RESPONSABILIDADE
CIVIL DE DIRETORES
E ADMINISTRADORES
Situações de litígios específicos para indústrias transformadoras
Exemplos de como o nosso seguro Hiscox Módulo de Gestão o pode proteger a si e
à reputação da sua empresa.

As recentes alterações legislativas apontam cada vez mais no sentido de
uma maior responsabilização dos membros de órgãos de administração
e fiscalização, e das próprias empresas, pelas ações cometidas e pelos
danos que provoquem a terceiros. Como resultado, aumentaram as
reclamações e os pedidos de indemnizações, tornando premente e quase
obrigatória a necessidade de mecanismos de defesa contra possíveis
ações judiciais e o pagamento de indemnizações avultadas. O seguro
da Hiscox garante, a si e à sua empresa, uma proteção contra estas
circunstâncias.
De seguida detalhamos possíveis situações que demonstram como o nosso seguro atua
para a sua proteção e a da sua empresa.
Regulação

Acionistas/Investidores

A Autoridade para a Segurança Alimentar intentou uma
ação judicial contra uma empresa de transformação de
produtos animais, por falhas verificadas nas condições
sanitárias, e por defeitos ao nível da embalagem e
informações inexatas nos rótulos dos produtos finais.

Os acionistas minoritários intentaram uma ação social
de responsabilidade contra os administradores de uma
empresa de moldes, por violação do dever de lealdade
e de cuidado. Os acionistas alegaram que a emissão de
novas ações com vista ao aumento do capital, apesar de
necessária para apoiar o desenvolvimento do negócio,
conduziu a empresa a graves dificuldades financeiras,
não estando a decisão de gestão devidamente
fundamentada.

Credores sociais
Os credores sociais de uma empresa de fabrico de
componentes automóveis em situação de insolvência
intentaram uma ação de responsabilidade civil contra
os anteriores administradores, por faltas e incorreções
verificadas ao nível do registo contabilístico de
determinadas transações financeiras.

Reclamações laborais
Uma colaboradora de uma empresa de produção
de pasta de papel foi despedida, alegadamente por
falhas de desempenho e inadequação ao posto de
trabalho. A colaboradora contestou em Tribunal do
Trabalho alegando despedimento ilícito, afirmando que o
despedimento se tinha devido ao anúncio de que estaria
grávida e não às razões apontadas pelo empregador.

Em qualquer destas situações, a Hiscox poderia ter
ajudado a cobrir os custos com a defesa jurídica
e a pagar as indemnizações civis ou os prejuízos
financeiros diretos, resultantes das reclamações
apresentadas contra administradores, diretores ou
contra a própria empresa.
Os exemplos acima são meramente ilustrativos.
As reclamações ao abrigo da apólice são geridas
de forma única e estão sempre sujeitas aos termos
e condições do contrato de seguro. Para detalhes
adicionais aconselhamos a leitura da sua apólice.
Alternativamente, se tiver alguma dúvida sobre
o nosso seguro, contacte o seu corretor de seguros.

Uma empresa de materiais para a construção civil e os
seus administradores enfrentaram as acusações de um
colaborador de uma nova empresa subsidiária adquirida
recentemente. O trabalhador alegava que o seu contrato
de trabalho tinha sido unilateralmente alterado e que o
seu horário de trabalho aumentado, em contravenção
com as normas do Contrato Coletivo de Trabalho.
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