Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στα σεμινάρια της AIG
Τα μικρόφωνά σας είναι απενεργοποιημένα για την αποφυγή θορύβου.
Εάν θέλετε να κάνετε μια ερώτηση σε έναν από εμάς, μπορείτε να το κάνετε μέσω της
λειτουργίας συνομιλίας (chat).
Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο εικονίδιο chat στο κάτω μέρος της οθόνης σας.
Θα συγκεντρώσουμε τις ερωτήσεις και στην ενότητα Q&A στο τέλος αυτού του διαδικτυακού
σεμιναρίου θα σας απαντήσουμε.

Ρήτρα Αποποίησης Ευθύνης

 Η Παρουσίαση αυτή ετοιμάστηκε από την AIG και προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς ενημέρωσης των Συνεργατών της Εταιρίας. Σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθεί ως προσφορά ή συμβουλή για σύναψη οποιασδήποτε ασφαλιστικής ή άλλης σύμβασης.
 Η Παρουσίαση αυτή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι εξαντλεί πλήρως τα θέματα στα οποία αναφέρεται και ότι περιέχει όλες τις πληροφορίες που ο
αποδέκτης δύναται να ζητήσει.
 Καμία απόφαση σύναψης σύμβασης δεν μπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά στις πληροφορίες που περιέχονται στην Παρουσίαση αυτή.
 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή του συνόλου ή μέρους αυτής της Παρουσίασης και της πληροφόρησης που περιέχει, για οποιοδήποτε
σκοπό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της AIG.
© AIG – Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος 2021
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FPO

Κωνσταντοπούλου Μαριάνθη & Λεοντιάδου Ειρήνη

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (D&O)

Underwriters - Financial Lines

Διάγραμμα Παρουσίασης
Νομικό Πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης Α.Ε & Ευθύνης Μελών του Δ.Σ.
Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης - D&O
Management Guard
Διαχείριση Απαιτήσεων
Q&A

Νομικό Πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης Α.Ε & Ευθύνης
Μελών του Δ.Σ.

Εταιρική Διακυβέρνηση Α.Ε.
Αρμόδια Όργανα

•

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Α.Ε. με προβλεπόμενες από το νόμο αποκλειστικές αρμοδιότητες

•

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το κύριο όργανο της Α.Ε., αρμόδιο για όλα τα θέματα που αφορούν στη διοίκηση της Α.Ε., τη διαχείριση της
εταιρικής της περιουσίας και την επιδίωξη του σκοπού της

•

Είναι δυνατόν να ανατεθούν εξουσίες διοίκησης και εκπροσώπησης μιας Α.Ε., εφόσον το επιτρέπει το καταστατικό της, και σε μη μέλη του
Δ.Σ., π.χ. σε Διευθυντές ή λοιπούς εντεταλμένους συμβούλους

Καθήκοντα του Δ.Σ.
Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 96 Ν. 4548/2018)
•

Τα μέλη του Δ.Σ. και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους
και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γ.Σ..

•

Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των
αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της Γ.Σ. και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του Δ.Σ. για τις εταιρικές υποθέσεις.

•

Επίσης, έχουν το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, συντάσσονται και δημοσιεύονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου (άρθρο 145 Ν. 4548/2018).

Με τον νέο Νόμο οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. διευρύνονται:
•

η απόφαση έκδοσης του ομολογιακού δανείου εμπίπτει πλέον κατ’ αρχήν στην αρμοδιότητα του Δ.Σ. αντί της Γ.Σ.,

•

η άδεια για συναλλαγή με συνδεδεμένα μέρη ή για παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ συνδεδεμένων μερών μπορεί να
δίνεται πλέον και από το Δ.Σ. αντί μόνο από τη ΓΣ.
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Ευθύνη μελών του Δ.Σ.

