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Hiscox lança Seguro de Responsabilidade Civil
específico para Consultores
A profissão de consultor está em crescimento, com cada vez mais empresas a
recorrerem a estes profissionais para o desenvolvimento de projectos. No entanto,
pesquisas recentes demonstram que um terço dos contratos celebrados termina com o
resultado “mal sucedido” ou “insatisfatório” e cada vez mais consultores são
responsabilizados pelos danos financeiros resultantes dos seus erros ou omissões
profissionais.
Além disso, as empresas revelam uma tendência crescente para rescindirem projectos
desta natureza, seja por uma questão de tempo ou de preço, pelo que se torna cada
vez mais indispensável aos profissionais desta área subscreverem um seguro de
responsabilidade civil adequado à sua actividade.
Considerando esta realidade, e consciente de que cada profissão é diferente e tem
riscos próprios, a Hiscox desenhou um seguro específico para consultores, já disponível
no mercado português e que salvaguarda os clientes destes em relação aos erros
profissionais, incluindo os cometidos na gestão de projectos.
Entre as falhas na gestão de projectos, contam-se, por exemplo, alterações nos
pressupostos iniciais do projecto, apoio insuficiente ao mesmo, objectivos mal
definidos, organização deficiente e falhas de coordenação, que podem levar ao
insucesso do projecto de consultadoria. São erros que raramente são considerados
mas de que podem resultar graves prejuízos.
Pelo contrário, se forem respeitados certos princípios e adoptadas certas práticas no
âmbito de um projecto, a probabilidade de ser bem sucedido e bem gerido é bastante
superior.
Tendo em conta todas estas questões, o seguro da Hiscox não serve apenas como
uma garantia de indemnização para ajudar o cliente numa situação complexa, mas
representa também uma experiência única na gestão de sinistros de responsabilidade
civil profissional, oferecendo uma equipa especializada de subscritores e gestores de
sinistros.

A Hiscox, com mais de 15 anos de experiência e uma equipa altamente especializada,
está permanentemente atenta à realidade, adaptando e desenhando seguros que
permitem aos clientes concentrarem-se no seu negócio. A prová-lo estão as coberturas
incluídas no seguro de Responsabilidade Civil Profissional para Consultores:









Incumprimento não intencional de um contrato
Violação de direitos de propriedade intelectual e industrial
Danos causados por atrasos em um projecto
Pagamento ao Segurado de honorários em dívida (custos de projecto) se tal
evitar uma potencial reclamação mais elevada
Cobertura de perdas ou danos consequenciais
Quebra de confidencialidade/privacidade
Erro ou omissão negligente incluindo a perda ou destruição de danos ou
documentos
Possível cobertura de seguro em Todo o Mundo

Sobre a Hiscox
A Hiscox, companhia de seguros internacional de especialistas, tem sede nas Bermudas e está
cotada na London Stock Exchange. Do Grupo fazem parte três divisões principais – Hiscox
London Market, Hiscox UK e Europe e Hiscox International. A primeira comercializa seguros
para empresas com negócios internacionais no mercado de Londres – na maioria das vezes
negócios complexos ou de grande dimensão que precisam de ser partilhados com outras
seguradoras ou requerem as licenças internacionais de Lloyd’s. A Hiscox UK e Europe oferecem
um conjunto de coberturas especializadas para profissionais e clientes empresariais, assim
como clientes individuais com património valioso. A Hiscox International inclui as operações nas
Bermudas, Guernsey e Estados Unidos.
Mais informações em www.hiscox.pt
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