טופס הצעה לביטוח דירקטורים ונושאי משרה
פוליסת  – CLAIMS MADEעל בסיס הגשת התביעה בתקופת הביטוח
הגשת טופס הצעה זה למבטח אינה מהווה אישור קיום ביטוח ו/או הסכמת המבטח לביצוע הביטוח.
אנא הקפד על מילוי פרטים מדויק .אי דיוק בפרטים עלול להיחשב כאי עמידה בחובת הגילוי על פי חוק חוזה הביטוח ,התשמ"א  1981 -ולהקטין את תגמולי הביטוח,
בכפוף להוראות החוק.
חתימה על טופס הצעה זה אינה מחייבת את איילון )להלן" :המבטח"( לקבל את המציע לביטוח ,או את המציע לרכוש כיסוי ביטוחי ,אולם מוסכם כי טופס הצעה זה
יהווה בסיס לכל פוליסת ביטוח שתופק.
אין להסיק מכל שאלה בטופס זה ,שנשוא השאלה מכוסה בפוליסת הביטוח.
תנאי הפוליסה הינם כפי המפורטים בפוליסה לביטוח דירקטורים ונושאי משרה בהתאם לנוסח המצוין בפוליסה ויש לקראם בעיון.
 .1פרטי המציע
שם החברה
מס' טלפון

מס' ח.פ.
מס' טלפון נייד

כתובת דואר אלקטרוני של המציע

כתובת המשרד הראשי
מדינת הרישום

מספר רישום

מהן הפעילויות העסקיות של החברה ושל החברות הבנות שלה?

תאריך ייסוד/התאגדות
גבול/ות האחריות הנדרשים

.2

ציין את רשימת כל חברות הבת ,לרבות מדינת הרישום ואחוז הבעלות בה של המציע:
המציע וחברות הבת ייקראו להלן" :החברה".
חברה פרטית/ציבורית
מדינת הרישום
שם חברת הבת

.3

במהלך השנה האחרונה:
)א( האם שונה שמה של חברת האם?
)ב( האם בוצעו רכישות או מיזוגים המערבים את המציע או חברת בת כלשהי?
)ג( האם חברת בת של החברה נמכרה או חדלה מפעילות?
)ד( האם אירעו בחברת האם מינופים ,שינויי שליטה או שונה מבנה ההון של חברת האם בכל דרך אחרת?
אם התשובה היא "כן" ,נא פרטו.

 .4האם לחברה או לכל דירקטור או נושא משרה בה יש ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בר תוקף?
אם התשובה היא "כן" ,נא פרטו:
תאריך פקיעת הביטוח
תקופת שיפוי
מבטח
השתתפות/השתתפויות עצמית/יות
.5
.6
.7
.8
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 %הבעלות בחברת הבת של המציע

כן
כן
כן
כן
כן

לא
לא
לא
לא

לא
פרמיה

תאריך רטרואקטיבי

האם קרה ב  7 -השנים האחרונות לחברה שמבטח דחה הצעת ביטוח או ביטל או סירב לחדש ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה?
אם התשובה היא "כן" ,נא פרטו.
לא
כן
האם המציע היא חברה ציבורית )ניירות ערך או אג"ח(?
לא
האם חברת בת כלשהי של המציע היא חברה ציבורית )ניירות ערך או אג"ח(? כן
אם התשובה לשאלה  6או  7חיובית ,אנא המצא פרטים בטבלה להלן לגבי המציע ו/או לגבי כל חברת בת:
אחוז הבטוחות/ני"ע
סוג הרישום )direct,
כל בטוחה/נייר ערך
רישום למסחר בכל
מדינת ייסוד או
שם הישות
הנסחרים וסוגיהם
הרשום למסחר בכל ארץ (ADR and level, OTC
ארץ
התאגדות
ומספר הרישום
כן