Έναντι
–

της Eταιρείας

–

παντός Τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου

Και στις δύο περιπτώσεις η ευθύνη μπορεί να είναι:
–

Αστική ή/και

–

Ποινική

Στην πράξη: Η άσκηση των καθηκόντων διοίκησης και διαχείρισης μιας Α.Ε. συνεπάγεται αυξημένες αρμοδιότητες και πιθανώς διευρυμένες
εξουσίες των διοικούντων αυτή, γεγονός που εγκυμονεί πάντοτε κινδύνους έκθεσης της Α.Ε. και ευθύνης των μελών του Δ.Σ. και των λοιπών
διοικούντων

Ευθύνη μελών Δ.Σ. έναντι της Εταιρίας

•

Τα μέλη Δ.Σ. ευθύνονται για την αποκατάσταση ζημίας από πράξεις και παραλείψεις τους.

•

Η ευθύνη μπορεί να είναι είτε ατομική είτε συλλογική (και εις ολόκληρον) για όλα τα μέλη.

•

* Σημαντική είναι η ρητή πρόβλεψη της παρ. 5 του αρ. 102 Ν 4548/2018, κατά την οποία οι κανόνες για την ευθύνη των μελών του Δ.Σ.
εφαρμόζονται και στα πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η άσκηση εξουσιών του Δ.Σ.

•

Δεν υφίσταται ευθύνη όταν τα μέλη καταφέρουν να αποδείξουν ότι κατέβαλαν «επιμέλεια συνετού επιχειρηματία».

Ευθύνη μελών Δ.Σ.

1.

Κακή διαχείριση

2.

Λάθη και Παραλείψεις

3.

Παραβίαση της κείμενης Νομοθεσίας ή/και των Κανονισμών Εργασίας

4.

Παραβίαση του Καταστατικού της εταιρίας

Εταιρική Αγωγή

Ζητείται από τα υπαίτια μέλη του Δ.Σ. να αποκαταστήσουν τη ζημία που προκάλεσαν στην εταιρεία
Άσκηση Εταιρικής Αγωγής (άρθρα 103-104 Ν 4548/2018):
•

Το Δ.Σ. υποχρεούται να ασκήσει τις αξιώσεις της εταιρείας σε βάρος των μελών του, «σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον».

•

Με αίτημα στο Δ.Σ. από μετόχους που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ή μικρότερο με σχετική πρόβλεψη
του Καταστατικού)

•

Όταν το αίτημα για την άσκηση της εταιρικής αγωγής υποβάλλεται από την πλειοψηφία των μετόχων, η άσκησή της είναι υποχρεωτική για το
Δ.Σ.

Παραγραφή εταιρικών αξιώσεων
•

Οι αξιώσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

•

Ωστόσο, η παραγραφή αναστέλλεται για όσο χρόνο ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ.

Άμεση ζημία τρίτων από πράξεις ή παραλείψεις μελών Δ.Σ.

•

Οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όσον αφορά την ευθύνη των μελών του Δ.Σ. δεν επηρεάζουν ή περιορίζουν την ευθύνη τους όσον αφορά τις
αξιώσεις από ζημία μετόχων (λόγω της πτώσης της αξίας της εταιρικής περιουσίας) ή τρίτων, την οποία υπέστησαν από πράξεις ή
παραλείψεις τους (αποκατάσταση ζημίας με τις γενικές διατάξεις του Α.Κ. 914 επ).

•

Δεν επηρεάζουν, επίσης, την ευθύνη των μελών του Δ.Σ. έναντι των εταιρικών πιστωτών από τη διάταξη του άρθ. 98 του Πτωχευτικού
Κώδικα (:μη έγκαιρη υποβολή της αιτήσεως πτώχευσης της Α.Ε., καθώς και πρόκληση της παύσης πληρωμών από δόλο ή βαρεία αμέλεια
των μελών του Δ.Σ.)

•

Το άρθρο 107 Ν. 4548/2018 επιβεβαιώνει ότι η ευθύνη του Δ.Σ., είναι και εσωτερική και δεν επηρεάζει τους τρίτους, που έχουν υποστεί
άμεση ζημία.
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Ευθύνη Νομικού Προσώπου έναντι τρίτων

Γενικές Διατάξεις - Άρθρα 71 & 914 επ. Α.Κ.
 Το νομικό πρόσωπο ευθύνεται για τις πράξεις ή τις παραλείψεις των μελών του Δ.Σ., εφόσον
 η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους είχαν ανατεθεί
 η πράξη ή παράλειψη είναι υπαίτια και παράνομη και
 δημιουργεί υποχρέωση αποζημίωσης.

