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 durante o desenvolvimento da sua atividade profissional.

A quem se dirige?
•
•
•
•
•
•

Advocacia.
Administradores de propriedades.
API – especialistas em imobiliário.
Assessor fiscal, contabilístico e laboral.
Assessor jurídico e económico.
Economista.

• Atuários.

•
•
•
•
•
•

Gestor administrativo.
Procurador.
Juiz.
Mediador de conflitos.
Administrador de insolvências.
Registo e gestão hipotecária.

•

Reclamação jurídica de não remunerados.

Principales ventajas
Completo

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

Especializado

Cobertura de reclamações por erros em:
•		Assessoria, 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 em Espanha.
•		Empresa líder neste âmbito.
•		Mais de 5000 sinistros geridos desde 2006.

Flexível

Contratação individual ou para coletivos.

Simples

Cotização (negociação) e contratação online através do portal BE-Net.

Integral

Possibilidade de contratar juntamente com a apólice de Multirrisco Oficinas e
Escritórios em condições preferenciais.

Transparente

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

Assessoria

Direta e personalizada ao mediador pela equipa de subscrição da W.R. Berkley Espanha.

Berkley R.C. Economia - Legal

Coberturas
Coberturas básicas
Responsabilidade civil profissional.
Defesa Jurídica e fianças.
Danos documentos.
Fianças.

Coberturas opcionais
Responsabilidade civil de exploração.
Responsabilidade civil locativa.
Responsabilidade civil patronal.
Responsabilidade civil decorrente do incumprimento de LOPD.
Incapacidade profissional.
Infidelidade de empregados.

•
•
•
•

Capital segurado desde 150.000 euros até 10 MM.
Delimitação Temporal: claims made com retroatividade ilimitada.
Delimitação Territorial e Jurisdicional: possibilidade de contratação até mundial.
Modalidades de contratação:
- Individual ou coletiva.
- Como primeira cobertura ou em excesso (extensão) de outras apólices.
• Formas de pagamento:
- Possibilidade de fracionar até trimestral.

Pessoa de contacto
María Medina
Responsável pela linha de negócio
91 449 26 56
mariamedina@wrberkley.com

Cristina Lozano
Subscritora
91 449 26 46
clozano@wrberkley.com

W.R. Berkley Espanha, por quê?
Especialização
Baseada 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 direta ao mediador.

Integral
Ampla gama de produtos, gestão “global” de risco e compromisso com uma cobertura eficiente.

Para más información sobre las características de este producto o para su contratación pueden contactarnos en:
SEDE SOCIAL: Paseo de la Castellana, 141, Planta 18 - 28046 Madrid - Teléfono +34 91 449 26 46
OFICINA: Gran Via de les Corts Catalanes, 632, 2º 1ª, esc. C - 08007 Barcelona - Teléfono +34 93 481 47 29

www.berkleyseguros.es
Los términos expresados en este documento están supeditados a las condiciones generales y especiales de aplicación para este seguro.

