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UBEZPIECZENIA D&O



RYZYKO FINANSOWE 
PONOSZONE PRZEZ 
MENEDŻERÓW
Osoby pełniące funkcje  
zarządcze mogą zakładać, że w 
przypadku pozwu lub rozpoczęcia 
dochodzenia obciążające ich 
koszty pokryje pracodawca. 
Może się to jednak okazać 
niemożliwe. Pracodawca może 
nie chcieć objąć ochroną danego 
menedżera, może nie mieć takiej 
możliwości w świetle prawa lub 
po prostu może mu na to nie 
pozwalać sytuacja finansowa. 
W takich okolicznościach koszty 
poniosą sami menedżerowie 
uwikłani w spór, a te mogą  
okazać się bardzo wysokie.

Ubezpieczenia D&O chronią osoby pełniące funkcje  
we władzach spółek przed roszczeniami wnoszonymi 
przez osoby trzecie (np. organy nadzoru, klientów, 
syndyków lub zarządców) lub przez samą spółkę.  
Pokrywają koszty prawników związane z obroną 
przed roszczeniem oraz kwoty wynikające z ugód 
i zasądzonych odszkodowań, o ile nie stwierdzi się 
działań noszących znamiona oszustwa.

W SKRÓCIE: ATRAKCYJNE MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY UBEZPIECZEŃ D&O
O atrakcyjności rynku ubezpieczeń D&O decydują trudne otoczenie legislacyjne, wzrastająca liczba szkód objętych ubezpieczeniami D&O, większa świadomość 
ponoszonego osobiście ryzyka, rynek i duże możliwości dotarcia do klientów na najwyższych szczeblach decyzyjnych w firmie.  W dalszej części przewodnika przedstawiono 
bardziej szczegółowo: docelowy rynek dla ubezpieczeń D&O, argumenty sprzedażowe dla nowych klientów, wsparcie AIG związane z obsługą ubezpieczenia D&O, 
sugestie związane z odpowiedzią na najpopularniejsze argumenty klientów w trakcie sprzedaży ubezpieczeń D&O oraz opisy przykładowych roszczeń.
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WZROST LICZBY 
ROSZCZEŃ PRZECIWKO 
MENEDŻEROM
Osoby pełniące funkcje we 
władzach spółek są obecnie 
bardziej narażone na ryzyko 
ze względu na zaostrzenie 
przepisów prawnych oraz wzrost 
świadomości dochodzenia 
swoich praw. Kontrole są 
bardziej drobiazgowe, a liczba 
roszczeń wnoszonych przeciwko 
dyrektorom europejskich spółek 
bije historyczne rekordy.  
(Więcej roszczeń dotyczy  
spółek prywatnych niż 
notowanych na giełdzie).

DALSZE KONSEKWENCJE 
POWÓDZTWA
Obrona przed zarzutami, nawet 
jeżeli są bezpodstawne, może 
być czasochłonna i stresująca.  
Niekorzystny wyrok lub 
pozbawienie prawa do pełnienia 
funkcji zarządczych może 
mieć poważne konsekwencje 
dla przyszłej kariery, a 
każda apelacja dodatkowo 
przedłuża czas wyjaśnienia 
sprawy i potęguje niepewność. 
Konsekwencje finansowe 
wynikające z utraty dochodów 
i majątku mogą znacznie 
pogorszyć jakość życia.

PERSPEKTYWNICZNY 
RYNEK
Na powództwo, dochodzenie 
roszczenia przed sądem, 
śledztwa lub dochodzenia 
narażeni są członkowie władz 
wszystkich spółek, niezależnie 
od branży. Wzrastająca liczba 
roszczeń wskazuje także na 
większą świadomość ryzyka. 

AIG może przedstawić ofertę  
wszystkim spółkom kapitałowym,  
niezależnie od profilu działalności,  
oferując Państwu szerokie 
możliwości i elastyczność w 
sprzedaży polis D&O. 

BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO 
OSÓB PODEJMUJĄCYCH 
DECYZJE
Warto podkreślić kluczowy 
charakter i znaczenie 
ubezpieczeń D&O dla osób 
zajmujących wysokie stanowiska 
we władzach spółek. Dzięki 
temu mają Państwo bezpośredni 
dostęp do menedżerów 
najwyższego szczebla, którym 
przedstawiają i wyjaśniają 
Państwo zasady/ warunki 
ubezpieczenia D&O oraz  
jego zakres.  To okazja do 
budowania długoterminowych 
relacji z klientami – zwłaszcza  
w przypadku wystąpienia szkody 
objętej ubezpieczeniem D&O.

Perspektywy 
sprzedaży 
ubezpieczeń  
D&O – dobry 
moment na  
włączenie polis  
do oferty  
brokerów

JAKIE SĄ 
MOŻLIWOŚCI 
SPRZEDAŻY?

