אחריות וביטוח נושאי משרה

בדיקות נאותות בפוליסה קיימת
ובעת רכישה  /מיזוג
עו"ד עודד חיימוב

שיפור הכיסוי הביטוחי של דירקטורים
פוליסה לכיסוי אחריות נושאי משרה בחברה אינה פוליסה
סטנדרטית שהכיסוי הכלול בה מתאי מיסודו לכיסוי
אחריותו של נושא המשרה.
תנאי פוליסה לכיסוי אחריות נושאי משרה בחברה מורכבי
ומגווני ועל כ דורשי התאמה ספציפית

שינוי בפוליסה עקב העברת שליטה
Transaction means any one of the following events:
the policyholder consolidates with or merges into or sells
all or substantially all of its assets to any other person or
entity or group of persons and/or entities acting in
concert; or any person or entity, whether individually or
together with any other person or persons, entity or
entities acquires an amount of the outstanding
shares representing more than 50 per cent of the
voting power for the election of directors of the
policyholder, or acquires the voting rights for such an
amount of the shares.

שינוי בפוליסה עקב העברת שליטה
: הפוליסות כוללת תנאי שכיח ושיגרתי בנוסח שלהל
Changes in Risk During Policy Period
If during the policy period a transaction takes
place, then the cover provided under this policy
is amended to apply only to wrongful act(s)
committed prior to the effective date of the
transaction.

שינוי בפוליסה עקב העברת שליטה
משמעותה של "טרנזקציה" הינה א כ שהחל ממועד
הרכישה יהפו הכיסוי בפוליסה לכיסוי מסוג Run Off
דהיינו הפוליסה מכסה א ורק מקרי ביטוח שארעו לפני
מועד הרכישה ויתגלו לאחריו.

סעיף בדבר ביטוח בהסכם הרכישה
 .1הכפפת ההתחייבות לעריכת הביטוח לאישור של המוסדות
המוסמכי בחברה וכ לאפשרות לערו כיסוי בהתא לתנאי
שוק הביטוח.
 .2קביעת תנאי הכיסוי ומש עריכתו.
התייחסות לכתבי שיפוי מראש שנמסרו ע"י החברה עובר
להעברת השליטה בה.
עריכת פוליסה נפרדת מסוג  RUN OFFאו לחלופי הכללת
הכיסוי בפוליסה השוטפת של החברה תו ויתור על תביעות
של נושא משרה אחד כנגד האחר.
הנקודות בפוליסה הדורשות בדיקה והתאמה :

ביטול הפוליסה על ידי המבטח
• פוליסת ביטוח סטנדרטית כוללת תנאי לפיו חברת הביטוח
זכאית לבטל את הפוליסה בכל רגע נתו ללא צור במת
הסבר או הנמקה.
• יש לוודא ,כי הפוליסה אינה ניתנת לביטול ע"י חברת
הביטוח במהל תקופת הביטוח ,למעט במקרה בו החברה
לא שילמה את הפרמיה .במקרה של אי תשלו פרמיה יש
להגביל את זכות הביטול ולהתנותה במת הודעה בת 90
יו מראש ,ע"י חברת הביטוח ,בטר יכנס הביטול לתוק.#

נוסח חריג "אחריות מקצועית"
• חלק מהפוליסות כוללות חריג "אחריות מקצועית" המנוסח באופ
גור #ורחב.
• יש לוודא ,כי תביעות בעלי מניות כנגד נושאי משרה ,שעניינ כשל
בפיקוח על עובדי החברה ,מכוסות ,וכי החריג מחריג א ורק
תביעות בגי שירותי שסופקו בשכר לצד שלישי שהינו לקוח של
החברה.
צמצו חריג אחריות מקצועית באופ האמור מהותי ויש בו כדי למנוע
מחברת הביטוח העלאת טענות לפיה כל הפרה של חובת זהירות,
טעות או השמטה מצד נושא המשרה ,תחשב כהפרה של חובה
מקצועית וככזו תהא מוחרגת מ הכיסוי הביטוחי.