לא
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 .9אנא המציאו רישום מפורט לגבי החברה:
)א( המספר הכולל של בעלי המניות )ראו טבלה מצורפת(
)ב( המספר הכולל של המניות שהונפקו
)ג( המספר הכולל של המניות )באחוזים( המוחזקות על ידי דירקטורים ונושאי משרה של החברה )הן ישירות והן בנאמנות( במשולב:
)ד( מספר המניות הכולל )באחוזים( המוחזק על ידי משקיעים מוסדיים :כל מחזיקי ניירות ערך/בטוחות המחזיקים ב 5%-ויותר בשליטה במציע או בכל חברת בת
ציבורית ,בציון שמו של בעל המניות ואחוז אחזקותיו:
אחוז השליטה
הישות
המחזיק

)ה( האם כל בעלי המניות המחזיקים ב 15%-ויותר מהון המניות מיוצגים בדירקטוריון ו/או כנושאי משרה בחברה?
.10

.11

כן

לא
לא

כן
)א( האם החברה שוקלת לבצע כל רכישה ,הצעת רכש או מיזוג או כל שינוי במבנה ההון?
)ב( האם ידוע לחברה על כל ישות אחרת השוקלת ביצוע כל רכישה ,הצעת רכש או מיזוג או כל שינוי במבנה ההון של המציע או כל חברת בת?
לא
כן
לא
כן
)ג( האם החברה מתכננת הצעה חדשה לציבור של ניירות הערך שלה או שינוי בהם במהלך  12החודשים הבאים?
אם התשובה לאחת השאלות לעיל היא חיובית ,אנא המצא פרטים.
כן

)א( האם במהלך  12החודשים האחרונים הוחלף דירקטור או נושא משרת ביצוע במציע או בחברת בת?
אם התשובה חיובית ,יש לפרט:
התואר/העמדה של הדירקטור או נושא המשרה המוחלף:
אנא הבהירו את סיבת ההחלפה:

לא

האם יש נושאים בלתי פתורים בשל החלפה זו? האם הדירקטור או נושא המשרה המוחלף קיבלו את מלוא זכויותיהם? האם חתמו על וויתור תביעות כנגד
החברה?
לא
)ב( האם החברה שוקלת החלפה או הוספה של דירקטור או נושא משרה במציע או בחברות הבת? כן
אם התשובה חיובית יש לפרט את פרטי נושא המשרה או דירקטור ,תוארו והסיבה לכך.
כן

לא

.12

האם לחברה יש ועדת ביקורת פנימית?
במידה והתשובה חיובית:
לא
כן
)א( האם כל החברים בה הם דירקטורים בלתי תלויים?
לא
כן
)ב( האם ועדת הביקורת נפגשת יותר מארבע פעמים בשנה?
לא
כן
)ג( האם מי מחברי ועדת הביקורת הוחלף או התפטר במהלך  12החודשים האחרונים?
אם כן :מי ומדוע?
למטרות שאלה  12בלבד :דירקטור/ים בלתי תלוי/ים פירושו אדם שאינו נושא משרה או עובד בחברה ואשר:
 .1לא היה עובד או נושא משרה בחברה לפחות  3שנים
 .2אינו שותף או בעל שליטה בחברה

.13

)א( האם החברה החליפה את רואה החשבון המבקר החיצוני שלה בשלושת השנים האחרונות?
אם התשובה חיובית :מדוע ומתי?
)ב( האם החברה מתכננת להחליף את רואה החשבון המבקר החיצוני שלה במהלך  12החודשים הבאים?
אם התשובה חיובית :מדוע ובמי?

.14

)א( האם במהלך  12החודשים האחרונים המליצו רואי החשבון המבקרים החיצוניים של החברה על שינוי בתיעוד הרווח או בכל מהלך חשבונאי משמעותי אחר?
לא
כן
לא
כן
)ב( האם במהלך  12החודשים האחרונים שינתה החברה את אופן תיעוד רווחיה או כל מהלך חשבונאי משמעותי אחר?
לא
כן
)ג( האם החברה החליטה על שינוי בתיעוד רווחיה או בכל מהלך חשבונאי משמעותי אחר?
אם ענית בחיוב על אחת מהשאלות של סעיף זה ,אנא המצא פרטים:

כן

לא

כן

לא

.15

האם החברה שינתה וניסחה מחדש את תוצאותיה הפיננסיות?
אם התשובה חיובית ,יש להמציא פרטים.