KIM SĄ KLIENCI  
DOCELOWI?

PRZEWAGA  
OFERTY AIG

REALNE WSPARCIE 
OFEROWANE BROKEROM 
PRZEZ AIG

PRZYKŁADY 
ROSZCZEŃ

JAK ODPOWIADAĆ 
NA ARGUMENTY 
KLIENTÓW

SPRZEDAŻ UBEZPIECZEŃ 
D&O NOWYM KLIENTOM

WSTECZ DALEJ



Zaletą ubezpieczeń D&O jest to, że  
w zasadzie nie istnieje żadna branża,  
której oferowanie takiego produktu byłoby 
niemożliwe. Ubezpieczenia D&O proponujemy 
wszystkim wypłacalnym i wiarygodnym 
firmom, a to znaczący rynek docelowy.
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PRZYKŁADOWY KLIENT NUMER 1:  
FIRMA HANDLOWA Z SEGMENTU MŚP
Alpha to rodzinna firma handlowa, specjalizująca się w 
sprzedaży damskiej odzieży i obuwia. Zatrudnia 45 osób 
w 4 placówkach handlowych, których obroty przekraczają 
PLN 20 mln. Choć firma działa od ponad 20 lat, nie wykupiła 
ubezpieczenia D&O aż do 2009 roku, kiedy menedżerowie 
zaczęli niepokoić się wzmożoną aktywnością regulatorów i 
potencjalnymi problemami z finansowaniem.

DLA WSZYSTKICH PRZEDSIĘBIORSTW 
Od działających lokalnie MŚP, przez spółdzielnie, spółki 
publiczne, państwowe aż po międzynarodowe korporacje. 

Z WŁĄCZENIEM „WYSOKIEGO RYZYKA” 
np. ubezpieczenia D&O członków władz spółek publicznych 
(w tym spółek notowanych w Stanach Zjednoczonych), dla 
energetyki, technologii, przemysłu lotniczego, start-up’ów.

ORAZ INSTYTUCJI FINANSOWYCH 
np. zarządzających aktywami, funduszy hedgingowych, 
funduszy private equity i venture capital, banków.

PRZYKŁADOWY KLIENT NUMER 3:  
SPÓŁKA GIEŁDOWA
Gamma jest producentem artykułów spożywczych na rynek 
amerykański i na rynki europejskie. W Stanach Zjednoczonych 
i w Europie ma 15 zakładów produkcyjnych i 14 centrów 
dystrybucji, a spółka notowana jest na nowojorskiej giełdzie. 
Zarząd spółki Gamma jest świadomy możliwości wytoczenia 
procesu menedżerom, dlatego ceni nasze doświadczenie i 
wiedzę w tym zakresie.

PRZYKŁADOWY KLIENT NUMER 2: 
MIĘDZYNARODOWA FIRMA KONSULTINGOWA
Beta to międzynarodowa firma zajmująca się doradztwem w 
zakresie zarządzania, technologii i outsourcingu. Zatrudnia 
ponad 2 tys. osób i obsługuje klientów w ponad 10 państwach. 
Firma ceni naszą międzynarodową sieć D&O, dzięki której jej 
menedżerowie na całym świecie chronieni są na terenie swoich 
państw i w ich obszarach prawnych.
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ARGUMENT ROLA UBEZPIECZENIA D&O

PROCESY I DOCHODZENIA
Czy firma jest przygotowana na procesy i dochodzenia 
inicjowane przez regulatorów rynku, pracowników,  
konkurentów lub pozostałych interesariuszy?

Ubezpieczenie D&O oferowane przez AIG chroni ubezpieczonych  
przed skutkami czynów faktycznych lub rzekomych błędów i zaniechań, 
niezależnie od tego, kto stawia zarzuty. 

WZROST LICZBY ROSZCZEŃ
Czy firma jest świadoma gwałtownego wzrostu liczby  
roszczeń wnoszonych przeciwko spółkom i ich władzom?

Najlepszy moment na zakup ubezpieczenia D&O jest wtedy, gdy wzrasta 
ryzyko wystąpienia roszczeń, jednak zanim samej spółce lub osobom nią 
kierującym postawione zostaną jakiekolwiek zarzuty.    

KONSEKWENCJE
Czy spółki i menedżerowie zdają sobie sprawę ze  
skali konsekwencji finansowych, które mogą z łatwością  
sięgnąć milionów złotych? 

Kwoty, z jakimi wiążą się procesy przeciwko osobom pełniącym funkcje we 
władzach spółek szokują, gdy spółki lub menedżerowie zetkną się z nimi po raz 
pierwszy. AIG oferuje limity ubezpieczeń D&O sięgające 25 mln EUR.

STRES ZWIĄZANY Z PROCESEM
Czy menedżerowie wiedzą, z jakim stresem może  
potencjalnie wiązać się proces?

