FICHA DE PRODUTO

Responsabilidade Civil Sanitária
Berkley R.C. Profissionais
Médicos - Sanitários
Descrição
A Berkley R.C. Profissionais Médicos - Sanitários protege o património do segurado, perante possíveis reclamações por danos
causados a terceiros durante o desenvolvimento da sua atividade profissional.

A quem se dirige?
• Médicos: médicos individuais, incluindo sociedades unipessoais de qualquer especialidade (expeto ginecologia e
obstetrícia), tanto de carácter público como privado ou misto.
• Sanitários: Enfermeiro/a SEU e enfermeiro/a SOU, logopedista, psicólogos, enfermeiros, óptico-optometrista, técnico
de prótese dentária, farmacêutico, técnico de laboratório, podólogo, nutricionista, fisioterapeuta, quiromassagista,
osteopata, assistente social e veterinário.inhabilitaciçon profesional.

Principais Vantagens
Completo

• Cobertura “integral” da responsabilidade civil: R.C. Profissional, R.C. Exploração e
R.C. Patronal.
• Defesa civil e fianças com possibilidade de ampliação.
• Incapacidade profissional.

Especializado

Com coberturas ajustadas às necessidades deste coletivo:
• Realização de diagnósticos, tratamentos, consultas, visitas, relatórios e certificados,
prescrições e aplicações terapêuticas.
• Intervenções cirúrgicas.
• Atuação como perito em processos judiciais ou como árbitro em procedimentos de
arbitragem.
• Ensino, participação em congressos e seminários e colaboração em publicações
especializadas ou em meios informativos nos quais atue devido à sua profissão.
• Atividades de investigação clínica para as quais esteja qualificado, exceto em
ensaios clínicos com medicamentos.
• Responsabilidade por violação do LOPD.
• Incapacidade profissional
• Defesa jurídica ampliada: reclamações infundadas, perda de prestígio, no caso de
agressões e por reclamações derivadas de produtos defeituosos.

Experiente

• Mais de 10 anos a fazer seguros de Responsabilidade Civil Profissional Sanitária em
Espanha.
• Mais de 50.000 profissionais sanitários segurados.
• Mais de 6000 sinistros geridos desde 2006 no âmbito sócio sanitário.

Simples

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

Integral

Possibilidade de contratar a apólice de acidentes específica para este grupo.

Assessoria

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

Berkley R.C. Profissionais
Médicos - Sanitários
Coberturas
Coberturas básicas
Responsabilidade civil profissional
(sociedades unipessoais incluídas*)
Responsabilidade civil de exploração.
Responsabilidade civil locativa.
Responsabilidade civil de contaminação acidental*.
Responsabilidade civil de instalações radioativas*.
Perda ou danos a expedientes.
Responsabilidade civil patronal.
Defesas e fianças.
Inhabilitación profesional.

Coberturas opcionais
Incumprimento LOPD.
Incapacidade profissional.
Defesa ampliada*.

*Coberturas oferecidas exclusivamente a médicos.

• Capital segurado desde 150.000 euros até ao limite determinado pelo segurado, com duplo agregado anual.
• Franquia: sem franquia para R.C. Profissional.
• Delimitação temporal: claims made com retroatividade de:
- Um ano se não havia uma apólice antes.
- Ilimitada se existe apólice anterior.
• Formas de pagamento: fracionamento semestral ou trimestral.

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

W.R. Berkley, 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 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.