 Το υπαίτια μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται επιπλέον εις ολόκληρον

Δηλαδή

Αν αποδειχτεί ότι οι εκπρόσωποι της A.E. με πράξεις τους υπαίτιες προκάλεσαν την αδικοπρακτική ευθύνη της εταιρείας,
τότε
μπορεί και αυτοί να είναι εναγόμενοι μαζί με την εταιρεία και να ευθύνονται για αποζημίωση του ενάγοντα αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.

Εάν και κατά πόσο συντρέχει αυτή η περίπτωση θα κριθεί από τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης.

Ευθύνη μελών του Δ.Σ. - Ποινικές Διατάξεις

•

Ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις προς το κοινό

•

Παραβάσεις μελών Δ.Σ. (ενδεικτικά)

•

•

έγκριση ανακριβών ή παραπλανητικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

•

Χορήγηση προκαταβολής, δανείου ή εγγύησης που επιβαρύνει την εταιρεία.

Παραβάσεις σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας (ενδεικτικά)
•

Σύναψη συμβάσεων χωρίς άδεια

•

Παράλειψη ή εκπρόθεσμη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων

•

Παρακώλυση ελέγχου

 Παραβάσεις σχετικά με τη Γ.Σ. (ενδεικτικά)
•

Παράλειψη σύγκλισης Γ.Σ.

•

Παράλειψη παροχής πληροφοριών σε μετόχους
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Γιατί οι επιχειρήσεις χρειάζονται ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης;

•

Αυστηρό θεσμικό πλαίσιο προς διασφάλιση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας στην επιχειρηματική δραστηριότητα

•

Ευθύνη Νομικού Προσώπου έναντι τρίτων (κατά τον Α.Κ.):

•

Ακολουθείται η θεωρία σύμφωνα με την οποία η δράση των οργάνων του νομικού προσώπου είναι δράση του ίδιου του νομικού προσώπου.

•

Ο Α.Κ. ορίζει ότι ο υφιστάμενος ζημία έχει υπεύθυνο έναντι αυτού και το νομικό πρόσωπο

•

Οι αρμοδιότητες των μελών Δ.Σ. αυξάνονται με το νέο Νόμο για τις Α.Ε.

•

Οι ευθύνες επεκτείνονται και στα διευθυντικά στελέχη που εκπροσωπούν και ασκούν διοίκηση στην εταιρεία (Ν.4548/2018).

Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης D&O

Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης - D&O

Πρόκειται για την Ασφαλιστική κάλυψη της Προσωπικής Ευθύνης
•

Των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και

•

Των Διευθυντών & των Στελεχών μιας επιχείρησης

αποκλειστικά και μόνο κατά την άσκηση των Διοικητικών και Διευθυντικών καθηκόντων τους
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Αντικείμενο της ασφαλιστικής κάλυψης

Προστασία της ατομικής περιουσίας

•

των Διευθυντών,

•

των Στελεχών,

•

των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

σε περίπτωση αμελούς συμπεριφοράς αποκλειστικά και μόνο κατά την άσκηση των Διοικητικών και Διευθυντικών καθηκόντων τους
Προστασία του ισολογισμού
•

Της Εταιρείας

Ορισμοί

Η έννοια του «Στελέχους» αφορά
 Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
 Διευθυντικά στελέχη (σύμφωνα με το οργανόγραμμα της Εταιρείας)
 Υπαλλήλους (έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία)
Η έννοια της «Εταιρείας» αφορά
 Εταιρεία και
 Θυγατρικές

H Ελληνική Πραγματικότητα

Βασικό Χαρακτηριστικό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

 Η ιδιοκτησία και η διοίκηση συνήθως ταυτίζονται. Η άσκηση της καθημερινής διαχείρισης γίνεται από τον ίδιο τον επιχειρηματία ή / και την
οικογένεια του
 Μη επαρκείς υποδομές περιορισμού κινδύνων (δεν υπάρχει Νομικό Τμήμα, Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης ή Τμήμα Εσωτερικού
Ελέγχου)