Tego typu procesy mogą być bardzo stresujące i mogą odwrócić  
uwagę menedżerów od głównej działalności spółki. A procesy  
mogą ciągnąć się latami.

NIEWINNI MENEDŻEROWIE
Spółka i jej menedżerowie mogli nie zrobić absolutnie  
niczego złego, ale mimo to muszą się bronić.

Ubezpieczenia D&O chronią ubezpieczonych przed skutkami czynów 
faktycznych, jak i rzekomych. 

SPÓŁKA NIE CHCE POKRYĆ KOSZTÓW
Czy menedżerowie zdają sobie sprawę, że spółka może  
nie chcieć pokryć kosztów związanych z wytoczonymi  
przeciwko nim procesami?  

Ubezpieczenia D&O oferowane przez AIG chronią menedżerów niezależnie  
od tego, czy pracodawcy chcą pokryć koszty obrony prawnej danego  
menedżera lub zapłacić kwoty związane z odszkodowaniami lub ugodami.

SPÓŁKA NIE JEST W STANIE POKRYĆ KOSZTÓW
Czy menedżerowie zdają sobie sprawę, że spółka może nie być  
w stanie pokryć kosztów wytoczonego przeciwko nim procesu? 

Ubezpieczenia D&O oferowane przez AIG chronią menedżerów niezależnie  
od bieżącej sytuacji finansowej spółki.

SPÓŁCE ZAKAZUJE SIĘ POKRYWANIA KOSZTÓW
Czy menedżerowie zdają sobie sprawę, że spółka może  
nie mieć prawnych możliwości pokrywanie kosztów  
wytoczonych im procesów?

Ubezpieczenia D&O oferowane przez AIG pokrywają koszty obrony  
prawnej do momentu udowodnienia oszustwa / winy umyślnej.

Nowi klienci, którzy jeszcze 
nie podjęli decyzji o zakupie 
ubezpieczenia D&O, 
muszą zdać sobie sprawę 
– przynajmniej w ogólnym 
stopniu – z potencjalnego 
ryzyka oraz poznać zakres 
ochrony, jaką tego rodzaju 
ubezpieczenie zapewnia.  

Oto kilka proponowanych  
kwestii do omówienia.
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UWAGI

Roszczenia dotykające menedżerów mają różne przyczyny. 
Główne źródła tysięcy pozwów wobec osób objętych 
ubezpieczeniem D&O w Europie, które obsługiwaliśmy  
od 2005 roku, to: 
i) powództwa o charakterze regulacyjnym i karnym,  
 postępowania antymonopolowe i w sprawie  
 sprzeniewierzenia,
ii) zarzuty stawianie przez syndyków w ramach  
 postępowania upadłościowego,  
iii) powództwa przeciwko menedżerom wnoszone  
 przez spółkę lub udziałowców z tytułu działania  
 na szkodę spółki,  
iv) powództwa wnoszone przeciwko spółce przez strony  
 trzecie, dotyczące m.in. działań monopolistycznych  
 lub wprowadzania w błąd, w których menedżerowie  
 występują jako osoby współoskarżone,  
v) procesy dotyczące fuzji i przejęć, w których dowodzi  
 się nieuczciwych praktyk lub nieuczciwej wyceny spółki, 
vi) powództwa dotyczące papierów wartościowych  
 wnoszone przez akcjonariuszy lub regulatorów  
 przeciwko spółkom notowanym na giełdzie.

Według przeprowadzonych przez nas analiz, liczba powództw 
przeciwko osobom zajmującym stanowiska we władzach spółek 
wzrosła o 63% w latach 2007–2011.  
Powodami tego są: skutki globalnego kryzysu finansowego, który 
przyniósł falę bankructw i powództw przeciwko menedżerom 
o działanie na szkodę kierowanych przez nich jednostek oraz 
dokładniejsza analiza zachowań poszczególnych menedżerów 
przez organy nadzoru i interesariuszy.  Pojawiło się powszechne 
wymaganie  bardziej etycznego prowadzenie biznesu oraz 
większej przejrzystości działalności spółek. Zaobserwowano 

również nasilającą się w Europie tendencję do pociągania 
do odpowiedzialności poszczególnych menedżerów, aby 
dochodzić rekompensat w formie pieniężnej lub niepieniężnej 
(np. zawieszenie, pozbawienie wolności, zmiany personalne w 
zarządzie spółki). 

Dwadzieścia najwyższych świadczeń wypłaconych przez 
AIG w rezultacie roszczeń przeciwko menedżerom objętym 
ubezpieczeniem D&O wyniosło łącznie 470 mln EUR. Koszty 
obrony prawnej w sprawach wytoczonych przez organy  
nadzoru lub w sprawach karnych gwałtownie rosną.  
Średnie koszty indywidualnej obrony menedżerów w sprawach 
karnych, administracyjnych oraz dochodzeniach dotyczących 
roszczeń powyżej 400 tys. EUR to 3 mln EUR.