.16

האם החברה מתכננת במהלך  12החודשים הקרובים שינוי בהצגת הרווח?
אם התשובה חיובית ,יש להמציא פרטים.
במידה והתשובה לשאלה  16חיובית ,מוצהר ומוסכם בזאת כי הפוליסה המוצעת אינה מעניקה כיסוי לנזק בקשר לכל תביעה ,חקירה או הליך המיוחס ל/או נובע
מאירוע זה ,אלא אם ניתן כיסוי זה בנספח המצורף לפוליסה המוצעת.
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לא

כן

לא
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 .17נא פרטו את מספר העובדים הכולל של החברה וחברות בנות ,לרבות התפלגות להלן:
מספר עובדים
ארץ
ישראל
ארה"ב
קנדה
בריטניה
אירופה
שאר העולם
סה"כ
 .18במידה וחל שינוי מהותי במספר המועסקים או בחלוקה הגיאוגרפית שלהם ,אנא הסבירו את סיבת השינוי:

כיסוי לצפון אמריקה
יש להשיב על שאלות  19-26רק אם מבוקש כיסוי לתביעות שיוגשו בארצות הברית או קנדה ,או לתביעות שיוגשו במקום אחר כתוצאה מפעילות של החברה בארצות
הברית או בקנדה.
.19

אנא ,פרטו את הערך הכולל ברוטו של נכסי החברה בארה"ב

.20

נא פרטו את הכנסות החברה הכוללות מצפון אמריקה

.21

)א( נא פרטו את החברות הבנות בצפון אמריקה שאינן בבעלות מלאה וכן את שיעור החזקות החברה בכל אחת מהן
)ב( לגבי כל חברה – מי בעלי מניות המיעוט?

.22

האם לחברה או למי מהחברות הבנות שלה יש מניות ,סטוק של מניות או אגרות חוב בצפון אמריקה ,שלא פורטו בשאלה ?8
אם התשובה "כן" נא פרטו:
מה התאריך בו בוצעה לאחרונה הצעה  /הצעה בלתי חוזרת /הנפקה?

.23

האם ההצעה הייתה כפופה לחוק ניירות הערך הפדראלי של ארצות הברית משנת  1933ו  /או לחוק הפדראלי של ארצות הברית בדבר מסחר בניירות ערך משנת 1934
לא
ו/או כל תיקון של חוקים אלה? כן
אם התשובה חיובית ,אנא המצא פרטים מלאים:

.24

האם הוגש לרשויות המסדירות בארצות הברית טופס ?20-F
אם השאלה אינה רלוונטית לגביכם נא אשרו את הפרטים:

.25

אנא ,פרט את הפעולות העסקיות של המועסקים בארה"ב:

כן

כן

לא

לא

כל המציעים מתבקשים להשיב על השאלות הבאות
מידע על תביעות
 .26האם הוגשו ב– 7השנים האחרונות או שתלויות ועומדות נגד החברה ו/או חברות הבנות שלה ו/או נגד דירקטור או נושא משרה של החברה או של החברות הבנות
לא
כן
שלה ,תביעות ,חקירות ,נסיבות העלולות להצמיח תביעות או לערב את מי מהמוצעים לביטוח בתביעות?
אם התשובה היא "כן" ,נא פרטו.
.27

האם ידוע למי מהדירקטורים או נושאי המשרה או ליועץ המשפטי של החברה )או מי שמכהן בתפקיד דומה( או למנהל הסיכונים בחברה ,על אירועים ,טעות או
לא
השמטה אשר עלולים באופן סביר להצמיח תביעה ,חקירה או כל פעולה המכוסה בפוליסה המוצעת? כן
אם התשובה היא "כן" ,נא פרטו.