פעילות בחברות בנות וקשורות חדשות
• הפוליסות מכסות את נושאי המשרה בגי פעולותיה
בחברה ובחברות בנות שלה.
• יש להתאי את הכיסוי באופ שיחול אוטומטית על כל
חברת בת חדשה שהוקמה או נרכשה ע"י החברה ,לאחר
תחילת תקופת הביטוח ,ללא כל צור בקבלת אישור
מוקד מחברת הביטוח )למעט חברות נסחרות וכאלו
הרשומות בצפו אמריקה(.
• כיסוי אוטומטי לנציג מטע החברה בחברה קשורה.

פעילות בחברות בנות וקשורות
• יש לוודא ,כי הגדרת "חברת בת" כוללת בתוכה ג חברה
שהייתה בעבר חברת בת ואינה חברת בת יותר בשל מכירה,
פרוק או מיזוג.
• כנ"ל לגבי חברה קשורה שאינה כזו בתקופת הביטוח
השוטפת.
עדכו זה מהותי ,הואיל ונושאי המשרה חשופי ,עד לתו
תקופת ההתיישנות ,לתביעה בגי מעשה שלא כדי שביצעו עת
שכיהנו בחברה ,שהייתה בעבר חברת בת או חברה קשורה.

כיסוי הוצאות משפטיות
• הפוליסות כוללות כיסוי להוצאות משפטיות שנושא
המשרה יוציא לצורכי הגנה .חלק מהפוליסות אינ קובעות
כי חברת הביטוח תשל למבוטח את הוצאותיו המשפטיות
מיד ע היווצר ,אלא רק לאחר קבלת פסק די סופי
בעניינו.
• במצב זה על נושא המשרה לשאת בהוצאות הגנתו בעצמו
)במידה והחברה אינה משפה אותו ( מתו תקווה ,כי בסו#
ההלי תשיב לו חברת הביטוח את הוצאותיו.

כיסוי הוצאות משפטיות
• יש לוודא ,כי הפוליסה כוללת הוראות בדבר הקדמת
תשלו בגי הוצאות משפטיות ע"י חברת הביטוח ,וכי בכל
מקרה של מחלוקת ,בי נושא המשרה לחברת הביטוח,
באשר להיק #ההוצאות לה זכאי נושא המשרה או באשר
לזהות עור הדי שיג עליו ,תופנה המחלוקת לבורר,
בהתא למנגנו בוררות שנקבע מראש בפוליסה.

סעי" #הפרדה" & severability clause
• כאשר החברה פונה לחברת ביטוח בבקשה לקבל הצעה לכיסוי
ביטוחי עליה למלא שאלוני מתאימי ולעמוד בחובת גילוי
מלאה באופ שכל שאלה בשאלו תזכה לתשובה כנה ומלאה.
• חוסר גילוי נאות ,מרמה או הצהרה מטעה עלולי להביא
לדחייה גורפת של חבות המבטחי לפי הפוליסה.
הבעייתיות בסוגיה זו מתחדדת כאשר נושא משרה שאינו מעורב
כלל במילוי השאלוני ובמת ההצהרות ,מוצא עצמו ללא כיסוי
ביטוחי עקב חוסר גילוי נאות או הצהרה שקרית או מטעה
שנעשתה ע"י החברה

סעי" #הפרדה" & severability clause
יש לוודא ,כי הפוליסה כוללת סעי "הפרדה" .הקובע כי
מצג שווא במידע שמסרה החברה ו/או נושאי משרה
ספציפיי בה ו/או חוסר גילוי נאות במענה לשאלוני לא
יפגעו בזכויותיה של נושאי משרה אשר לא היו מעורבי
בכ וה יהיו זכאי לקבלת כיסוי ביטוחי.
כמו כ יש לוודא כי הפרת תנאי הפוליסה ע"י אחד
המבוטחי )כגו חוסר שיתו #פעולה בעת תביעה( לא תגרע
מזכויות של המבוטחי האחרי.

כיסוי ביטוחי לתאגיד הציבורי
Entity Coverage
• פוליסות ביטוח של חברות ציבוריות כוללות בדר כלל
הרחבה לפיה ,בנוס #לכיסוי המוענק לנושאי המשרה,
נכלל ג כיסוי ביטוחי לתאגיד הציבורי )להבדיל מנושאי
המשרה בו( בתביעות שעניינ הפרה של חוק ניירות ער
ותקנותיו בכל הנוגע למכירה ו/או קניה של ניירות ער על
ידי החברה הציבורית ) .( Entity Coverageמדובר
בהרחבה המגינה על נכסיה של החברה ומשמעותה ,כי
גבולות האחריות בפוליסה משותפי לנושאי המשרה
ולחברה ,ומשכ עלולה להיווצר תחרות בי נושאי
המשרה לבי החברה על קבלת תגמולי הביטוח
המיועדי לפיצוי ו/או לשיפוי של צד שלישי.

