FICHA DE PRODUTO

Administradores e Gerentes
(D&O)
Berkley D&O
Descrição
Atualmente, a gestão das empresas, independentemente do seu tamanho e forma jurídica, desenvolve-se num ambiente
normativo muito exigente para os respetivos administradores e gestores, que assumem de forma pessoal, solidária e ilimitada
a responsabilidade que deriva dos seus erros de gestão, e estão desprotegidos contra reclamações de terceiros: credores,
empregados, entidades reguladoras, acionistas, etc.
Nos últimos anos, houve uma procura exponencial por este seguro de D&O como consequência da Reforma do Código Penal (Lei
Orgânica 1/2015), da crise económica e do aumento de atividade dos Órgãos Reguladores.

A quem se dirige?
A todos os tipos de empresas, independentemente do tamanho (desde PME a grandes grupos internacionais), da forma
jurídica (SA, fundações, Associações, etc) e da sua atividade.

Principais Vantagens

Completo

• Amplas coberturas e limites segurados (limite adicional para conselheiros não
executivos, multas e sanções, administradores retirados, etc.).
• Constituição de Fianças Penais.
• Responsabilidade Penal Corporativa.
• Cobertura à entidade por Reclamações em Matéria Laboral.
• Ampla definição do segurado (Cônjuge, parceiro em união de facto, controlador
financeiro, Administrador na sombra, fundador, Compliance Officer, Diretor de
Proteção de Dados, CDPO (Chief Data Protection Officer), CCO (Chief Cybercrime
Officer), etc.
• Âmbito geográfico da cobertura (possibilidade mundial)
• Equipa experiente em sinistros.

Flexível

• Possibilidade de adaptar a apólice através de coberturas opcionais.
• Possibilidade de ajustar as somas seguradas e as coberturas às necessidades do
cliente.

Simples

• Dupla via de cotização (negociação): cotização e contratação e contratação online
através do portal BE Net ou diretamente, através da equipa de subscrição.
• Cotização orientadora facilitando o valor de faturação.

Transparente

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

Assessoria

Direto e personalizado ao mediador pela equipa de subscrição da W.R. Berkley
Espanha.

Berkley D&O
Coberturas
Coberturas de contratação automática:
R.C. de administradores e gerentes.
Despesas legais de um acionista decorrentes de uma ação
social de responsabilidade.
Reembolso à sociedade.
Gastos com a defesa.
Extensão dos segurados reformados.
Despesas de investigação em processos administrativos.
Período informativo:
Despesas de emergência.
- 12 meses: gratuito
Novas empresas subsidiárias.
- 24 meses: prémio adicional de 75%.
- 36 meses: prémio adicional de 125%.
Responsabilidade dos administradores em entidades
externas ou participadas.
Responsabilidade Civil Tributária.
Reclamações por práticas de emprego indevidas.
Despesas com a gestão de crises.
Despesas com publicidade ou restituição de imagem
pública.
Despesas decorrentes de contaminação.
Ampla definição de segurado.

Responsabilidade de falência/insolvência.
Despesas de constituição de garantia de insolvência.
Despesas derivadas de assessoria jurídica em processos de
insolvência.

Despesas de constituição de fianças civis ou penais.
Amplia definición de asegurado.
Gastos de constitución de fianzas civiles y/o penales.

Despesas de constituição de aval para evitar embargo
preventivo (penhora).

Coberturas adicionais oferecidas automaticamente:
Despesas de defesa por homicídio empresarial.
Incapacidade profissional.
Despesas de assistência psicológica.
Limite especial excessivo para administradores não
executivos.

Coberturas opcionais:
Constituição de fianças penais (criminais).
Cobertura à entidade por práticas de emprego indevidas..
Responsabilidade criminal corporativa.

Despesas para responder a uma autoridade reguladora.
Cobertura ao fundador da sociedade.

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 - Telefone +34 91 449 26 46
ESCRITÓRIO: Gran Via de les Corts Catalanes, 632, 2º 1ª, esc. C - 08007 Barcelona - Telefone +34 93 481 47 29

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

