SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA

ADMINISTRADORES E
GERENTES

O mundo dos negócios é cada vez mais competitivo e hostil contra as
pessoas que gerem as empresas, sobretudo num clima de incerteza.
Além disso, a legislação impõe sobre estas um regime de responsabilidade cada
vez mais duro e restritivo. Por esta razão, desenvolvemos uma proteção eficaz para
si e para a sua empresa, para que possa desempenhar o seu cargo de gestão com
a tranquilidade e segurança necessárias.
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EXEMPLOS DE SINISTROS

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
• Reclamações por responsabilidade
tributaria subsidiaria.
Cobertura à sociedade como pessoa
jurídica membro do Conselho de
Administração de empresas subsidiárias
e/ou participadas.

Pode receber reclamações dos mais diversos
tipos. Nos últimos anos aumentaram:
• Reclamações de credores ou
fornecedores por incumprimento
• Reclamações de empregados por
despedimento, desrespeito dos direitos
laborais, discriminação, assédio, etc.
• Reclamações de sócios e acionistas por
gestão negligente
• Reclamações de organismos públicos e/
ou reguladores pelo não cumprimento de
normas ou regulamentações.
Em suma, protegemo-lo a si e à sua
empresa, perante qualquer terceiro que
alegue ter sofrido prejuízos derivados da
gestão ou administração negligente da
sua empresa ou de atos por si praticados
enquanto administrador ou gerente.
Com as nossas soluções pode deixar
o seu problema com uma equipa de
especialistas e prosseguir a atividade,
minimizando prejuízos financeiros e perdas
de reputação.
A INNOVARISK TAMBÉM SUBSCREVE
• Responsabilidade Civil para TIC’s
• Riscos Cibernéticos
• Patrimoniais para Empresas.

PARA MAIS INFORMAÇÕES
Este é apenas um resumo breve não-exaustivo. Para mais informações, por favor contacte o seu corretor ou a Innovarisk
para mais detalhes ou obter uma cotação, ou visite o website https://innovarisk.pt.
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