כיסוי ביטוחי לתאגיד הציבורי
Entity Coverage
• המבטח חב בחובת זהירות כלפי כל מבוטחיו ,החברה ונושאי
המשרה ,ובמקרה בו עליו לשל את תגמולי הביטוח א הוא
אינו יודע כיצד לחלק בי המבוטחי השוני באפשרותו
לפנות לבית המשפט המוסמ על מנת שזה יורה לו כיצד לחלק
את תגמולי הביטוח בי מבוטחיו.
• כדי להימנע מחד ממצב בו עשויה החברה לגרוע מסכומי
לה זכאי נושא המשרה אישית ומאיד ממצב בו תשלו
תגמולי הביטוח מתעכב בשל דיו משפטי בדבר אופ חלוקת,
בעוד נושא המשרה מממ מכיסו את הגנתו ,יש לקבוע
בפוליסה סדרי תשלו בדבר הקדימות בי המבוטחי.

כיסוי ביטוחי לתאגיד הציבורי
Entity Coverage
• יש לוודא ,כי הוראות בדבר ובסדרי התשלו אושרו ע"י
המוסדות המוסמכי של החברה ,לרבות האסיפה הכללית
שלה.
• העדר אישור כמוגדר בחוק ,או פג טכני שנופל בהלי
האישור עלולי להפו את הסדר התשלו הקבוע בפוליסה
לעסקה חסרת תוק.#
טענה לעסקה חסרת תוק #שתוגש ע"י החברה ו/או מי שנכנס
בנעליה ,לרבות כונס ,מפרק ,נאמ ,מנהל זמני ובעל מניות
בתביעה נגזרת ,תחשו #את נושא המשרה למצב בו החברה
תקבל תגמולי ביטוח שהיו מיועדי לשימושו ו/או תעכב את
קבלת.

חריג "מבוטח נגד מבוטח"
Insured vs. Insured
• חברות הביטוח אינ מכסות תביעות של החברה ו/או נושאי
משרה בה כנגד נושא משרה אחר בחברה .הרציונל ביסוד החריג
הינו רצו המבטח להימנע ממעורבות בסכסוכי פנימיי ולהג
על עצמו מפני חשיפה לסיכו מוסרי.
• יש להגביל ולמת את נוסח החריג באופ שבתביעות המוגשות
בשמה של החברה ,כנגד נושא משרה בה ,ע"י נאמ ,כונס ,מפרק
ובתביעה נגזרת של בעל מניות ,יהא נושא המשרה זכאי לכיסוי.
• יש לקבוע ,כי תביעה של נושא משרה אחד כנגד האחר שאינה
תביעה ישירה שיז אחד מה ,אלא תביעה בדר הודעת צד
שלישי ,תהא מכוסה.

מעשי מרמה
• הפוליסות מחריגות מעשי מרמה.
• חוק החברות אינו מאפשר לבטח מעשה שנעשה במתכוו.
• יש לוודא ,כי לשו החריג לפיו הפוליסה לא תכסה מעשי
מרמה תקבע מפורשות ,כי ההכרעה לעניי היות פעולת
נושא המשרה בגדר מעשה מרמה תהא על פי פסק די סופי.
כל עוד אי פסק די סופי יהא המבוטח זכאי להוצאות הגנה
משפטית ג א נטע כלפיו כי ביצע מעשי מרמה.

הגדרת המונח "נושאי משרה"
• הגדרת המונח "נושא משרה" תואמת ברוב הפוליסות את
הגדרת חוק החברות.
• בחברות ציבוריות יש לוודא כי ההגדרה תכלול ג נושאי
משרה כהגדרת בחוק ניירות ער ותקנותיו )חשב,מבקר
פני(.
• רצוי ,כי בכל חברה תורחב הגדרת "נושא משרה" לכלול כל
עובד בתפקיד ניהולי א #א לפי המבנה ההיררכי בחברה
הוא אינו כפו #ישירות למנכ"ל וזאת על מנת לדאוג לכ
שכל עובד בחברה שנושא בתפקיד ניהולי ,יהא זכאי לכיסוי
לפי הפוליסה ,בעיקר בכל הנוגע להוצאות הגנה משפטית.

