O INESPERADO ACONTECE.
NÃO PONHA O SEU PATRIMÓNIO EM RISCO.

A legislação responsabiliza cada vez mais diretores, gestores e colaboradores pelas suas ações. Como
resultado, a necessidade de defender os seus clientes de possíveis ações judiciais nunca foi tão grande.
O seguro de D&O da Hiscox protege os seus clientes e o seu património pessoal desses mesmos riscos.

ESTADO/REGULADORES
CREDORES
•

•

Uma ação judicial foi intentada pelo
administrador de insolvência de
uma empresa que se encontra falida
contra os seus ex-gestores, alegando
violação do dever de cuidado destes.
No processo lia-se que os gestores
não deveriam ter aprovado uma ação
de recompra de quotas da empresa,
totalizando €90.000.
Os ex-trabalhadores de uma empresa,
dispensados no âmbito de um processo
de insolvência da mesma, apresentaram
uma reclamação contra os seus antigos
administradores/diretores, acusando-os
de desvio ilícito de bens que deveriam
integrar a massa insolvente e ser
utilizados no pagamento das respetivas
indemnizações.

•

Um diretor foi detido num aeroporto
internacional, com as autoridades locais
a acusarem a empresa que representa
de praticar uma atividade ilegal nesse
país.

•

O Ministério Público intentou uma
ação judicial contra uma empresa ao
abrigo da legislação relativa à Saúde
e Segurança no local de trabalho,
alegando que a falha na implementação
de programas de formação e de
supervisão devidamente eficazes
levaram à queda de um empregado.

EMPREGADOS
•

Reclamação por parte de um colaborador de pressão
psicológica e práticas de humilhação com vista ao seu
despedimento.

•

Acusação por parte de uma colaboradora de situações
de assédio sexual na base do seu despedimento.

•

O segurado demitiu um gestor de vendas, mas não
seguiu um procedimento justo. O funcionário dispensado
apresentou uma reclamação por despedimento ilícito
e discriminação etária.

•

O segurado despediu um funcionário por mau
desempenho e, posteriormente, recebeu uma reclamação
do tribunal por despedimento ilícito, denúncia de
irregularidades e falta de fundamentação escrita
para a demissão.

TERCEIROS

ACIONISTAS
•

Reclamação de um sócio-minoritário
contra os antigos sócios, alegando que
venda da empresa foi feita a um preço
muito abaixo do valor de mercado.

•

Um diretor acusado pela sua
administração de ter “mascarado” os
números, com vista a ver aprovada uma
decisão de investimento.

•

Acusação por parte de um cliente da empresa, de que
a mesma não respeitou a lei de proteção de dados
pessoais, divulgando informações da sua vida privada
a terceiros.

•

Alegação de um cliente que reclama ter efetuados
os pagamentos que lhe eram devidos, fazendo as
entregas a alguém que, inadvertidamente se apropriou
do papel timbrado e documentos legais da empresa.

•

Acusação por parte de um prestador de serviços da
empresa de que um dos seus diretores proferiu em
público declarações injuriosas que o fizeram perder
credibilidade, prejudicando-o financeiramente.

•

Gestor acusado pela empresa onde trabalhou
anteriormente de utilizar informação privilegiada
e informações sob o seu dever de sigilo para desviar
clientes do seu antigo empregador.

RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADMINISTRADORES E GERENTES
As nossas garantias e coberturas
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

Custos de Defesa Legal
Cauções e fianças civis ou penais
Gastos de Gestão de Crises
Custos com procedimentos de Extradição
Cobertura para reclamações em matéria de emprego
Cobertura para reclamações por poluição
Cobertura para representantes em sociedades filiais e participadas
Pagamento de indemnizações e prejuízos financeiros a terceiros.
E além disso, protegemos também a sua sociedade contra:
– reclamações em matéria de emprego;
– infidelidade de empregados;
– responsabilidades em matéria de proteção de dados;
– reclamações por poluição.
ÎÎ Cobertura à sociedade como pessoa jurídica membro do Conselho
de Administração de empresas subsidiárias e/ou participadas.

Hiscox. Seguradora especialista
A apólice de Directors & Officers (D&O) da Hiscox está pensada para adaptar-se a cada cliente.
Permite uma adequação do âmbito de cobertura podendo garantir apenas os membros dos órgãos
de gestão, ou também a própria sociedade. A base da nossa apólice é proteger os gestores contra
qualquer reclamação que seja derivada de atos de gestão, incluindo por práticas de emprego.
Adicionalmente podemos estender cobertura à própria sociedade, pelo que além dos gestores
ficam também abrangidas as reclamações apresentadas contra a sociedade, relacionadas com
atos de gestão cometidos pelos próprios gestores e também as reclamações relacionadas com
questões laborais.

Fazem também parte da nossa oferta de produtos
•
•
•
•
•
•

Seguro de Habitação
Seguro Holiday Home
Seguro de Obras de Arte
RC Profissional
RC Exploração
RC Produto

Para mais informações:
Contacte o seu corretor de seguros.

Hiscox Ltd,
Representação em Portugal:
Innovarisk Lda
Av. Duque de Loulé, 123 - 4, Fração 4.7
1069-152 Lisboa
T +351 215 918 370
F +351 215 918 379
E geral@innovarisk.pt
www.innovarisk.pt
Nº contribuinte: 510624138
A Innovarisk Lda está registada junto do Instituto de Seguros de Portugal com o n° 413390115.
Os sinistros são tratados caso a caso e sempre sujeitos aos termos e condições do contrato
de seguro. Para detalhes adicionais aconselhamos a leitura da sua apólice.

SEGUROS ESPECIALIZADOS