לתשומת לבכם ,מומלץ ביותר כי שאלות  26ו –  27תועברנה לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בטרם תינתן עליהן תשובה.
מסמכים מבוקשים:
 .28יש להמציא העתק ממסמכים אלה עבור החברה:
)א( דו"ח שנתי אחרון
)ב( דו"ח ביניים אחרון
)ג( מאזן פיננסי מבוקר אחרון
)ד( כל בקשה לרישום ניירות ערך למסחר שהוגשה לרשויות הממשלתיות הרלוונטיות בשנתיים האחרונות
ה( כל דו"ח תקופתי אחר הנדרש על ידי הרשות הממשלתית הרלוונטית המפקחת על ניירות ערך ב –  12החודשים האחרונים )לגבי חברות הנסחרות בישראל :הרשות
לניירות ערך(.
מוסכם ומוצהר בזאת כי המציע ימציא לידי המבטח ,מיד כשיתאפשר ,העתק מכל דו"ח שנתי ,דו"ח ביניים ,בקשה לרישום למסחר בניירות ערך ,שהמציע או כל חברת
בת יגישו לכל רשות ממשלתית או רגולטורית רלוונטית מקומית או זרה ,המפקחות על ניירות ערך לרבות רשות ניירות הערך בארה"ב.
החתימה על הצעה זו אינה מחייבת את המציע לכרות את חוזה הביטוח.
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הצהרה
א .אני מצהיר ,בשם כל המבוטחים ,לאחר חקירה ודרישה ,שההצהרות והתשובות המפורטות במסמך זה הן אמיתיות ושלא הוסתרו או הוצהרו באופן בלתי הולם עובדות
מהותיות.
ב .אני מסכים שההצהרות והתשובות המפורטות במסמך זה וכל מידע אחר שיומצא ,כנדרש ,יהוו בסיס לחוזה הביטוח.
ג .הנני מתחייב להודיע למבטח על כל שינוי מהותי שיחול בהצהרות ,במצגים ,בעובדות ובכל מידע אחר ,שפורט בהצעה זו ,שאירע אחרי החתימה על הצעה זו ולפני
תחילת תוקפה של הפוליסה.
ד .עניין מהותי פירושו כל עניין שיש בו להשפיע על הקבלה לביטוח או על הערכת הסיכונים.
ה .כל הצהרה או מסמך כתוב שיומצאו למבטח בקשר לבקשה לביטוח זו ,ייחשבו חלק בלתי נפרד ממנה.
שם מלא של החותם

תאריך
מורשה חתימה מטעם המבוטח

תפקיד

חתימה

חתימת החברה

הודעה והסכמה לפי סעיף  11לחוק הגנת הפרטיות )דיוור ישיר( – סעיף שאינו חובה ,לבחירת המבוטח
 .1הנני מסכים כי הפרטים והנתונים אודותיי ישמשו את המבטח ו/או תאגידים מקבוצת איילון )להלן" :איילון"( לצורך יצירת קשר להצעה לרכישה ו/או שיווק של תוכניות,
כיסויים ביטוחיים ו/או מוצרים או שירותים פיננסיים ו/או אחרים מטעם איילון ולצורך עיבודים סטטיסטיים ,פילוח ומיקוד שיווקי ולמטרות שיפור השירות והטיפול
בתביעות ,זאת אף באמצעות העברתו של המידע למטרות אלה לצדדים שלישיים הפועלים בשמה או מטעמה של איילון בעניינים אלה.
 .2הנני מסכים כי תכנים שיווקיים מהגורמים האמורים יועברו אלי בדרך של דיוור ,לרבות דיוור ישיר או שירותי דיוור ישיר או בדרך אחרת ,לרבות באמצעות פקסימיליה,
מערכת חיוג אוטומאטי ,הודעה אלקטרונית ,הודעת מסר קצר ) ,(SMSכל אמצעי תקשורת אחר ,שיתוף קבצים וכל דרך אחרת.
 .3ידוע לי כי בכל עת אני רשאי לבקש מהמבטח בכתב או בהודעה לכתובת האינטרנט mail@ayalon-ins.co.il :כי הנני מעוניין לחזור בי מהסכמתי זו ולהסירני מרשימת
התפוצה.
תאריך ושעה

