
Ubezpieczenie odpowiedzialności 
członków władz spółki (D&O)
Krótki przewodnik po ryzykach menedżerskich



Ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz spółki (Directors&Officers – D&O) ma na celu ochronę osobistego majątku kadry 
menedżerskiej. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych członkowie zarządu odpowiadają za szkody wyrządzone spółce oraz 
za jej zobowiązania, gdy egzekucja okaże się bezskuteczna. Polisa chroni przed roszczeniami spółki, akcjonariuszy czy też osób trzecich 
(organy nadzoru lub klienci). Ubezpieczenie pokryje koszty obrony osoby ubezpieczonej oraz kwotę należnego odszkodowania.

Jak działa polisa D&O?
Ochrona ubezpieczeniowa z polisy z reguły obejmuje trzy główne zakresy oraz szereg dodatkowych rozszerzeń odpowiedzialności.

Czym jest ubezpieczenie odpowiedzialności członków 
władz spółki (D&O)?

Ochrona udzielana jest w zakresie 
odpowiedzialności członka władz 
spółki wobec osób trzecich, w tym 
spółki, za szkody majątkowe wyrzą-
dzone osobie trzeciej, w tym spółce, 
wynikające z roszczenia podniesio-
nego wobec ubezpieczonego po raz 
pierwszy w okresie ubezpieczenia 
lub w okresie dodatkowym.

Zakres A  
Osoby ubezpieczone –  
Insured Persons

Obejmuje zwrot przez ubezpieczy-
ciela wydatków poniesionych przez 
spółkę w celu naprawienia szkody 
wyrządzonej przez członków jej orga-
nów, wynikającej z roszczenia pod-
niesionego wobec ubezpieczonego 
po raz pierwszy w okresie ubezpie-
czenia lub w okresie dodatkowym.

Zakres B 
Zwrot Spółce –  
Company Reimbursment

Ubezpieczyciel udziela ochrony ubez-
pieczeniowej spółce w przypadku, gdy 
przeciwko spółce zostało wniesione 
roszczenie o odszkodowanie z tytułu 
szkody majątkowej, powstałej w wyniku 
jej uchybienia w związku z obrotem 
papierami wartościowymi spółki.

Zakres C 
Papiery wartościowe – 
Entity Cover

Dodatkowe rozszerzenia odpowiedzialności
D&O jest bardzo szerokim produktem ubezpieczeniowym i obejmie większość roszczeń lub postępowań, jakie mogą zostać 
wszczęte w związku z wykonywaniem funkcji zarządczych i nadzorczych w spółce. 

Ważnym elementem ochrony jest także pokrycie kar administracyjnych nałożonych na menedżerów (w tym kary KNF czy 
UOKIK). Zakres ochrony ewoluował przez lata i obecnie obejmuje wiele kosztów dodatkowych, jakie mogą być ponoszone 
przez menedżerów w związku z podniesionymi roszczeniami, jak chociażby koszty odzyskania dobrego imienia, czy koszty 
wsparcia psychologicznego.

Standardowe wyłączenia
Polisa nie obejmie zdarzeń, postępowań lub okoliczności wszczętych albo znanych w chwili zawierania pierwszego ubezpieczenia D&O.

Ochrona nie obejmuje też umyślnych przestępstw oraz czynów mających na celu uzyskanie korzyści majątkowych. Taka umyśl-
ność musi jednak być potwierdzona wyrokiem sądu bądź przyznaniem się ubezpieczonego. Polisa będzie jednak chronić mene-
dżerów zgodnie z zasadą domniemania niewinności i koszty obrony będą pokrywane, póki umyślność nie zostanie stwierdzona. 

Osoby objęte ochroną ubezpieczeniową
Krąg osób objętych ochroną jest bardzo szeroki i obejmuje nie tylko byłych, obecnych oraz przyszłych członków zarządu czy 
rady nadzorczej. Polisa chroni także prokurentów, pracowników pełniących funkcje zarządcze i nadzorcze, czy głównego księ-
gowego. Ochrona obejmuje również rodzinę oraz spadkobierców osób ubezpieczonych. 



W przypadku pytań i wątpliwości
 prosimy o kontakt:

Wszystkie prawa z tytułu niniejszego opracowania są zastrzeżone. Niniejsze opracowanie wraz ze wszystkimi jego 
elementami jest objęte ochroną praw autorskich. Zawarte w nim informacje są poufne. Opracowania i jego treści 
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