Procesy związane z roszczeniami do członków władz spółek 
mogą trwać bardzo długo – w niektórych przypadkach nawet 
latami. Dotyczy to szczególnie procesów wytoczonych przez 
organy nadzoru i dochodzeń dotyczących oszustw. 
To procesy bardzo stresujące i kosztowne.  Jednak nie tylko 
osoby pełniące funkcje we władzach spółek narażone są na 
konsekwencje związane z powództwami i dochodzeniami.  
Niejednokrotnie występujący z roszczeniem wymienia 
jednocześnie wiele nazwisk, co może być szokiem dla 
menedżerów niższego szczebla oraz kierowników, którzy muszą 
w związku z tym wziąć udział w postępowaniu, w którym kwoty 
roszczeń są bardzo wysokie.

AIG, będące wiodącym ubezpieczycielem w zakresie 
ubezpieczeń D&O, obsługiwało wiele całkowicie 
nieuzasadnionych, a nawet wytoczonych w złej wierze procesów 
przeciwko ubezpieczonym. Sprawy tego typu bywają bardzo 
czasochłonne i stresujące dla oskarżonych, a koszty obrony są 
wysokie.

Niejednokrotnie pracodawcy starają się zdystansować od 
menedżerów, którzy – w ich mniemaniu – mogli dopuścić się 
czynów zabronionych. Dzięki ubezpieczeniom D&O osoby 
pełniące funkcje we władzach spółki nie muszą martwić się o 
środki na obronę, ponieważ gwarantuje je wykupiona polisa – 
również w przypadku, gdy ich firma odmówi objęcia danego 
menedżera ochroną.

Wśród pięciu najczęstszych okoliczności skutkujących  
powstaniem roszczeń objętych ubezpieczeniem D&O dominują 
sprawy typu „spółka przeciwko ubezpieczonemu”. Przykładem 
mogą być procesy wytaczane przez lub w imieniu spółki 
przeciwko jej menedżerom, o działanie na szkodę firmy  
związane ze sprzeniewierzeniem środków.

Procesy w ramach postępowania upadłościowego wytaczane 
przez syndyków, dotyczące zaciągania zobowiązań w świetle 
niewypłacalności lub wyprzedaży poszczególnych aktywów 
należą do pięciu najczęstszych okoliczności skutkujących 
powstaniem szkód objętych ubezpieczeniem D&O.

W wielu państwach spółkom zakazuje się ochrony członków 
kadr zarządzających poprzez pokrywanie kosztów obrony 
lub ponoszenie obciążeń związanych z odszkodowaniami i 
zawieranymi ugodami. 
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AIG ma niezbędne doświadczenie do oferowania 
tego typu ubezpieczeń w zakresie likwidacji 
szkód, zakresów ubezpieczeń, szerokiej wiedzy 
merytorycznej, innowacyjności oraz szczegółowej 
wiedzy o różnych grupach klientów. Dzięki temu 
mogą Państwo z przekonaniem polecić współpracę  
z AIG swoim klientom.
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DOŚWIADCZENIE
Niezależnie od charakteru wniesionego powództwa, AIG  
z pewnością miało już do czynienia z podobną sprawą – jesteśmy 
wiodącym dostawcą ubezpieczeń D&O. Mamy najliczniejszy 
w Europie zespół zajmujący się likwidacją tego typu szkód oraz 
własnych ekspertów, dysponujących szeroką wiedzą. W 2011 
roku nasza firma obsłużyła na Starym Kontynencie ponad 5 tys. 
spraw przeciwko menedżerom, wypłacając świadczenia sięgające 
średnio 3,5 mln EUR dziennie.

SZEROKI ZAKRES OCHRONY
Zakres ochrony oferowanej przez AIG w ramach ubezpieczeń 
D&O jest szeroki. Firma oferuje również dużą wydajność w 
zakresie likwidacji szkód, niewiele wyłączeń, uproszczoną 
treść umów oraz dodatkowe usługi doradcze i wsparcie. Stale 
podnosimy standard oferowanej ochrony ubezpieczeniowej,  
aby nadążała za ryzykiem ponoszonym przez naszych klientów.
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CIĄGŁE INNOWACJE
Oferowana ochrona ubezpieczeniowa jest zawsze aktualna.  
AIG stale poszukuje innowacyjnych rozwiązań i podnosi jakość  
ochrony, aby być na bieżąco z różnymi rodzajami ryzyka  
ponoszonego przez menedżerów, np. ryzykiem ekstradycji  
czy ryzykiem związanym z ochroną środowiska.