הגדרת המונח "נושאי משרה"
• הגדרת המונח "נושא משרה" תואמת ברוב הפוליסות את
הגדרת חוק החברות.
• בחברות ציבוריות יש לוודא כי ההגדרה תכלול ג נושאי
משרה כהגדרת בחוק ניירות ער ותקנותיו.
• רצוי ,כי בכל חברה תורחב הגדרת "נושא משרה" לכלול כל
עובד בתפקיד ניהולי א #א לפי המבנה ההיררכי בחברה
הוא אינו כפו #ישירות למנכ"ל וזאת על מנת לדאוג לכ
שכל עובד בחברה שנושא בתפקיד ניהולי ,יהא זכאי לכיסוי
לפי הפוליסה ,בעיקר בכל הנוגע להוצאות הגנה משפטית.

הגדרת המונח "נושאי משרה"
• הגדרת המונח "נושא משרה" תואמת ברוב הפוליסות את
הגדרת חוק החברות.
• בחברות ציבוריות יש לוודא כי ההגדרה תכלול ג נושאי
משרה כהגדרת בחוק ניירות ער ותקנותיו.
• רצוי ,כי בכל חברה תורחב הגדרת "נושא משרה" לכלול כל
עובד בתפקיד ניהולי א #א לפי המבנה ההיררכי בחברה
הוא אינו כפו #ישירות למנכ"ל וזאת על מנת לדאוג לכ
שכל עובד בחברה שנושא בתפקיד ניהולי ,יהא זכאי לכיסוי
לפי הפוליסה ,בעיקר בכל הנוגע להוצאות הגנה משפטית.

הגדרת "נושא משרה"
• כמו כ רצוי להרחיב את הגדרת המונח כ שיכלול
בנוס #כל אד המשמש כנושא משרה בחברה ואשר
שכרו משול לו כנגד חשבונית של חברה מטעמו)ככל
שקיימי מועסקי כאלה(.
חשוב לכלול ויתור על זכות השיבוב של המבטח כנגד
החברה שמקבלת את שכרו של נושא המשרה תמורת
חשבונית.

הגדרת "מעשה שלא כדי"
• הגדרת "מעשה שלא כדי" ) (wrongful actמהווה את אחד
מעמודי התוו של הכיסוי הביטוחי בפוליסה .ברוב
הפוליסות הגדרה זו מצומצמת ואינה כוללת פעולות רבות
בגינ עלול להיתבע נושא המשרה.
• יש לוודא ,שהגדרה זו כוללת את עילות התביעה השכיחות
כגו הפרת הסכ )מתו רשלנות( ,הוצאת דיבה ולשו הרע,
הצהרה מטעה וחריגה מסמכות.

הגדרת "הפסד או נזק"
הרחבת ההגדרה לכלול כיסוי להליכי בוררות ו/או גישור
וכ לכל שלבי ההלי הפלילי )טר הגשת כתב אישו(.
חשיבות ההרחבה רבה הואיל ורוב רוב של התביעות
מתבררות בהלי של גישור  /בוררות.

הגדרת "הפסד או נזק"
הרחבת הגדרת "הנזק" לכלול "תביעה לסעד שאינו
כספי" .נושא משרה עלול להיות מצור #להלי
משפטי כמשיב בתביעה שאינה דורשת פיצוי כספי
כלשהו )תביעה לסעד הצהרתי ,צו מניעה ,צו עשה
וכיוב'( .בהעדר הרחבה להגדרה ,לא יהיה נושא
המשרה זכאי לכיסוי של הוצאותיו המשפטיות.

הרחבות מומלצות
• מומל) להוסי #מנגנו של בוררות לבירור מקרי בה
ישנו חוסר הסכמה בי המבטח לנושאי המשרה באשר
להקצאה וחלוקה של היק #האחריות וההוצאות
המשפטיות בי החברה לנושאי המשרה.
במקרה בו נתבעי נושאי המשרה ביחד ע החברה –
הפוליסה אינה מכסה את החברה ולפיכ יש צור
בביצוע של חלוקה הוגנת של הוצאות ההגנה
המשפטית ו/או הפשרה.

