D&O ASEGURUA

#INBERTITU
LASAITASUNEAN

ADMINISTRATZAILE ETA ZUZENDARIEN
ERANTZUKIZUN ZIBILEKO ASEGURUA.

EZ ZAUDE BAKARRIK.
ZUREKIN GAUDE.
Administratzaileak eta zuzendariak kezkatiago ageri ohi dira enpresaren arriskuez
euren buruen arriskuez baino. Horregatik, ADMINISTRATZAILE ETA ZUZENDARIEN
ERANTZUKIZUN ZIBILEKO ASEGURUA da behar duzun laguntzailea.
Poliza horrek segurtasuna eta lasaitasuna emango dizkizu, enpresaren alorreko
ekimenak eta erabakiak hartzeko; hala behar du, hainbeste erreklamazio izaten
diren ingurune zorrotz batean.
D&O-k beharrezko babesa emango die zure ondare pertsonalari eta zure
familiarenari, baldin eta arazoak badituzu gestioaren alorrean, betebeharrak ez
betetzeagatik, deklarazio oker edo zehaztugabeengatik, axolagabekeriengatik,
hutsegite edo gabeziengatik; edo enpleguaren alorrean, bidegabeko
jardunbideengatik (mobbinga, diskriminazioa eta abar).

ZURE LASAITASUNERAKO ARRAZOIAK
Identifikatuta sentitzen bazara eta galdera hauen erantzunez
arduratuta bazaude, D&O asegurua polizarik egokiena da zuretzat.
ZERTARAKO KONTRATATU
D&O ASEGURUA?
Administratzaileen eta
Zuzendarien aurkako balizko
erreklamaziok bermatzeko,
karguan erantzukizun
pertsonal, solidario eta
mugagabea dutela kontuan
hartuta.

NOR DAGO BABESTUTA?

ZER BABESTEN DA?

NORK ERREKLAMA DIEZAZUKE?

Goi-zuzendaritzako zereginak
dituzten eta sozietatean
kudeaketa eta gobernu
ahalmenak dituzten pertsona
fisiko guztiak eta horien senideak
(ezkontidea, legez aitortutako
izatezko bikotea,
jaraunspen-masa, edo
jaraunsleak, legezko ordezkariak
edo albazeak). Halaber,
sozietatearen sortzaileak ere
babestuta daude.

Gestio-hutsegite batengatik
Administratzailearen eta
Zuzendariaren aurka
aurkeztutako erreklamazio baten
ondoriozko defentsa-gastuak,
kalte-ordainak eta isun
administratiboak, betiere ustez
errua berea bada edo
Administratzaile edo Zuzendari
den aldetik legez bere ardurapean
badaude.

Zuzentzen duzun sozietateak,
akzionistek, hartzekodunek, erakunde
arautzaileek eta gestio sozialean
akatsak edo ez-egiteak izan direla
argudiatzen duen beste edozeinek.
Gainera, sozietate bateko
administratzailea izateagatik soilik ere
sala zaitzakete, edo
enplegu-jardunbide ezegokiengatik
(mobbing, diskriminazioa, etab.).

D&O BERMEAK
AREAGOTU ZURE LASAITASUNA
ETA SEGURTASUNA.
OINARRIZKO ESTALDURAK

Lasai egon zaitezke, edozein egoeraren aurrean,
zauden lekuan zaudela, erabat babestuta egongo
zarelako eta beti zure esanera egongo garelako.

ESTALDURAREN HEDADURA

• Defentsa-gastuak.

• Gastu-aurrerakinak.

• Gestio-akatsek eragindako kalte eta
galerengatiko kalte-ordaina.

• Konkurtso-abalaren inguruko gastuak.

• Irudia leheneratzearen gastuak.

• Fidantza zibilak eratzea, kautela-neurrietarako eta
fidantza penalak eratzeko gastuetarako.

• Ikerketa-gastuak.

• Estaldura automatikoa filial berrietarako.

• Ikerketa baten ondoriozko administrazio-isunak,
legez aseguragarriak direnak.

• Ordezkari iraunkorrak erakunde partaidetuetan.

• Erantzukizuna sozietatearen sortzaile gisa.
• Aseguraturiko pertsonen erantzukizuna
bidegabeko enplegu-praktikengatik (mobbinga,
diskriminazioa eta abar)
• Sozietateari itzultzea.

• Estaldura administratzaile edo zuzendari izandakoei.
• Zerga-erantzukizun subsidiarioa.
• 12 hileko informazio-aldia doan, luzatzeko aukerarekin.
• Atzeraeragin mugagabea.
• Abokatuak izendatzeko askatasuna.

Aseguruaren bitartekaria Caja Laboral Bancaseguros SLU da. B 75060988 zenbakiko IFK du eta bankaseguruetako operadore atxikia da. Aseguruen eta Pentsio Fondoen
Zuzendaritza Nagusiaren Aseguru Bitartekarien Administrazio Erregistro Berezian inskribatuta dago, OV-0072 gakoarekin. Erantzukizun Zibila eta finantza ahalmena
estalita ditu indarrean dagoen legediaren arabera. Arriskuaren aseguratzailea: Seguros Lagun-Aro, SA. IFZ: A-20079224.
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