FICHA DE PRODUTO

Responsabilidade Civil
Profissional
Berkley R.C. Economia - Legal
Descrição
Berkley R.C. Economia - Legal protege o património do segurado, perante possíveis reclamações por danos causados a
terceiros no exercício da sua atividade profissional.

A quem se dirige?
•
•
•
•
•
•
•

Juízes
Advogados (obrigatório)
Notários (obrigatório)
Solicitadores - agentes de execução (obrigatório)
Administradores de insolvência
Assessores jurídicos e económicos
Assessores fiscais, contabilísticos e laborais

•
•
•
•
•
•
•

Procuradores
Administradores de propriedades
Mediadores imobiliários (obrigatório)
Gestores administrativos
Registo e gestão hipotecária
Atividades em regime de voluntariado
Economistas

• Atuários

Principais vantagens
Completo

•		Cobertura “integral” da responsabilidade civil com amplas coberturas e diferentes
opções de franquia.

Especializado

Cobertura de reclamações por erros em:
•		Consultoria, representação e emissão de pareceres.
•		Atuação em procedimentos e em interposição de recursos.
•		Formalização, tramitação e gestão de expedientes e de documentos.

Experiente

•		Mais de 10 anos a fazer seguros de Responsabilidade Civil Profissional.
•		Empresa líder neste âmbito.
•		Mais de 5000 sinistros geridos desde 2006.

Flexível

Contratação individual ou para grupos (ordens ou associações).

Transparente

Condições simples e claras para facilitar aos segurados a compreensão das cláusulas.

Aconselhamento

Direto e personalizado pelo mediador.

Berkley R.C. Economia - Legal

Coberturas
Coberturas básicas
Responsabilidade civil profissional.
Proteção Jurídica e cauções.
Danos em documentos.
Cauções.

•
•
•
•
•

Coberturas opcionais
Responsabilidade civil de exploração.
Responsabilidade civil - exploração locativa.
Responsabilidade civil patronal.
Responsabilidade civil – incumprimento do RGPD.
Inibição do exercício da atividade profissional.
Infidelidade de empregados.

Capital segurado desde 150.000 euros até 10 MM.
Franquia: individualizada de acordo com as necessidades do cliente.
Âmbito temporal: claims made com a seguinte retroatividade:
Um ano se não existir apólice anterior;
Sem limite específico se existir apólice anterior.
Âmbito Territorial: possibilidade de contratação para todo o mundo, sob consulta.
Formas de pagamento: possibilidade de fracionamento semestral ou trimestral.

Pessoa de contato
Frederico Gil
Business Development - Portugal		
+351 964 120 279
fgil@wrberkley.com

W.R. Berkley, por quê?
Especialização
Com base na nossa experiência e conhecimento, com soluções de seguros por medida.

Qualidade
Condições claras, processo de subscrição ágil e proatividade em caso de sinistro.

Serviço
Profissionais experientes, rapidez na gestão e assessoria direto pelo mediador.

Integral
Gestão “global” do risco e compromisso com uma cobertura eficiente.

Para mais informações sobre as características deste produto, pode contactar-nos em:
SEDE SOCIAL: Paseo de la Castellana, 141, Planta 18 - 28046 Madrid - Teléfono +34 91 449 26 46
ESCRITÓRIO: Gran Via de les Corts Catalanes, 632, 2º 1ª, esc. C - 08007 Barcelona - Teléfono +34 93 481 47 29

www.wrberkley.pt
Os termos expressos neste documento estão sujeitos às condições gerais e especiais de aplicação deste seguro.

