SEGURO D&O - Directors & Officers
A legislação responsabiliza cada vez mais os gestores pelas suas
ações, colocando em causa o seu património pessoal.
O seguro D&O oferece uma proteção para esse risco, salvaguardando
não só o cenário de pagamento de uma indemnização, como os
custos da defesa jurídica para fazer face a uma reclamação.

O inesperado acontece.
Não ponha o seu
património em risco!

Credores

Estado / Reguladores

Os processos de insolvência são momentos
particularmente críticos que podem gerar
reclamações contra os antigos gestores.
Exemplos de acusações:
• Violação do dever de cuidado durante
os últimos tempos de crise
• Desvio de bens que deveriam integrar
a massa insolvente.

A internacionalização e a maior complexidade
do quadro legislativo dificultam que os gestores
conheçam todas as suas responsabilidades.
Exemplos:
• Acusação de práticas ilícitas num determinado
território internacional
• Falha na implementação nas empresas de
programas de cariz obrigatório.

Outros terceiros
Clientes, fornecedores, concorrentes,
representantes da sociedade civil,
várias são as fontes possíveis de
reclamação e diversos podem ser
os temas a originar uma reclamação:
• Declarações públicas injuriosas
• Utilização de informação privilegiada
• Reclamações por poluição.

Quem pode estar
na origem de uma
reclamação?

Empregados
A liderança e a gestão de equipas são
fenómenos complexos e que
envolvem vários intervenientes para
além dos diretores e administradores,
mas cabe em qualquer acaso a estes
a responsabilidade de zelar pela
existência de boas práticas laborais.
Reclamações possíveis:
• Situações de pressão psicológica
• Acusações de assédio sexual
• Discriminação
• Despedimento ilícito.

Acionistas
Enquanto principais interessados na boa condução
dos destinos da empresa, os acionistas, sobretudo
os que detém posições minoritárias, podem ver-se
confrontados com o que julgam ser situações
inesperadas e inaceitáveis:
• Investimentos irracionais ou mal fundamentados
• Tomadas de decisão em assuntos críticos, sem o
consentimento prévio da administração.
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