חתימת המועמד לביטוח

הודעה והסכמה למסירת מידע אישי בכפוף לתיקון מספר  40לחוק התקשורת )בזק ושידורים( ,התשס"ח –  - 2008סעיף שאינו חובה ,לבחירת המבוטח
 .1הנני מאשר כי מהידע והנתונים וכל עדכון שלהם שמסרתי ושאמסור ,לרבות באמצעות אתר האינטרנט של המבטח ,נמסר בהסכמתי וברצוני המלא וכי הנני מסכים,
שמידע ונתונים אלה ישמשו את המבטח ,ו/או תאגידים מקבוצת איילון )להלן" :איילון"( בכפוף לכל דין ,כמאגר מידע לדיוור ישיר וליצירת קשר להצעה לרכישה ו/או
שיווק של תוכניות ,כיסויים ביטוחיים ו/או מוצרים או שירותים פיננסיים ו/או אחרים מטעם איילון לצורך עיבודים סטטיסטיים ,פילוח ומיקוד שיווקי ולמטרות שיפור
השירות והטיפול בתביעות ,זאת אף באמצעות העברתו של המידע למטרות אלה לצדדים שלישיים הפועלים בשמה או מטעמה של איילון בעניינים אלה.
 .2אני מסכים כי מידע ,כאמור ,ישוגר אלי אף באמצעות דיוור ,לרבות דיוור ישיר או שירותי דיוור ישיר או בדרך אחרת ,פקסימיליה ,מערכת חיוג אוטומאטי ,הודעה
אלקטרונית ,הודעת מסר קצר ) ,(SMSכל אמצעי תקשורת אחר ,שיתוף קבצים וכל דרך אחרת.
 .3אם לא אהיה מעוניין במידע או בפנייה ,כאמור ,ידוע לי כי הנני רשאי בכל עת להודיע למבטח בכתב או בהודעה לכתובת האינטרנט mail@ayalon-ins.co.il :כי הנני
מעוניין לחזור בי מהסכמתי זו ולהסירני מרשימת התפוצה.
תאריך ושעה
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נספח לטופס ההצעה
.1

נא פרט את גיוסי ההון שבצעה החברה:
תאריך גיוס

שווי חברה לפני גיוס
US$

מניות/הון/אג"ח/אופציות

שווי חברה אחרי גיוס
US$

הסכום שגויס
US$

נא צרף רשימת בעלי מניות מעודכנת לגיוס האחרון.
.2

נא פרט נתונים פיננסיים עדכניים:
נכון לתאריך

US$
מזומנים ושווי מזומנים
התחייבויות שוטפות
הון עצמי
נכסים שוטפים
סה"כ נכסים
קצב שריפת מזומנים מפעילות שוטפת )חודשי(
.3

.4

האם החברה צופה שקצב שריפת המזומנים מפעילות שוטפת ישתנה?
במידה וכן ,נא לפרט:

כן

האם החברה מתכוונת לגייס הון נוסף במהלך השנה?
במידה וכן:
$US
הסכום הצפוי לגיוס
תאריך משוער:
המשקיעים הפוטנציאליים:
לא
האם נחתם הסכם? כן
במידה וכן:
 .1נא לצרף העתק
 .2האם כל בעלי המניות ידוללו באופן שווה?
 .3האם כל בעלי המניות חתמו על הסכמתם לדילול?

תאריך ושעה
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כן

לא

לא

כן
כן

לא
לא

חתימת יו"ר מועצת המנהלים או מנכ"ל החברה
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