RESPONSABILIDADE
CIVIL DE
ADMINISTRADORES
E GERENTES

QUANDO O INESPERADO
ACONTECE, NÃO PONHA
O SEU PATRIMÓNIO

EM RISCO.

O seu património e o da sua família está exposto
a queixas e reclamações de terceiros. Na Hiscox
protegemo-lo a si e aos seus e oferecemos-lhe
a tranquilidade necessária.
O mundo dos negócios é cada vez mais competitivo e hostil contra as pessoas
que gerem as empresas. Além disso, a legislação impõe sobre estas um regime de
responsabilidade cada vez mais duro e restritivo. Por esta razão, a Hiscox concebeu
uma eficaz proteção para si e para a sua empresa, para que possa desempenhar o
seu cargo de gestão com a tranquilidade e segurança necessárias.

Hiscox, seguradora especializada
A Hiscox, cuja origem remonta a 1901, é uma das principais seguradoras
especializadas em seguros de responsabilidade civil profissional e na proteção
de administradores e gerentes.
As nossas soluções são completas e abrangem múltiplos riscos derivados da sua
atividade profissional. Além disso, também pode cobrir reclamações feitas contra
a sociedade que possam colocar em perigo a continuidade do seu negócio.
E caso ocorra um sinistro, colocamos à sua disposição um extraordinário serviço
de gestão através da nossa rede mundial de especialistas nestas matérias.

O que pode acontecer?
Você pode receber reclamações dos mais diversos tipos. Nos últimos anos
aumentaram:
•

as reclamações de credores e/ou fornecedores por falta de pagamento,
incumprimento de acordos comerciais, etc;

•

reclamações de empregados por despedimentos, desrespeito dos direitos
laborais, discriminação, assédio, mobbing, etc;

•

reclamações de concorrentes por concorrência desleal, espionagem industrial,
etc;

•

reclamações de sócios e acionistas por gestão negligente e por não terem sido
tomadas as decisões corretas na gestão da empresa;

•

queixas de organismos públicos e/ou autoridades reguladoras por não
cumprimento de normas e 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.

Política de resolução de sinistros
Damos especial atenção ao processo de gestão de sinistros, com o intuito de que
seja o mais célere possível. Partimos do princípio que cada reclamação é justa
e passível de acionar a apólice. Se tem que se pagar o sinistro, pagamo-lo.
É a nossa política e o nosso trabalho.

Total flexibilidade e um amplo leque de coberturas
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.

Na Hiscox podemos ajudá-lo
Colocamos à sua disposição os melhores consultores, advogados e especialistas na
proteção dos seus interesses, antes, durante e após a receção da reclamação formal.
•

A melhor assessoria na gestão de situações de crise que possam resultar em
procedimentos legais.

•

A melhor defesa legal durante o processo jurídico.

•

Os melhores consultores para restabelecer a sua reputação e imagem e da sua
própria empresa, no caso da mesma ficar comprometida.

Se no fim for condenado, nós pagaremos as indemnizações pelas quais seja
legalmente responsável até ao limite do capital seguro da sua apólice.

As nossas garantias e coberturas
•

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.

•

Cobertura à sociedade como pessoa jurídica membro do Conselho
de Administração de empresas subsidiárias e/ou participadas.

O nosso serviço
A Hiscox dispõe de uma sólida experiência na subscrição de seguros de
responsabilidade civil de administradores e gerentes. Os nossos subscritores
são o nosso maior ativo. São especialistas capacitados para administrar e gerir
riscos importantes e dão especial atenção ao risco de cada cliente. Graças a esta
especialização estamos em condições de oferecer uma avaliação de riscos e uma
apólice personalizada. A qualidade das condições propostas é fruto de uma análise
rigorosa do perfil, dos riscos e das expectativas dos nossos clientes, com o objetivo
de conhecê-los melhor e de identificar os seus negócios, mas também de construir
uma relação de confiança.

Exemplo de sinistro
• U
 m empregado de uma empresa nossa cliente reclamou uma indemnização
avultada alegando ter sofrido danos morais em consequência de mobbing.
A Hiscox pagou todos os gastos com a defesa jurídica do segurado durante
o processo, tendo este sido absolvido. Os especialistas da Hiscox colaboraram
na preparação da defesa em todas as instâncias judiciais. Caso o resultado do
processo tivesse implicado a condenação do segurado, as quantias reclamadas
teriam sido indemnizadas pela Hiscox.
• U
 m grupo de trabalhadores apresentou queixa contra os respetivos gestores
por considerá-los responsáveis pela situação de insolvência da empresa. Esta
situação levou a que não pudessem receber na íntegra as indemnizações a que
teriam direito por rescisão dos contratos de trabalho. A Hiscox assumiu os custos
de defesa. Os gestores não foram declarados culpados no processo jurídico.

Próximos passos
Este folheto é apenas um resumo da nossa oferta de seguro de responsabilidade
civil para administradores e gerentes. Para mais informações e pedidos de cotação
agradecemos que contacte o seu corretor de seguros ou visite www.innovarisk.pt,
website do representante da Hiscox em Portugal.

A Hiscox também segura:
•

Responsabilidade civil profissional para consultores e empresas de tecnologia;

•

Responsabilidade civil profissional para consultores de negócios;

•

Arte e clientes privados;

•

Museus e exposições.
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