OFERTA DLA DUŻYCH KLIENTÓW KORPORACYJNYCH 
Duzi klienci korporacyjni, mogą być pewni, że ich ochronę ubezpieczeniową 
zapewnia doświadczona firma o najwyższych standardach. AIG ubezpiecza 
w ramach D&O największą liczbę spółek z listy 500 Financial Times spośród 
wszystkich ubezpieczycieli.

OFERTA DLA SPÓŁEK MIĘDZYNARODOWYCH
Jeżeli spółka prowadzi interesy poza Polską i zatrudnia tam 
menedżerów, klient może być pewny, że jest bezpieczny i niezależnie 
od lokalizacji będzie miał zagwarantowaną ochronę ze strony 
doświadczonego partnera. AIG dysponuje największą siecią 
międzynarodową i największą liczbą licencji na sprzedaż  
ubezpieczeń D&O spośród wszystkich ubezpieczycieli.

OFERTA DLA MŚP
Skutki roszczeń mogą być bardziej dotkliwe dla menedżerów 
mniejszych firm, którzy mogli wcześniej nie mieć do czynienia z 
indywidualnie wytoczonym procesem. Spółki z sektora MSP mogą 
nie dysponować odpowiednią infrastrukturą (prawną, kadrową, 
itp.), aby móc we własnym zakresie wesprzeć zatrudnianych 
menedżerów. Dlatego duże doświadczenie AIG w tego typu 
sprawach jest tak cenne i zapewnia komfort psychiczny.  

ZAANGAŻOWANIE I TRWAŁA WSPÓŁPRACA
Jesteśmy wiodącym na świecie ubezpieczycielem i od ponad  
40 lat oferujemy ubezpieczenia D&O.  Zapewniamy 
długoterminowe zaangażowanie w ochronę interesów 
menedżerów spółek, z którymi współpracujemy. Gwarantujemy 
również stałą gotowość do wspierania klientów naszą wiedzą  
i doświadczeniem oraz bezzwłoczne wypłaty świadczeń.
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Ubezpieczenia D&O oferowane przez AIG pokrywają 
również koszty usług konsultantów PR, aby po wystąpieniu 
szkody ułatwić ubezpieczonym zarządzanie komunikacją 
wewnętrzną i zewnętrzną.

W 2011 roku AIG wprowadził do oferty w Europie ponad 30 
produktów typu D&O.

AIG pokrywa również koszty reprezentacji w przypadku 
procesu o ekstradycję danego menedżera. Regulujemy też 
koszty w przypadku procesów o naruszenie przepisów 
dotyczących ochrony środowiska oraz opłacamy koszty 
działań PR, aby wyeliminować zagrożenie wyciekiem 
informacji poufnych do mediów społecznościowych i internetu. 

Nasza ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczeń 
D&O działa na całym świecie. Ważną wartością dodaną 
związaną z globalnym charakterem naszej sieci ubezpieczeń 
D&O jest to, że w przypadku wniesienia powództwa 
przeciwko menedżerowi w innym obszarze prawnym, 
pozwany może skorzystać z dowolnej polisy D&O oferowanej 
przez AIG, która zapewnia najbardziej korzystny zakres 
ubezpieczenia na określonym terytorium. 
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Szeroka wiedza o ubezpieczeniach D&O 
pomaga nam skutecznie wspierać Państwa 
przed i po pozyskaniu klienta. Zapewniamy 
wsparcie o charakterze technicznym oraz 
pomoc w zakresie dystrybucji, szybkie 
przedstawianie ofert cenowych oraz 
bezkonkurencyjną likwidację szkód.
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Mogą Państwo wykorzystać 
doświadczenie naszych lokalnych 
zespołów sprzedażowych 
zajmujących się ubezpieczeniami 
D&O i otrzymać od nich wsparcie.  
Mają Państwo również dostęp do 
naszej strony internetowej, na której 
publikujemy materiały marketingowe 
dotyczące ubezpieczeń D&O, 
pomocnych w zawieraniu umów 
ubezpieczenia oferowanego przez AIG.

WSPARCIE W ZAKRESIE 
SPRZEDAŻY I 
MARKETINGU

Dzięki licznej grupie ponad 300 
underwriterów D&O w całej Europie, 
AIG zapewnia Państwu najwyższej 
jakości wiedzę i wsparcie techniczne, 
obejmujące: objaśnienia szczegółów 
dotyczących zakresu ochrony,  
cen i kryteriów underwritingowych, 
odpowiedzi na zapytania klientów 
oraz budowę scenariuszy typu  
„co jeśli?”.

PRZEDSPRZEDAŻOWE  
WSPARCIE  
TECHNICZNE

AIG dysponuje najliczniejszym 
i najbardziej doświadczonym 
zespołem zajmującym się 
ubezpieczeniami D&O na świecie.  
Procesy wytaczane menedżerom 
mogą być dla nich bardzo stresujące 
i mogą ciągnąć się latami. Nasze 
umiejętności i wiedza w zakresie 
obsługi tego typu szkód może 
zaowocować wdzięcznością i 
lojalnością klienta wobec brokera.