Management Guard
Ποιοι είναι οι ασφαλισμένοι;

H εταιρία

Τα φυσικά πρόσωπα

• Περιλαμβάνει και όλες τις θυγατρικές

• Διευθυντικά Στελέχη, μέλη Δ.Σ,
• Υπάλληλοι της εταιρίας
• Διευθυντές ανεξάρτητων οργανισμών
• Κληρονόμοι ή νόμιμοι εκπρόσωποι των παραπάνω προσώπων

Τι διεκδικούν οι τρίτοι / Τι ορίζεται ως Ζημία και καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο;
• Η επιδικασθείσα χρηματική αποζημίωση
• Το χρηματικό ποσό συμβιβασμού της Απαίτησης
• Τα Έξοδα Υπεράσπισης/ Ερευνών
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Ευθύνες
Οι Διευθυντές και τα Στελέχη μιας Εταιρείας έχουν Προσωπική Ευθύνη προς κάθε τρίτο, και ενδεικτικά προς :


μετόχους της Εταιρείας



χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς



προμηθευτές



δημόσιο



εργαζομένους

Ευθύνη μελών του Δ.Σ.
Οι τρίτοι
Μέτοχοι
24%

Διάφορα
3%

Προμηθευτές
9%
Ανταγωνιστές
6%

Έμμεσες απαιτήσεις
μετόχων
7%

Ρυθμιστικές Αρχές
11%
Εργατική Πρακτική
39%
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Management Guard
Πηγές απαιτήσεων
Εργαζόμενοι

Μέτοχοι



παράνομη καταγγελία σύμβασης εργασίας
(απόλυση)

 κακή διαχείριση, αναίτια έξοδα, παράβαση
καθήκοντος, αμοιβές, εσωτερική πληροφόρηση



παράβαση κανονισμών εργασίας ή όρων σύμβασης
εργασίας

 παραπλάνηση



μεροληπτική διάκριση



στέρηση αυξήσεων και προαγωγών



σεξουαλική παρενόχληση

 παραβίαση του καταστατικού της εταιρίας

Τρίτοι συναλλασσόμενοι (πελάτες, προμηθευτές,
ανταγωνιστές)

 μη τήρηση συμφωνιών
 αθέμιτο ανταγωνισμό, μονοπωλιακές πρακτικές
 εκμετάλλευση «ευαίσθητων» εμπορικών
πληροφοριών
 παραποίηση οικονομικών στοιχείων
 ηθική βλάβη

Η Ηθική Βλάβη είναι ένα χρηματικό ποσό που επιδικάζεται στον παθόντα (ενάγοντα) ως μια Ηθική Παρηγοριά για κάποια ζημία / βλάβη /
προσβολή που έχει υποστεί (Άρθρο 932 του Α.Κ.)

Μπορεί να διεκδικείται σε συνδυασμό με άλλα χρηματικά ποσά ή και αυτόνομα χωρίς να υπάρχουν άλλες απαιτήσεις
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Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα
εργασίας και απασχόλησης
Ν.3896/2010
Σκοπός του νόμου (άρθρο 1):
H εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, αναφορικά
με:
 Την πρόσβαση στην απασχόληση/επαγγελματική εξέλιξη
 Τους όρους και συνθήκες εργασίας/ αμοιβή
 Την κοινωνική ασφάλιση
 Ορισμοί (άρθρο 2)
•

‘Παρενόχληση’: όταν εκδηλώνεται ανεπιθύμητη συμπεριφορά συνδεόμενη με το φύλο ενός προσώπου με σκοπό ή αποτέλεσμα την
παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού
περιβάλλοντος.