הרחבות מומלצות
• מומל) להוסי #אופציה לתקופת גילוי מוארכת של
 72חודש עבור נושאי משרה שפרשו ,זאת במידה
שהחברה לא תחדש את הפוליסה ו/או המבטח
יסרב לחדשה.

כיסוי בנזקי גוף ו/או רכוש
יש לזכור כי הפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה מכסה
נזק פיננסי טהור בלבד .הפוליסה אינה מכסה את אחריות
של נושאי המשרה והדירקטורי בגי נזקי גו #ו/או רכוש.
לאחרונה ,בתי המשפט קובעי אחריות אישית בנזקי גו#
ועל כ מומל) לוודא שהפוליסות לביטוח חבות כלפי צד ג';
חבות מעבידי ;חבות מוצר וכו' מורחבי לכלול בהגדרת
"ש המבוטח" את נושאי המשרה והדירקטורי ,לרבות
בתביעות כנגד עיזבו ותביעות כנגד נכסי משותפי ע ב
זוג.

• חוק החברות
• חוקי ניירות ער
• חוקי הגבלי עסקיי
• חוקי איכות הסביבה
• חוקי של מדינות זרות )אמריקאי ,אירופאי ( בה
פועלת החברה.

תובעים פוטנציאלים
בעלי מניות
עובדי
צדדי שלישיי – ספקי  ,בנקי ,מפרקי ונאמני.
מתחרי
לקוחות
גופי ממשלתיי

• תביעות ישירות ותובענות ייצוגית
• תביעה נגזרת& תביעה של בעלי המניות המבקשי להכנס בנעליה
של החברה לצור תביעה כנגד נושאי המשרה .פיצויי מתביעה
נגזרת נפסקי לטובת החברה.
• בדר"כ טועני לכשל ניהולי שגר לחברה נזק כספי ו/או גרע
מזכויות עתידיות בנכס ותובעי את הדירקטורי ונושאי המשרה.
מומל) להקטי החשיפה ע”י אימו) הוראות סעי 259 #לחוק
החברות בדבר פטור נושא המשרה בשל הפרת חובת הזהירות

כיסוי EPL
• הטרדה מינית
• פיטורי שלא כדי
• הפליה
• מניעת קידו
• הפרת הבטחה לקידו בעבודה.

• מתחרי & תביעות שעילת תחרות בלתי הוגנת,
קרטליזציה  ,הפרות פטנטי וזכויות יוצרי ,וכו'…
• לקוחות & חוסר נכונות להעניק אשראי ,אי יושר ,גניבה ,
נזק פיננסי טהור וכו’
• גופי ממשלתיי & זכויות האזרח ,איכות הסביבה ,
תקנות ני"ע וכו’
• ספקי – כישלו תמורה – חדלות פרעו.

• שיפוי בדיעבד
• שיפוי מראש – סכו  +סוגי ארועי בשיפוי לצד ג'  +הוצאות
הגנה משפטית כמוגדר בתיקו מס'  3לחוק החברות.
• חדלות פירעו – אובד מנגנו השיפוי
• הכללת הוראת שיפוי ומת שיפוי לדירקטורי – בשניה דרוש
אישור אסיפה כללית
• עסקה חסרת תוק – #ס'  280א'  +ב'

•
•
•
•
•
•
•

התאמה להוראות תיקו מספר  3לחוק החברות
בחברות הרשומות בישראל.
הוראה בלתי חוזרת
שיפוי חלי + #עיזבו
תנית שיפוט
מינוי פרקליט
מנגנו שיפוי עוקב לפוליסה ולא קוד או מקביל
מקדמות

•
•
•
•

הכללת הפטור  +מת פטור לדירקטורי – אישור
אספה כללית
סעי 259 #לחוק החברות & פטור מלא  /חלקי )אי
פטור ב"חלוקה"(.
חשיבותו של קיו מנגנו הפטור בהעדר הגנה אחרת
על נושאי המשרה )תביעה כנגד נושאי משרה ביסקל (.
מדובר רק על פטור בשל שגגה – העדר יסוד נפשי של
הכרה או מודעות.

