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ביטוח נושאי משרה
תשובות חדשות לרגולציה האישית הגוברת
מוצג ע"י

איציק מליק -סמנכ"ל
האודן סוכנות ביטוח בע"מ
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אחריות נושא המשרה
חובת זהירות – נושא משרה יפעל ברמת מיומנות שבה היה פועל נושא משרה
סביר באותה עמדה ובאותן הנסיבות ובכלל זה ינקוט באמצעים סבירים לקבלת
מידע מהותי המהווה בסיס להחלטה (כדאיות העסקה)
חובת נאמנות – זהו ביטוי רחב הכולל בין היתר הימנעות מהמעשים הבאים:
פעולה שיש בה ניגוד עניינים עם החברה
תחרות עם עסקי החברה
ניצול הזדמנות עסקית של החברה
אי גילוי כלפי החברה
חלוקה אסורה של דיבידנד
הוראות מיוחדות – מטילות אחריות ספציפית
היקף האחריות
אחריות אישית מלאה (גם לאחר עזיבת התפקיד)
אחריות ביחד ולחוד

3

מי יכול לתבוע את נושאי המשרה ?

רשויות

בעלי מניות

לקוחות

מתחרים

נושא המשרה

ספקים ונושים

כונס  /מפרק

עובדים

אחרים
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הגברת החשיפה האישית
 חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ני"ע ,התשע"א 2011 -
•
•
•
•

עיצום כספי עד  5מיליון  ₪לתאגיד
עיצום כספי עד  1מיליון  ₪לנושא משרה
פיצוי לנפגע ההפרה
איסור כהונה/התליית רישיון

 תיקון  16לחוק החברות
 חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב 2011 -
•
•

עיצום כספי
אחריות פיקוחית מיוחדת למנכ"ל

 תיקון  14לחוק ההגבלים העסקיים –
•

הוספת מנגנון עיצומים כספיים לחוק ההגבלים העסקיים

 תביעות נגזרות
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הגברת החשיפה האישית – האם כיסוי ביטוחי אפשרי?
•

עיצומים כספיים – לא ניתן לביטוח

•

הוצאות משפטיות – ניתן לביטוח

•

עיצומים המוטלים כפיצוי לטובת צדדים שלישיים – ניתן
לביטוח

•

תביעות נגזרות – עקרונית בר ביטוח אבל...
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ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה  -עקרונות מקובלים
• פוליסות על בסיס יום הגשת התביעה  /ההודעה ( .)claims madeההודעה
על התביעה תימסר למבטח בתקופת הביטוח.

2012

2011

תקופת פוליסה

יום הקמת החברה

חלות רטרואקטיבית

• הכיסוי הביטוחי ניתן על פי הפוליסה ,שבתקופתה ניתנה ההודעה ,גם אם
ההוצאות מאוחרות יותר
• ההשתתפות העצמית חלה על החברה בלבד
• שני סעיפי כיסוי בסיסיים – תשלום לדירקטור ושיפוי לחברה
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?כיצד מתאימים את פוליסת הביטוח לחשיפות המתגברות
: הגדרת מעשה שלא כדין בביטוח תכלול,למען הסר ספק

•

For the avoidance of any doubt and without derogation from the generality of the above, Financial
obligations imposed on insured in favor of a "third party”, will include those imposed on him due
to the Efficiency of Enforcement Procedures in the Securities Authority Act (legislation
amendments), 5771-2011.

הרחבת דירקטורים פורשים לתקופה בלתי מוגבלת במידת האפשר או לפחות
 חודש84

•

Administrative Procedures  חייבת לכלולClaim הגדרת

•

הרחבת הגדרת דירקטור ונושא משרה

•
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הגדרה דירקטור ונושא משרה
סעיף  1לחוק החברות
• הגדרה על פי תואר התפקיד" :דירקטור ,מנהל כללי ,מנהל עסקים כללי ,משנה
למנהל כללי ,סגן מנהל כללי"
• הגדרה על פי מהות התפקיד" :כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו
שונה"
• הגדרה על פי תפקיד וכפיפות" :וכן מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי"
הגדרה זו לא מספקת
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הגדרת דירקטור ונושא משרה
• יש להוסיף רשימה של נושאי משרה נוספים כולל חשב ,גזבר ,יועצמ"ש פנימי,
 VPועוד
•

יש להוסיף הגדרה כללית של כל עובד הנתבע באחריותו הניהולית

•

יש להוסיף נושא משרה העובד בחשבונית ()Non Payroll Insured
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מיהו נושא משרה?
אסיפה כללית  -בעלי מניות

דירקטוריון
מנכ"ל
מנהל כספים

מנהל תפעול

מנהל שיווק

מנהל מו"פ

מחלקת כספים

עובדי מינהל

אנשי מכירות

עובדי מעבדה
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הרחבות נוספות
•הרחבת מינוי עורכי דין נפרדים למקרה של ניגוד עניינים בין מבוטחים ( Conflict
)of Interests Extension
•צמצום חריג מבוטח כנגד מבוטח במידת האפשר
•הרחבת  Self Report Extensionלכיסוי הוצאות הגנה מפני בדיקות פנימיות
(במידת האפשר)
•הרחבה לכיסוי הוצאותיה המשפטיות של החברה בתביעה נגזרת (Derivative
)Shareholder Cost Extension
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ביטוח Run Off
על פי הגדרת  Transactionפוליסת אחריות דירקטורים ונושאי משרה הופכת אוטומטית
ל"רן אוף" בעת השלמת "עסקה".
יום השלמת העסקה

פוליסת On Going

אחרי עסקה

לפני עסקה

פוליסת רן אוף –  7שנים

אין חלות רטרואקטיבית
חלות רטרואקטיבית

פוליסה מקורית חלות רטרואקטיבית

יום הקמת
החברה

קיים הבדל מהותי בעריכת תוכנית הרן אוף לעסקאות מניות ( )SPAאו נכסים (.)APA
בעסקת נכסים יש לתת את הדעת לחברה מוכרת הפעילות ולכיסוי  On Goingעבורה.
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הודעות – מתי?
• הליך משפטי (לרבות תביעה שכנגד) המוגש כנגד המבוטח
ע"י אדם או גוף כלשהו בגין “מעשה שלא כדין”

• כל דרישה בכתב מאת כל אדם או גוף אשר בכוונתם לראות
את המבוטח או מי מטעמו כאחראי לתוצאות “מעשה שלא
כדין” כלשהו
• הודעה של המבוטח הרשום למבטח לעניין קבלת מידע ביחס
לקיום נסיבות אשר עלולות להביא להגשת תביעה בגין
“מעשה שלא כדין”
הערה :בכפוף לתנאי הפוליסה
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הערות סיום
נקודות חשובות ברכישת הפוליסה:


שימוש בסוכן מומחה לתחום



בחינת מהות הכיסויים (הרחבות וחריגים)



קביעת סכום ביטוח והשתתפות עצמית ההולמים
את עסקי החברה
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תודה רבה!