•

‘Σεξουαλική Παρενόχληση: οποιαδήποτε μορφή

ανεπιθύμητης λεκτικής, ψυχολογικής, ή σωματικής συμπεριφοράς σεξουαλικού

χαρακτήρα, με αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, ιδίως με τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού,
εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος γύρω από αυτό.
 Αντιστροφή του βάρους της απόδειξης (εκτός ποινικού)

ManagementGuard

Διοικητικές Ευθύνες - βασική κάλυψη
λάθη και παραλείψεις στελεχών διοίκησης αποκλειστικά και μόνο κατά την άσκηση των Διοικητικών και Διευθυντικών καθηκόντων τους
 Ευθύνη εταιρίας - προαιρετική κάλυψη (προστασία του Ισολογισμού της εταιρίας)
 Απώλεια Χρημάτων & Υπεξαίρεση - προαιρετική κάλυψη
 Προσωπικό Ατύχημα - προαιρετική κάλυψη

Όφελος για τις επιχειρήσεις
Κάλυψη περισσότερων κινδύνων με 1 ασφαλιστήριο συμβόλαιο χαμηλότερο κόστος
για την επιχείρηση
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ManagementGuard
Πού απευθύνεται:
Σε όλους τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις εφόσον

έχουν κύκλο εργασιών μέχρι € 100.000.000

δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά

δεν παρέχουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

δεν δραστηριοποιούνται στην Βόρεια Αμερική (ΗΠΑ & Καναδά
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Ευθύνη Στελεχών

Τα Στελέχη από
αμέλεια

Κακή
διαχείριση,
λάθη,
παραλείψεις,
παραβίαση
κανονισμών

Ζημία σε
μετόχους,
προμηθευτές,
συνεργάτες,
εργαζόμενους,

χρηματοπιστωτι
κά ιδρύματα
(τρίτoυς,
stakeholders)

Εγείρονται
απαιτήσεις
από τους
τρίτους

Τα Στελέχη
ευθύνονται με
την
προσωπική
τους
περιουσία

Η Εταιρία
ευθύνεται εις
ολόκληρον
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Σημαντικά σημεία

•

Ως Λήπτης της Ασφάλισης ορίζεται η εταιρία, η οποία και πληρώνει τα ασφάλιστρα. Ως Ασφαλισμένος ορίζονται τα φυσικά πρόσωπα,
αλλά και η ίδια η Εταιρεία (Λήπτης της Ασφάλισης και Θυγατρικές αυτού) για συγκεκριμένες καλύψεις

•

Τα έξοδα υπεράσπισης καταβάλλονται με την εξέλιξη της υπεράσπισης της απαίτησης

•

Ανοικτή κάλυψη για παλαιά, τωρινά και μελλοντικά στελέχη

•

Κάλυψη Εξωδικαστικών Συμβιβασμών

Σημαντικά σημεία

•

Καλύπτεται αυτόματα, μέχρι το ποσό του ορίου ευθύνης, η χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη.

•

Ο συνήγορος υπεράσπισης επιλέγεται από τον Ασφαλισμένο

•

Δυνατότητα αναδρομικής κάλυψης

•

Σε περίπτωση μη ανανέωσης της ασφαλιστικής κάλυψης, παρέχεται αυτόματα πρόσθετη χρονική περίοδος προκειμένου να
γνωστοποιηθούν απαιτήσεις (5 χρόνια από τη λήξη της σύμβασης).

•

Όροι, σύμφωνοι με την Ελληνική Νομοθεσία

•

Δυνατότητα Κάλυψης του Νομικού Προσώπου.

ManagementGuard
Τι δεν καλύπτεται;

Προσωπικό όφελος-δόλος (κατόπιν
δικαστικής απόφασης), αλλά
καλύπτονται τα “αθώα” Στελέχη

Επιδόματα, bonus, αποζημιώσεις
απόλυσης, μισθοί υπερημερίας,
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

Άλλες ασφαλίσεις: σωματικές βλάβες
/ υλικές ζημίες, Επαγγελματική
Ευθύνη, Ευθύνη Παραγωγού
Προϊόντων

Ρύπανση, αλλά καλύπτονται τα
έξοδα υπεράσπισης

Γνωστές Απαιτήσεις / Γεγονότα /
προηγούμενες δίκες

Υπεξαίρεση Διευθυντικών στελεχών
και μελών ΔΣ (μόνο η υπεξαίρεση
υπαλλήλων καλύπτεται)
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ManagementGuard
Πιθανές αντιρρήσεις πελατών

