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כתב השיפוי מתרוקן מערכו
חוק החברות מאפשר  3הגנות על הדירקטור .אחד ההגנות האפשריות הוא כתב השיפוי.
במקרה ודירקטור נתבע ע" י צד שלישי כלשהוא והביטוח אינו מעניק כיסוי גרידא למקרה ו/או
עד שמתברר עניין החבות ע"י חברת הביטוח (מניסיון זה לוקח המון זמן )........כתב השיפוי
אמור לתת מענה לפחות ראשוני להוצאות משפטיות שהולכות וגדילות עם הזמן .כתב השיפוי
הוא למעשה הסכם בין החברה לבין הדירקטור ובו מוסכם בין הצדדים מתי ואיך יעשה השיפוי
במקרה שהוגשה תביעה כנגד הדירקטור .האירועים בגינם כתב השיפוי ייתן מענה אמורים
להיות מנוסחים מראש כנספח לכתב השיפוי.
ישנן מספר סגנונות לניסוחו של כתב שיפוי .האחד הוא מספר מצומצם של סעיפים בהיקף אך
רחבים במשמעות (כמו סעיפי סל) והשני הוא מספר רב של סעיפים אשר מנוסחים כמעט לכל
מקרה.
לאחרונה אני נתקל בכתבי שיפוי שלמעשה לא שווים מאומה וזו מהסיבה שהשיפוי מוגדר כחלק
מההון העצמי של החברה שלמעשה שואף לאפס ואף מתחת לכך.
לדוגמא "בחברות שנקלעו לקושי ,עקב המשבר הכלכלי ,ואינן עומדות בתשלומי האג"ח שלהן,
מעמידות את הדירקטורים שלהם במצב חשוף לתביעות .מכיוון שלחברה אין הון עצמי ,וכתב
השיפוי הוא אחוז מ"כלום" הוא נותר ללא כל תוכן ובוודאי שאינו מקנה הגנה לדירקטורים ונושאי
משרה המכהנים באותה חברה" מסביר עו"ד ארז קדם מומחה בניהול סיכונים ובביטוח
דירקטורים ונושאי משרה.
ישנם מקרים בהם הביטוח לא מעניק כיסוי ביטוחי  ,לדוגמא תביעה אישית כנגד דירקטורים בגין
מקרה זיהום.
ייתכן ותביעה מסוג זה לא מוגדרת בכתב השיפוי שכן זה חוק יחסית חדש ואני בספק אם
חברות הספיקו לעדכן את הרשימה של כתב השיפוי .אך בהנחה וסעיף זה נוסח בכתב השיפוי
והביטוח לא יעניק כיסוי במקרה זה  ,שכן זהו חריג לפוליסת הביטוח  ,הדירקטור יצפה לשיפוי
לפחות מטעם חברתו .אך במידה ויתברר כי לחברה אין הון מספק אזי לא יהא שיפוי!!! וכל
ההוצאות לרבות פסה"ד יושטו על הדירקטור.
לפיכך ממליץ עו"ד קדם לבדוק את ניסוח כתב השיפוי במיוחד את ניסוח התשלום שאמור
להתקבל .ממה הוא מתקבל ,מההון העצמי ,מסך נכסי החברה ,מסכום גלובלי כלשהוא ,מתי
הוא מתקבל ,ולדאוג כי למרות שישנם קשים כלכליים כתב השיפוי ייתן מענה טוב .בין היתר
ממליץ עו"ד קדם גם לרענן את רשימת המקרים בו תהא האפשרות להעניק שיפוי בהתאם.
יודגש כי כתב השיפוי צריך להיות מאושר מראש אם כי ניתן לאשרו בדיעבד ,אך למעשה אין
מקרים ב ו חברה תאשר בדיעבד את כתב השיפוי במיוחד כשיש קשיים כלכליים וגורמים
מסוימים שלא יאפשרו להעביר החלטה כזו בדיעבד!!!
מאמר זה אינו בא להחליף יעוץ ביטוחי ו/או ייעוץ משפטי  -בהצלחה – ארז קדם ,עו"ד