NASZE DOŚWIADCZENIE 
WZMOCNI RELACJE Z 
KLIENTAMI

Stale podnosimy standard oferowanej 
ochrony ubezpieczeniowej w 
ramach ubezpieczeń D&O, aby 
jej zakres nadążał za ryzykiem 
ponoszonym przez klientów.  
Możecie być Państwo pewni, że w 
przypadku wystąpienia szkody u 
jednego z Waszych klientów nasz 
doświadczony zespół likwidatorów 
doradzi i poprowadzi ich przez  
cały proces.

BEZPROBLEMOWE 
BEZPIECZEŃSTWO

Mamy szerokie doświadczenie 
w zakresie ubezpieczeń 
D&O dla dużych klientów 
korporacyjnych. Stosujemy jednak 
również uproszczone i sprawnie 
przebiegające procedury, oferując 
„wystandaryzowane” produkty, 
aby wesprzeć Państwa w procesie 
sprzedaży usług małym i średnim 
przedsiębiorstwom.

SZYBKA KWALIFIKACJA 
I WYCENA DLA 
POTENCJALNYCH KLIENTÓW 
Z SEGMENTU MŚP

Z naszego doświadczenia 
wynika, że po zawarciu umowy 
ubezpieczenia D&O zdecydowana 
większość polis wykupionych 
przez firmy z segmentu MŚP jest 
przedłużana z roku na rok i wymaga 
naszej minimalnej uwagi..    
Jest to więc to atrakcyjne, 
odnawialne źródło dochodu.

DŁUGOTRWAŁE  
ŹRÓDŁO  
PRZYCHODÓW

Wspieramy proces sprzedaży 
ubezpieczeń D&O, 
dostosowując produkt do  
potrzeb poszczególnych 
grup klientów, m.in. poprzez 
odpowiednie dostosowanie 
treści umowy ubezpieczeniowej, 
zakresu ubezpieczenia,  
cen i limitów.

DOSTOSOWANIE  
OFERTY DO POTRZEB 
KLIENTÓW

Proces sprzedaży i obsługi produktu został  
zaprojektowany tak, aby każdy z Państwa mógł  
zawrzeć i utrzymać jak największą liczbę polis D&O.
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•Otoczenie biznesowe  
 zmieniło się. Mamy do  
 czynienia z coraz większą  
 presją ekonomiczno- 
 finansową i dotkliwymi  
 skutkami globalnego  
 kryzysu finansowego.  
 Coraz częściej firmy  
 dokładniej patrzą również  
 na ręce zatrudnianym  
 przez siebie menedżerom
•Obecnie mamy do  
 czynienia z większym  
 ryzykiem ponoszonym  
 przez osoby pełniące  
 funkcje we władzach  
 spółki, które wynika z  
 bardziej restrykcyjnych  
 przepisów prawnych,  
 bardziej drobiazgowej  
 kontroli oraz rosnącej  
 liczby powództw.
•Warto pamiętać, że  
 wiele spółek wykupuje  
 ubezpieczenia D&O,  
 aby chronić swoich  
 menedżerów, ponieważ  
 chcą, aby ich władze  
 mogły działać w sposób  
 jak najbardziej  
 swobodny.

Z naszego doświadczenia wynika,  
że większość zastrzeżeń klientów 
wynika z wątpliwości, co do ryzyka,  
na jakie są narażeni oraz związanej  
z nim ceny ubezpieczenia.  
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NIGDY NIE MIAŁEM 
DO CZYNIENIA Z TEGO 
TYPU ROSZCZENIAMI, 
DLACZEGO WIĘC 
POWINIENEM WYKUPIĆ 
UBEZPIECZENIE WŁAŚNIE 
TERAZ? •Składki za ubezpieczenie  

 D&O są niewielkie, jeżeli  
 odnieść je do kosztów  
 związanych z ewentualną  
 szkodą, które mogą  
 być gigantyczne – kwoty  
 siedmiocyfrowe nie są  
 rzadkością, a dodatkowo  
 sprawy potrafią ciągnąć  
 się latami.
•Opłacana składka  
 to przystępna cenowo  
 i przewidywalna  
 inwestycja w ochronę  
 kadry zarządzającej.   
 Procesy mogą być  
 bardzo kosztowne  
 (w tym koszty obrony,  
 zasądzone  
 odszkodowania) oraz  
 nadzwyczaj stresujące.   
 Mogą również oznaczać  
 ewentualne zawieszenie  
 menedżera i w istotny  
 sposób wpłynąć na jego  
 przyszłą karierę.