«Ποτέ δεν έχει εγερθεί απαίτηση ευθύνης στελεχών διοίκησης.»
 Το περιβάλλον δεν είναι ίδιο.
 Το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι πλέον πολύ αυστηρό.
 Τρόπος για μεγαλύτερη ελευθερία κίνησης και σκέψης των στελεχών.
 Συνηθίζεται τέτοιας φύσης περιστατικά να κλείνουν εξωδικαστικά και να μη γίνονται γνωστά.
«Θα αντιμετωπίσουμε μόνοι μας τυχόν αγωγές.»
 Υψηλό κόστος
 Απαραίτητη η υψηλή τεχνογνωσία για την επίλυση των υποθέσεων
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ManagementGuard

Πως τιμολογείται το νέο πρόγραμμα;

34

ManagementGuard

Underwriting :
Πρόταση Ασφάλισης
Οικονομική έκθεση – Οικονομικές καταστάσεις
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ManagementGuard
Γιατί AIG;

 Εκτεταμένη εμπειρία στην Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης
 Διαρκής καινοτομία
 Τεχνογνωσία στο χειρισμό της Απαίτησης (τοπικός και ταχύτατος διακανονισμός) πάντα με ευαισθησία και διακριτικότητα
 Ευρεία προστασία μέσα από υψηλά όρια ευθύνης
 Παρουσία σε διεθνές επίπεδο
 Επιθυμία να κτίσουμε μακροχρόνιες σχέσεις με τους συνεργάτες / πελάτες μας
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (D&O)

FPOΚαρακαϊδού Φλώρα

Commercial Claims Team Coordinator

Στατιστικά Στοιχεία
1000
900
800
700
600
FINANCIAL LINES CLAIMS
D&O CLAIMS

500
400
300
200
100
0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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Στατιστικά Στοιχεία
ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
•

2014: €105.763

•

2015: €455.828

•

2016: €1.063.990

•

2017: €843.827

•

2018: €1.901.684,96

•

2019: €1.418.458

•

2020: €5.468.613,19
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Αναγγελία Ζημίας
•

Αναλυτική δήλωση από τον ασφαλισμένο όπου θα αναφέρονται γεγονότα και ημερομηνίες καθώς και την άποψή του για τα διαλαμβανόμενα
στο εξώδικο/μήνυση/αγωγή (απαίτηση)

•

Η ΑΓΩΓΗ ή Η ΜΗΝΥΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΕΙ ΩΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ

•

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΕΥΛΟΓΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ)
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Έξοδα Υπεράσπισης/Έρευνας
•

Κάλυψη Εξόδων Υπερασπιστής/Έρευνας

•

Κάλυψη μόνο εφόσον:
A.

Εύλογα και αιτιολογημένα

B.

Προηγούμενη σύμφωνη γνώμη ασφαλιστη
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Καταβολή αποζημίωσης εξόδων υπεράσπισης
 Άμεση ενημέρωση για το νομικό παραστάτη και τη χρονοχρέωσή του ώστε να εγκριθεί
 Αναλυτική κατάσταση εργασιών βάσει εγκεκριμένης χρονοχρέωσης
 Έξοδα κατόπιν έγκρισης αλλά και προσκόμιση παραστατικών (αποδείξεων κλπ)
 Επιμερισμός
 Χωριστή νομική εκπροσώπηση μόνο εφόσον υπάρχει ουσιώδης σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των ασφαλισμένων και κατόπιν έγκρισης
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Κάλυψη Αποζημίωσης
ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ:

