FAQ Intermediários de Crédito – Seguro de Responsabilidade Civil
O que é?
Trata-se de um Seguro de Responsabilidade Civil Profissional, que cobrirá a sua responsabilidade por
erros na sua atividade de Intermediário de Crédito sempre que provoque um dano a terceiros.

Porque tenho de contratar?
O Banco de Portugal estabeleceu que uma das obrigações dos Intermediários de Crédito passa por ter uma
apólice de Responsabilidade Civil Profissional, sendo um dos fatores para que possa proceder/renovar ao
registo no Banco de Portugal.

Como sei que sou obrigado a contratar este Seguro?
Conforme o Decreto-Lei nº 81-C/2017, aplica-se às pessoas singulares e coletivas que atuam como
intermediários de crédito e que prestam serviços de consultoria relativamente a contratos de crédito
celebrados com consumidores em Portugal.

Qual o capital que tenho de contratar?
Conforme a Lei refere, se apenas tratar de Intermediação de Crédito para Imóveis de Habitação terá um
capital de 460.000€ por sinistro e 750.000€ por anuidade. Os restantes créditos terão um capital de
250.000€ se for Intermediário/a em nome individual, ou 500.000€ se for uma Empresa.

Como contratar este Seguro?


Basta preencher o nosso formulário online e enviar, que será contactado via email pela equipa
Innovarisk.
 Dado que existem entidades financeiras que têm protocolo com a Innovarisk/Hiscox, caso
trabalhe com uma destas entidades, pode beneficiar de condições preferenciais. Para esse efeito
deve preencher sempre o campo “Trabalha com alguma Instituição Financeira? Caso sim, indique
o nome (ou nomes)”.
Formulário: https://innovarisk.pt/intermediariosdecredito
Depois do formulário enviado irá receber via email um questionário para preenchimento, onde já
encontra o valor do prémio a pagar e demais informações.
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Como pagar este Seguro?
Pode efetuar o pagamento por débito direto, usufruindo da isenção do custo da ata € 5,45, preenchendo
o formulário que lhe iremos enviar onde nos indica o seu IBAN e nos autoriza a fazer essa cobrança.
Em alternativa pode efetuar o pagamento diretamente para o IBAN da seguradora.

Quando entra em vigor o Seguro?
A data de início da apólice será sempre a escolher (via questionário). De referir que o Banco de Portugal
exige uma apólice ativa para que se possa registar junto desta mesma entidade.

Quanto tempo demora a emissão da apólice e quando recebo a documentação?
O nosso compromisso passa por lhe enviar a documentação da apólice no prazo de 24H/48H úteis,
podendo o prazo ser inferior. Receberá nessa altura, para o email indicado, toda a documentação
necessária para enviar ao Banco de Portugal.

Que mais informação/documentação tenho de enviar para o Banco de Portugal?
A Innovarisk compromete-se apenas com a solução para o Seguro de Responsabilidade Civil Profissional
exigida pelo Banco de Portugal. Se tiver dúvidas sobre a documentação exigida sugerimos que contacte
diretamente com o Banco de Portugal (https://clientebancario.bportugal.pt/pt-pt/noticias/video-atuacomo-intermediario-de-credito) ou que contrate um Gabinete de Advocacia, dado que muitos deles
dispõem deste serviço.
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