SKŁADKA JEST  
ZBYT WYSOKA

•W wielu obszarach  
 prawnych ochrona  
 menedżerów przez  
 ich pracodawców nie  
 jest dozwolona, dlatego  
 broniąc się w sądzie  
 lub zawierając ugodę  
 odpowiadają własnym  
 majątkiem.
•Należy rozważyć  
 sytuacje, w których  
 pracodawcy nie chcą  
 lub nie mogą pokryć  
 powyższych kosztów  
 lub gdy nie zezwala  
 im na to prawo.
•W tej chwili sytuacja  
 może wydawać się  
 bezpieczna i korzystna,  
 ale w przyszłości  
 wzajemne powiązania  
 i sytuacja finansowa  
 mogą się zmienić, ze  
 szczególnym naciskiem  
 na zmienność sytuacji  
 finansowej.

NIE POTRZEBUJEMY 
UBEZPIECZENIA D&O, 
PONIEWAŻ SAMI 
PORADZIMY SOBIE Z 
TYM RYZYKIEM

•Należy zastanowić się,  
 jakie doświadczenie w  
 zakresie ubezpieczeń  
 D&O dana firma  
 posiada (a nie jest  
 to coś, na czym warto  
 oszczędzać).
•Należy również  
 rozważyć, czy ochrona  
 ubezpieczeniowa  
 jest aktualna – AIG  
 stale podnosi standard  
 oferowanej ochrony  
 ubezpieczeniowej, aby  
 nadążała za ryzykiem  
 ponoszonym przez  
 klientów. Należy zwrócić  
 uwagę na naszą obecność  
 na rynku ubezpieczeń  
 D&O, ponad 40-letnie  
 doświadczenie w  
 ochronie interesów  
 menedżerów i  
 potwierdzoną  
 skuteczność w wypłacie  
 świadczeń. Pomożemy,  
 gdy klient będzie  
 potrzebował  
 naszej pomocy.

OTRZYMALIŚMY  
TAŃSZE OFERTY

Na powyższe może nakładać się również mylne przekonanie 
o gwarancji ewentualnego wsparcia ze strony pracodawcy w 
obliczu powództwa, dochodzenia lub oskarżenia.  Powyższe 
argumenty można skutecznie odeprzeć.
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W związku ze śmiertelnym 
wypadkiem przy pracy 
prokuratura wszczęła 
postępowanie przeciwko 
członkowi zarządu w trybie 
art. 220 Kodeksu Karnego.

Poniżej przedstawiono kilka scenariuszy, na 
podstawie których wyjaśniamy, w jaki sposób 
nasi klienci mogą skorzystać z ochrony w ramach 
ubezpieczenia D&O, aby pokryć koszty obrony, 
zastępstwa procesowego oraz koszty związane 
z zasądzonymi odszkodowaniami w przypadku 
różnego rodzaju procesów, dochodzeń i oskarżeń.

8

Postępowanie karne 
prowadzone przez 
prokuraturę

Roszczenie do członków 
zarządu o pokrycie straty 
wynikającej z obniżenia 
dotacji UE do realizowanego 
projektu. KE zaleca 
wymierzenie kary finansowej 
w związku z zarzucanymi 
spółce nieprawidłowościami  
w procedurze przetargowej.

Korekta finansowa 
do kontraktu 
współfinansowanego 
przez UE

Przeciwko członkom 
zarządu prowadzone  
jest postępowanie karne  
o działanie na szkodę 
spółki przy podejmowaniu 
decyzji inwestycyjnych.

Postępowanie karne 
prowadzone przez 
prokuraturę przy 
współudziale ABW

Udział byłych i obecnych 
członków zarządu  
w postępowaniu karno-
skarbowym, dotyczącym 
rzekomego poniesienia 
przez Skarb Państwa 
wielomilionowych strat na 
skutek nieprawidłowości  
w deklaracjach  
podatkowych spółki.

Postępowanie 
Urzędu Kontroli 
Skarbowej w sprawie 
o nieprawidłowe 
rozliczanie podatku CIT

Władzom spółki 
postawiono zarzut 
niedopełnienia obowiązków 
informacyjnych poprzez 
zbyt późne ujawnienie 
informacji o podpisanej 
z bankiem umowie 
restrukturyzacyjnej.

Postępowanie 
prowadzone przez KNF

Kontrahent spółki złożył 
wniosek o orzeczenie 
wobec członków zarządu 
zakazu prowadzenia 
działalności gospodarczej 
na własny rachunek oraz 
pełnienia funkcji członków 
organów w spółkach.

Postępowanie wszczęte 
przez kontrahenta

Scenariusze opracowano na podstawie faktycznych zdarzeń,  
więc szczegóły zostały zmienione, aby zapewnić anonimowość.

