SEGURO PARA

PROFISSIONAIS
DE MARKETING
E COMUNICAÇÃO

Os clientes são cada vez mais exigentes, o novo ambiente socioeconómico
é cada vez mais complexo e hostil, pelo que um Profissional de Marketing
e Comunicação acaba por assumir todos os dias riscos cada vez maiores
para responder às necessidades dos seus Clientes.
Por essa razão a seguradora especializada Hiscox desenvolveu
um seguro único que protege financeiramente o seu negócio
contra reclamações dos seus clientes ou de terceiros.

Seguro para Profissionais
de Marketing e Comunicação
Devido à complexidade das diferentes empresas, litígios e
relações comerciais, hoje em dia é essencial proteger a sua
empresa, financeira e juridicamente, contra reclamações dos
seus clientes ou terceiros.

Porquê Hiscox?
Presente em vários países, a Hiscox é um grupo internacional
de seguros especializados e está cotada na Bolsa de Londres
(FTSE 250). A Hiscox é reconhecida por ser a líder europeia
em seguros de arte, património e responsabilidade civil
profissional. A nossa solidez financeira (notação A da Standard
& Poor’s) dá-lhe maior segurança na contratação da sua
apólice.
A Hiscox disponibiliza produtos à medida, destinados
a garantir:
•

propriedades de valor e coleções de arte;

•

responsabilidade profissional de empresas e indivíduos;

•

responsabilidade de administradores e diretores.

Há mais de 30 anos que a Hiscox tem desenvolvido o seu
know-how nos seguros de responsabilidade civil profissional.
O seguro Hiscox para Profissionais de Marketing
e Comunicação proporciona uma cobertura completa
e abrangente dos vários riscos que estão associados à sua
atividade e/ou empresa.

O seu negócio

O nosso serviço
Seguramos Profissionais de Marketing e Comunicação em
toda a Europa. Esta experiência coloca-nos numa posição
privilegiada quando se trata de compreender a indústria.
A nossa apólice foi desenvolvida especificamente para
responder às necessidades da sua atividade.
Em caso de conflito, a nossa equipa estará lá para ajudar.
A nossa especialidade consiste em recorrer a mecanismos
que permita em caso de potencial risco, alcançar uma solução
amigável e neutralizar o problema, a fim de limitar os danos
potenciais.

Para mais informação
Este flyer é um breve resumo do nosso seguro para
Profissionais de Marketing e Comunicação.
Por favor contacte-nos para mais informações ou obter uma
cotação ou visite o nosso website em www.innovarisk.pt.

Hiscox Ltd,
Representação em Portugal:
Innovarisk Lda
Av. Duque de Loulé, 123 - 4, Fração 4.7
1069-152 Lisboa

•

Agências de marketing

•

Empresas de estudo e pesquisa de mercado

T +351 215 918 370
F +351 215 918 379
E geral@innovarisk.pt
www.innovarisk.pt

•

Agências de publicidade

Nº contribuinte: 510624138

•

Produtoras de anúncios e de filmes corporativos

•

Agências de comunicação e relações públicas

A Innovarisk Lda encontra-se registada junto
do Instituto de Seguros de Portugal.

•

Empresas de telemarketing

•

Empresas de marketing direto

•

Design Gráfico.

A sua cobertura
A experiência que adquirimos no seguro para Profissionais
de Marketing e Comunicação permite-nos oferecer proteção
à medida, respondendo às suas necessidades. A nossa oferta
e nossa gestão de sinistros foram especialmente concebidos
para proteger a relação privilegiada com os seus clientes.

As nossas garantias
•

Incumprimento não intencional de contrato

•

Erros ou omissões profissionais
e situações de negligência

•

Infidelidade de empregados

•

Violação dos direitos de propriedade intelectual, tais como
direitos de autor, logotipos, marcas e imagem

•

Difamação

•

Divulgação de informação confidencial

•

Perda de documentos.

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.
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