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Directors & Officers Liability • Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών
Σκοπός της κάλυψης είναι η παροχή οικονομικής προστασίας στους Διευθυντές, στα Στελέχη και στα Μέλη του Δ.Σ.
κάθε εταιρίας, απέναντι σε απαιτήσεις που μπορεί να προκύψουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Συγκεκριμένα, η κάλυψη D&O παρέχει:
• Προστασία των προσωπικών περιουσιακών στοιχείων των Διευθυντών, Στελεχών και Μελών του Δ.Σ.
σε περίπτωσεις όπου η Επιχείρηση αδυνατεί να καταβάλει την εταιρική αποζημίωση (π.χ. χρεωκοπία ή
νομικό κώλυμα).
• Προστασία του ενεργητικού και των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Επιχείρησης.
Τι παρέχει η κάλυψη:
Η κάλυψη περιλαμβάνει τα έξοδα υπεράσπισης του Ασφαλιζόμενου για αστικά ή ποινικά αδικήματα, έξοδα νομικής
εκπροσώπησης, δικαστικές δαπάνες, καθώς και τις όποιες εξωδικαστικές αποζημιώσεις (μετά από συμβιβασμό) ή
δικαστικές αποφάσεις που τυχόν προκύψουν.
Κάλυψη παρέχεται και για ρυθμιστικές ή διοικητικές διαδικασίες.

Το D&O ως διαχρονική και επίκαιρη κάλυψη
Το ασφαλιστήριο Ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο εταιρικής διακυβέρνησης και
διαχείρισης κινδύνων, εφόσον καλύπτει τα στελέχη και άρα την επιχείρηση σε πολλά και ζωτικής σημασίας επίπεδα.
Επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
• Απαιτήσεις τρίτων αναφορικά με αδικοπραξία, παραλείψεις, λανθασμένες διατυπώσεις,
παραπλανητικές δηλώσεις, δυσφήμηση, αμέλεια ή παράβαση καθήκοντος
• Επέκταση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό ή/και συνεργασία με αλλοδαπούς εταίρους
• Εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων, μέτρων και ελέγχων από τις νομοθετικές, εποπτικές ή κυβερνητικές Αρχές
• Σκάνδαλα που αφορούν στην κατάχρηση κοινωνικών πόρων, σε οικονομικά εγκλήματα,
παράνομους διαγωνισμούς, απάτες ή δωροδοκίες
• Μέτοχοι που είναι αντίθετοι με τις αποφάσεις της διοίκησης
• Συγκρούσεις συμφερόντων
• Επιδικάσεις αποφάσεων που πλήττουν οικονομικά την εταιρεία
• Δυσκολία στην προσέλκυση ικανών και έμπειρων στελεχών, χωρίς την παραπάνω ασφαλιστική κάλυψη
• Προστασία ενάντια στην οικονομική αβεβαιότητα και στη νομοθετική περιπλοκότητα
(π.χ. συνεχείς αλλαγές στο φορολογικό σύστημα)

Τι καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Διευθυντές, τα Στελέχη και τα Μέλη του Δ.Σ.
✓ Απαιτήσεις από μετόχους, επενδυτές και συνεργάτες:
• Συγχωνεύσεις & εξαγορές
• Οικονομική απόδοση
• Αποζημιώσεις Εκτελεστικών Στελεχών
• Διάθεση κινητών αξιών

• Συγκρούσεις συμφερόντων
• Χρεοκωπία
• Έλλειψη διαφάνειας
• Έγκριση υπερβολικού δανεισμού

✓ Απαιτήσεις από πιστωτές, πελάτες και καταναλωτικές ομάδες
• Επέκταση ή άρνηση πίστωσης
• Μη πραγματοποίηση υποχρεωτικών καταβολών
• Απιστία
• Παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές
• Κόστος, ποιότητα του προϊόντος ή υπηρεσίας • Αθέτηση συμφωνίας / Προσβολή σύμβασης
• Αδυναμία επίβλεψης υφισταμένων

✓ Αξιώσεις τρίτων (Ανταγωνισμός & Εποπτικές Αρχές)
• Μονοπωλιακό καθεστώς
• Πνευματικά δικαιώματα
• Δυσφήμηση επιχείρησης

• Εταιρική διακυβέρνηση
• Παραβίαση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας
• Φορολογικά ζητήματα