ZOBACZ WIĘCEJ >
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Urząd skarbowy 
domaga się od członków 
zarządu zapłaty 
zaległego zobowiązania 
podatkowego spółki.  

Zobowiązania 
podatkowe 
dochodzone w trybie 
art. 116 Ordynacji 
podatkowej

Nakaz zapłaty złożony 
przez kontrahenta na 
podstawie art. 299 Kodeksu 
Spółek Handlowych 
przeciwko byłemu 
prezesowi w związku 
z bezskutecznością 
egzekucji wierzytelności 
bezpośrednio od spółki, 
pomimo uzyskanego 
wyroku zasądzającego.

Roszczenia wierzycieli 
spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Mniejszościowy 
udziałowiec spółki wystąpił 
w jej imieniu z roszczeniem 
odszkodowawczym 
przeciwko członkom 
zarządu i rady nadzorczej 
o naprawienie szkody, 
którą zdaniem roszczącego 
poniosła spółka, w wyniku 
zawarcia niekorzystnej 
umowy.

Roszczenie 
mniejszościowego 
udziałowca

W spółce zostały zawarte 
transakcje na instrumentach 
pochodnych, które 
spowodowały straty finansowe 
w przedsiębiorstwie. 
W konsekwencji spółka 
wystąpiła z roszczeniem 
odszkodowawczym 
przeciwko byłemu prezesowi, 
zarzucając nieprawidłowości 
przy zarządzaniu ryzykiem 
finansowym.

Roszczenie spółki

Prokuratura wszczęła 
postępowanie na 
podstawie prywatnego 
aktu oskarżenia przeciwko 
członkom zarządu o 
przestępstwo z art. 
212§1 Kodeksu Karnego 
i art. 216§1 Kodeksu 
Karnego tj. w związku z 
zarzucanymi pomówieniami 
i oszczerstwami pod 
adresem zwolnionego 
pracownika.

Prywatny akt oskarżenia

Pracownik wniósł 
powództwo sądowe 
przeciwko członkom rady 
nadzorczej o naruszenie 
dóbr osobistych.

Roszczenie pracownika
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WSTECZ

AIG EUROPE LIMITED
AIG Europe Limited Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością 
Oddział w Polsce Saski Point 
Ul. Marszałkowska 111 
00-102 Warszawa 

 
Dział Ubezpieczeń Financial Lines 
Tel: 22 528 51 00 
Mail: flpl@aig.com

www.aig.com

American International Group, Inc. (AIG) jest jednym z liderów na światowym rynku ubezpieczeniowym. Obsługuje klientów w ponad 130 krajach. Spółki 
z grupy AIG świadczą usługi dla klientów korporacyjnych, instytucjonalnych i indywidualnych poprzez jedną z największych na świecie sieci działających 
w obszarze ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Ponadto spółki z grupy AIG są jednymi z wiodących dostawców ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń 
emerytalnych w Stanach Zjednoczonych. Akcje AIG są notowane na giełdzie papierów wartościowych w Nowym Jorku i Tokio.

AIG to również globalna nazwa handlowa wszystkich spółek oferujących ubezpieczenia majątkowe i osobowe, życiowe, emerytalne oraz prowadzących 
ogólną działalność ubezpieczeniową w ramach grupy American International Group, Inc. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.aig.com. Usługi 
ubezpieczeniowe są świadczone przez spółki zależne lub stowarzyszone American International Group, Inc. W Europie, głównym dostawcą ubezpieczeń 
jest AIG Europe Limited. Niniejsze opracowanie ma charakter czysto informacyjny i nie dostarcza wyczerpujących informacji na temat warunków ochrony 
ubezpieczeniowej, nie stanowi również części umowy ubezpieczenia, która określa zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, ani nie stanowi oferty w 
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Niniejsze opracowanie nie jest również poradą prawną i nie mogą być z niego wyciągane żadne konsekwencje 
prawne. Produkty mogą się różnić w zakresie oferowanej ochrony i nie zawsze mogą być dostępne we wszystkich jurysdykcjach. W przypadku zawarcia 
umowy ubezpieczenia obowiązywać będą ogólne warunki ubezpieczenia, warunki szczególne oraz ustalenia poczynione w drodze indywidualnych 
negocjacji. Niektóre produkty i usługi mogą być oferowane przez niezależne strony trzecie. Produkty ubezpieczeniowe mogą być również dystrybuowane 
przez podmioty stowarzyszone lub firmy niepowiązane.

AIG Europe Limited, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem: 01486260, siedziba główna: The AIG Building, 58 Fenchurch St, London EC3M 4AB, 
Wielka Brytania reprezentowana przez AIG Europe Limited Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia Oddział w Polsce, zarejestrowany w Krajowym 
Rejestrze Sądowym pod numerem 0000436014, NIP 107-00-23-828, siedziba główna: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa.




