BÜLTEN

2011-02/001

YÖNETİCİ SORUMLULUK SİGORTALARI
Değerli müşterilerimiz;
Bu ayki bültenimizde, 14.02.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk
Ticaret Kanunu” ‘nda da değinilen “Yönetici Sorumluluk Sigortaları” nın kapsamı, sağladığı
avantajlar ve uygulama esasları ile ilgili önemli bilgiler verilecektir.

* KAPSAM ;
Şirketin ve iştiraklerinin yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin ve müdürlerinin yönetici ve
müdürü vasfı ile görevlerini yerine getirirlerken yaptıkları hata, ihmal veya kusurlar nedeniyle
oluşan zararların kendilerinden talep edilmesi sonucu ortaya çıkan tazminat tutarları, resmi
kurumlar tarafından kendilerine kesilen idari para cezaları ve dava sonucu oluşan savunma
masrafları teminat altına alınır.

* TEMİNATLAR;
1- Yönetim Sorumluluğu
Sigortalının yönetici ve müdür vasfıyla görevini yerine getirirken yaptığı
ihmallerden kaynaklanan ve sigortalıdan üçüncü şahıslar tarafından talep
edilen zararlar teminat kapsamındadır.
* Tazminat Tutarları
* Sigortalıya karşı dava açılmış ise oluşan savunma masrafları
* Sigortalı hakkında başlatılan soruşturma sonucu maruz kalınan
masraflar
* Soruşturmalar ve tazminat talepleri dışındaki diğer kritik olaylar
sonucu maruz kalınan masraflar
2- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Özel İhtiyarı Teminat;

* EK TEMİNATLAR;
1- İki Taraflı Uzatılan Bildirim Süresi;
a) Uzatılan Bildirim Süresi b) Emekli Sigortalı Kişilere İlişkin Uzatılan Bildirim Süresi
2- Acil Durumlarda yapılan masraflar;
3- Kriz Masrafları;
4- Zararının Büyük Boyutlara Ulaşmasını Önleme;
5- Diğer Giderler;
a) Kovuşturma Masrafları b) Kefalet Senedi ve Teminat Senedi Masrafları; c) İtibarın
Zedelenmesi
6- Kaçırılma Vakalarına İlişkin Giderler;
7- Yeni Bağlı Ortaklıklar;
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* Bu Sigorta İle “Kimler Sigortalı’dır”
* Şirkette ve bağlı ortaklıklarında görev yapan yönetim kurulu üyeleri (bağımsız yönetim kurulu
üyeleri de dahil olmak üzere), yöneticiler, müdürler ve çalışanlar
* Sözleşme döneminde iktisap edilen ve şirketin bağlı ortaklığı olan şirketlerin yönetim kurulu
üyeleri, yöneticileri, müdürleri ve çalışanları
* Sözleşme döneminde emekli olan yönetim kurulu üyesi, yönetici, müdür veya çalışan
* Şirketin görevlendirmesi üzere bağlı ortaklık olmayan bir şirkette görev yapan yönetim kurulu
üyeleri (bağımsız yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere) ve yöneticiler
* İstendiği takdirde, hisseleri borsada işlem gören şirket için şirketin kendisi de tüzel kişilik
olarak sigortalı olabilir.

* Sigortalının “Hangi Zararları Ödenir”
* Sigortalının kusuru veya ihmali nedeniyle sorumluluklarını tam
olarak yerine getirememesi sonucu zarara uğrayan üçüncü şahısların
talep ettiği tazminatlar
Bu üçüncü şahıslar kimler olabilir?
Hissedarlar – ortaklar - İlgili resmi kurumlar, devlet kurumları –
Alacaklılar - Rakip firmalar – Müşteriler - Şirketin iş yaptığı diğer
firmalar (tedarikçi firmalar) - Şirketin kendisi - Şirket çalışanları - Tasfiye memurları

* İSTİSNALAR;
Kasıtlı fiiller, Bedensel yaralanma ve malvarlığı hasarları, Önceki davalar ve önceden bilinen
hal ve durumlar, Kirlilik, Mütevellilik, Sigortalılar tarafından ABD’de yapılan talepler, Kaçırılma
olayları istisnaları

* Hasar örnekleri;
Sektör: Perakende
Bir banka, perakendeci bir firmaya karşı kendileriyle yapılan USD8.5mn değerindeki finansal
anlaşma sürecinde, sözleşme için esaslı konularda gerçeklerin açıklanmaması iddiasıyla bir
dava açmıştır.
Belirtilen iştirak için belirlenen tahmini nakit akışı, kredinin sürdürülebilir olmadığını göstermiş
ve banka, ilgili yöneticilerin yanıltıcı beyanda bulundukları suçlamasında bulunmuştur
Düzenleyici Kurumlar Tarafından Açılabilecek Davalar
Bir şirketin hukuk departmanı çalışanlarının, (yöneticilerin haberi olmaksızın) vergi indirimi
olmadan maaş aldıklarının iddia edilmesini takiben Gelir Dairesi tarafından şirket yönetimine
karşı adli kovuşturma açılması kararlaştırılmıştır.
Diğer örnekler:
Kötü yönetim nedeniyle meydana gelen olağandışı kayıplarla ilgili olarak hissedarlar tarafından
bir şirketin yöneticileri aleyhinde dava açılmıştır. Yöneticiler, suçsuz olduklarını ispatlamışlar
ancak yüksek meblağlı mahkeme masrafları ortaya çıkmıştır.
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