Responsabilidade Pessoal dos Gestores

Quando o inesperado acontece, não há tempo a perder.
Com o aumento da regulamentação em áreas tão específicas como
laboral, insolvência ou concorrência, aliado às novas obrigações impostas
aos administradores, gerentes e diretores de empresas, aumentam
os riscos do cargo e a probabilidade de incorrerem no pagamento de
indemnizações e de custos de defesa, o que significa para as empresas e
seus responsáveis, uma maior exposição a custos e riscos inesperados.
Sabemos como estas
situações afetam a
imagem e a reputação
de uma empresa e dos
seus gestores, pelo que
atuamos com a máxima
diligência para minorar
quaisquer efeitos adversos
associados a uma
reclamação. Sabemos
também da importância
de proporcionar
coberturas tailor-made
que correspondam e se
ajustem aos riscos do
seu negócio. As apólices
standard de Directors &
Officers (D&O) garantem
proteção apenas aos
indivíduos e não à
empresa.
Na Hiscox, protegemos
a empresa e as pessoas
que a dirigem, contra
situações como:
• reclamações de antigos

empregados, por
demissão provocada
ou por despedimento
sem justa causa, o que
obriga a despender
tempo e recursos
valiosos com a sua
defesa em tribunal;
• gastos com a defesa
jurídica em tribunal
e constituição de
cauções na sequência
de reclamações por
atos ou omissões de
gestão;
• reclamações por
gestão danosa como
consequência da
insolvência da empresa.
Valor acrescentado para
a sua empresa
Como especialistas no
desenvolvimento de
seguros especializados
para empresas,

compreendemos a
importância de prestar
um bom serviço e de
manter as coisas simples,
flexíveis e rápidas.
Por isso, quando lhe
apresentamos os nossos
seguros, garantimos como
benefícios adicionais:
• uma cultura de serviço
de alto nível, alicerçado
no conhecimento
e experiência
profissional dos
nossos subscritores
especialistas;
• flexibilidade na
adaptação das nossas
apólices de seguro às
necessidades do seu
negócio e execução
das alterações
necessárias a qualquer
momento.

Com a proteção da Hiscox …
O nosso seguro Módulo de Gestão garante-lhe uma cobertura de seguro que
responde às constantes e principais alterações legislativas e regulatórias que
podem afetar a gestão do seu negócio e o seu próprio património pessoal.
O nosso seguro distingue-se por:
• ser um seguro ‘três em um’, apresentando três secções de cobertura
distintas, sendo estas a responsabilidade civil dos gestores, a
responsabilidade por práticas de emprego e a responsabilidade civil
corporativa, ou seja, da própria empresa;
• conceder automaticamente um capital adicional para a cobertura de custos de
defesa jurídica, em caso de esgotar-se o capital seguro da secção respetiva;
• possibilidade de extensão de cobertura a situações de mudança de controlo
da empresa como por ex. fusão ou aquisição, management buy-out, bem
como para diretores reformados.
Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente
exigida.

Mais informações em www.hiscox.pt

