ie
a conducerii actuale, sau de la data c<nd a avut loc ultima fuziune,
achizi]ie \n cadrul companiei sau chiar de la data \nfiin]`rii companiei.
PERIOADA EXTINS~ DE NOTIFICARE: 60 zile de la data expir`rii poli]ei
pentru a notifica la Generali cererile de desp`gubire primite. Se poate
acorda pentru o perioad` mai mare cu prima suplimentar`.

Ce nu se asigur`?
Ce nu se asigur`?
inten]ia, influen]a b`uturilor alcoolice, a drogurilor sau substan]elor
halucinogene interzise de lege, ingerate în mod voluntar;
cereri de desp`gubire formulate de c`tre ter]ii prejudicia]i \mpotriva
Companiei, \n cazurile \n care Compania este cea care r`spunde ca
persoan` juridic` conform legii [i nu se aplic` r`spunderea \n nume
propriu a administratorilor sau directorilor;
prejudicii pentru v`t`m`ri corporale sau pagube la bunuri;
fapte care fac obiectul unui proces penal;
amenzi de orice fel, penalit`]i, dobânzi, taxe fiscale;
fuziunea sau fisiunea nuclear`, substan]e radioactive, r`zboi,
tulbur`ri civile, revolte, greve, acte de terorism sau sabotaj, acte de
vandalism;
daune care decurg direct sau indirect din poluare;
cererile de desp`gubire ale oric`rei persoane fizice sau juridice
care de]ine mai mult de 15% din ac]iunile companiei Contractante;
daune provenind din r`spunderi profesionale;
divulgarea de c`tre Asigurat a unor date sau informa]ii la care a
avut acces datorit` calit`]ii sale de administrator sau de director
executiv;
înc`lcarea dreptului de proprietate intelectual`;
daune provocate prin acte sau fapte ale Asiguratului care nu au
leg`tur` cu exercitarea func]iei de administrator sau de director
executiv sau care nu fac obiectul contractului de management;
cererile de desp`gubire formulate de sau în numele Companiei
împotriva Asigura]ilor, sau formulate de Asigura]i unii fa]` de al]ii;
daune decurg<nd din vânzarea sau oferirea spre vânzare sau
alocarea titlurilor financiare (garan]ii, obliga]iuni, drepturi de
subscriere sau participa]ie, warante, drepturi de preferin]`,
certificate de ac]ionar, certificate de depozit, orice alte instrumente
financiare reglementate de lege) sau a oric`ror ac]iuni ale
Companiei, cuprinzând, dar nereducându-se la, urm`toarele: oferta
public` primar`, oferta public` secundar` sau plasamente private;
prejudicii legate direct sau indirect de împ`r]irea profitului, a
beneficiilor angaja]ilor, orice pensie sau program de asisten]`
social` stabilite în totalitate sau în parte în beneficiul oric`rui
administrator sau director sau angaja]ilor companiei administrate /
conduse;
cererile de desp`gubire depuse pe teritoriul Statelor Unite ale
Americii sau Canadei (inclusiv orice teritoriu aflat în posesiunea
acestora);
sanc]iuni economice;
cereri \n leg`tur` cu prima listare la burs`;
prejudicii \n leg`tur` cu fapte care dep`[esc limitele impuse prin
obiectul de activitate al companiei.

Exist` restric]ii de acoperire sau condi]ion`ri pentru acordarea desp`gubirii?
Acoperirea nu este valabil` pentru erori, circumstan]e, daune, prejudicii sau cereri de desp`gubire cunoscute la data emiterii sau re\nnoirii poli]ei sau care
ar fi trebuit sau ar fi putut s` fie cunoscute.
V` vom acorda desp`gubiri doar dac`:
Eroarea de management a fost produs` \n Perioada Retroactiv` sau \n timpul valabilit`]ii poli]ei;
Cererea de desp`gubire a persoanelor prejudicitate este notificat` pentru prima data \n scris \n timpul valabilit`]ii poli]ei;
Dvs ne ve]i \n[tiin]a despre cerera de desp`gubire \n perioada de asigurare sau \n Perioada Extins` de Notificare;
Indiferent de prejudiciul cauzat nu vom desp`gubi mai mult de limita maxim` stabilit` \n poli]`.
Perioada Extins` de Notificare nu se acord` dac`:
poli]a de asigurare este reziliat` pentru neplata primelor;
\n timpul perioadei de asigurare are loc o fuziune sau achizi]ia unor companii cu active mai mari de 50%, \nchiderea sau dizolvarea unor filiale;
poli]a de asigurare este re\nnoita la un alt Asigur`tor.
Nu se preiau \n asigurare companii aflate \n faliment, insolven]` sau societ`]i nou \nfiin]ate.
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Unde beneficiez de asigurare?
Asigurarea este valabil` pentru activit`]i manageriale desf`[urate \n Rom<nia.

Ce obliga]ii am?
S` declara]i corect [i complet informa]iile referitoare la situa]iile financiare ale companiei, procesele [i investiga]iile anterioare;
S` declara]i existen]a altor poli]e, asigur`torii [i limitele de desp`gubire ale acestora;
S` semna]i Chestionarul, Poli]a [i Condi]iile de asigurare, orice Act Adi]ional de schimbare a Poli]ei ini]iale;
S` achita]i prima de asigurare, ratele de prim` [i primele suplimentare la termenele scadente;
S` ne notifica]i imediat \n scris (fax, e-mail, scrisoare), \n maxim 3 zile de la data lu`rii la cuno[tin]` a oric`rei reclama]ii sau cereri de desp`gubire f`cute
\mpotriva dvs, indiferent dac` clientul nu v-a solicitat \n prim` faz` desp`gubire b`neasc`.

Când [i cum pl`tesc?
Prima integral/Rata I de prim` se pl`te[te inainte de data stabilit` \n poli]` ca dat` de \nceput a asigur`rii.
Ratele de prim` ulterioare se pl`tesc la datele scadente stabilite \n poli]`. Prima se pl`te[te \n valuta stabilita, in conturile men]ionate \n poli]`.

Când începe [i când înceteaz` poli]a de asigurare?
Acoperirea \ncepe la data fixat` \n poli]`, dac` prima de asigurare sau Rata I a fost pl`tit` \nainte de aceast` dat`. Dac` plata nu s-a f`cut \nainte de
data de \nceput a asigur`rii, chiar dac` poli]a va fi valabil`, acoperirea este suspendat` p<n` la data pl`]ii efective a primei datorate.
V` acord`m o perioad` de p`suire de 30 de zile s` achita]i prima rat`, perioad` \n care poli]a este suspendat`, iar dac` dup` aceast` perioad` nu
achita]i prima, poli]a se va anula. |n perioada de suspendare nu va fi acoperit` notificarea unor cereri de desp`gubire f`cute de ter]ii prejudicia]i.
Celelalte rate de prim` se vor achita la termenele prev`zute \n poli]`. Pentru celelalte rate, termenul de păsuire este de 15 zile.
Acoperirea \nceteaz` la ora 00:00 a ultimei zile de asigurare men]ionate \n poli]`.

Metode de încetare ale contractului de asigurare:
Prin denun]are unilaterală, trimițând o Notificare în scris la sediul nostru cu cel puțin 20 de zile înainte de data de la care doriți ca polița să nu mai fie valabilă;
Prin reziliere, datorată nerespectării obligațiilor asumate prin contract (de ex: neplata primei/ ratelor de primă de către Contractant);
Din pricina inexistenței obiectului sau riscului asigurat (de ex: decesul sau pensionarea asiguratului, încetarea sau suspendarea activității asiguratului).