 η επιδικασθείσα χρηματική αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένης της χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη, δυνάμει τελεσίδικης
δικαστικής ή διαιτητικής απόφασης που έχει εκδοθεί σε βάρος του Ασφαλισμένου κατ’ αποδοχή Απαίτησης που είχε εγερθεί εναντίον του και
καλύπτεται σύμφωνα με τους όρους του Ασφαλιστηρίου
 Αποζημίωση κατόπιν εξώδικης συμφωνίας/συμβιβασμός
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Case study 1
 Αγωγή πρώην υπαλλήλου στα αστικά δικαστήρια με αντικείμενο την κήρυξη ακυρότητας της καταγγελίας της εργασιακής του σύμβασης από
την ασφαλισμένη εταιρεία. Ο ενάγων υποστηρίζει ότι η απόλυσή του ήταν παράνομη και καταχρηστική και διεκδικεί:
 μισθούς υπερημερίας,
 δώρο Χριστουγέννων/Πάσχα και επίδομα αδείας και
 χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστη λόγω της προσβολής της προσωπικότητάς του

 Παράλληλα, ο υπάλληλος, ο οποίος θεωρούσε ότι η ουσιαστική αιτία της απόλυσής του ήταν η συνδικαλιστική του δράση, άσκησε και
μήνυση σε βάρος της διευθύντριας προσωπικού
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Case study 1
Αστικό σκέλος
•

Διορισμός δικηγόρου για την απόκρουση της αγωγής σε πρώτο και πιθανό δεύτερο βαθμό → έξοδα υπεράσπισης

•

Το αίτημα της αγωγής αποτελείται από εν μέρει καλυπτόμενα (ηθική βλάβη) και εν μέρει μη καλυπτόμενα (μισθοί υπερημερίας, δώρα,
επιδόματα) κονδύλια → εφαρμογή επιμερισμού στην καταβολή δαπανών υπερασπίσεως

•

Σε περίπτωση καταδίκης της ασφαλισμένης → παροχή καλύψεως στο κονδύλιο της ηθικής βλάβης

Ποινικό σκέλος
•

Διορισμός συνηγόρου υπεράσπισης στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης και, σε περίπτωση παραπομπής, στο ποινικό ακροατήριο →
έξοδα υπεράσπισης
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Case study 2
•

Πρώην Διευθύνων Σύμβουλος ασφαλισμένης εταιρείας, κατά του οποίου - μετά τη λήξη της διάρκειας του ασφαλιστηρίου - κινήθηκε
διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της προσωπικής του περιουσίας για ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές της εταιρείας που
είχαν δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της θητείας του (εγγραφή υποθήκης επί ακινήτων, δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών).

•

Επίσης, εκδόθηκε σε βάρος του στελέχους από την “Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες”
Διάταξη περί δέσμευσης των ακίνητων περιουσιακών του στοιχείων.

•

Παράλληλα, το στέλεχος αντιμετώπισε ποινικές κατηγορίες για μη καταβολή βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο, καλούμενος ως
κατηγορούμενος σε δύο ποινικές δίκες.
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Case study 2
•

Ενεργοποίηση πρόσθετης περιόδου γνωστοποίησης

Διαδικασία διοικητικής εκτέλεσης
•

Άσκηση ανακοπών στα διοικητικά δικαστήρια κατά των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης της φορολογικής Αρχής που απειλούν την
προσωπική του περιουσία → έξοδα υπεράσπισης

•

Παράλληλα, άσκηση αιτήσεων αναστολής προκειμένου να ανασταλεί η διαδικασία εκτέλεσης → έξοδα υπεράσπισης

Ποινικές διαδικασίες
•

Άσκηση αίτησης ανάκλησης στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών για την άρση της δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων → έξοδα
υπεράσπισης

•

Εκπροσώπηση από συνήγορο σε δύο ποινικές δίκες → έξοδα υπεράσπισης
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Case study 3
•

Αγωγή αποζημίωσης σε βάρος ασφαλισμένης εταιρείας και διευθυντικού στελέχους αυτής από υπάλληλο για ηθική βλάβη λόγω προσβολής
προσωπικότητας σε συνέχεια αποστολής προσβλητικού για την ενάγουσα email από το στέλεχος σε διάφορους αποδέκτες εντός της
εταιρείας.

•

Κάλυψη εξόδων υπεράσπισης μόνο όσον αφορά το στέλεχος, καθ’όσον το ασφαλιστήριο δεν περιείχε αυτοτελή κάλυψη του νομικού
προσώπου. Εφαρμογή επιμερισμού.
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Q&A
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