SEGURO DE
RESPONSABILIDADE CIVIL
PROFISSIONAL PARA

SOCIEDADES
DE ADVOGADOS
Seguro obrigatório conforme Lei 145/2015.

A nossa oferta
• Possibilidade de contratar o limite obrigatório ou limites superiores
• Serviço prestado por especialistas
• Contratação de seguro simplificada.

A nossa cobertura
• Custos de Defesa de uma reclamação
• Compensação diária ao Segurado por comparência em Juízo enquanto testemunha
(cobertura opcional)
• Indemnizações por reclamações de clientes ou outros terceiros emergentes dos erros ou
omissões no exercício da Atividade, nomeadamente:
xx erro, omissão ou inexatidão
xx intrusão ou violação no direito à privacidade ou ao bom nome
xx quebra de confiança ou uso indevido de qualquer informação que seja confidencial
xx difamação
xx violação de direitos de autor e direitos de propriedade intelectual e industrial
xx perda de documentos ou dados confiados
xx declaração difamatória.

Exemplos de sinistros
Provas fora de Prazo
Uma Sociedade de Advogados recebeu uma
reclamação de um cliente seu afirmando que,
porque o prazo para contestação de uma
ação cível não foi cumprido, foi por sentença
daquele tribunal condenado no valor da
ação. Após averiguação verificou-se que,
caso a contestação tivesse sido entregue
dentro do prazo o desfecho teria sido outro,
tendo assim o cliente da Sociedade ficado
prejudicado em cerca de € 50.000,00, valor
indemnizável pela apólice de seguro.
Testemunho Decisivo
Após o fim de um processo judicial cujo desfecho não foi o esperado, um cliente da Sociedade
de Advogados, insatisfeito com a situação, avançou com um processo contra a Sociedade por
esta não ter arrolado uma testemunha que seria essencial para fazer valer a sua pretensão.
Embora se tenha demonstrado em tribunal que não houve qualquer falha a apontar à
Sociedade na defesa dos interesses do seu cliente, a Seguradora indemnizou a Sociedade no
valor de € 35.000,00 pelos custos que esta incorreu na sua própria defesa jurídica.

Sabia que
No ano de 2018, os Conselhos de Deontologia da Ordem dos Advogados julgaram cerca de
3.000 processos, a partir de participações contra advogados?
(Fonte: Ordem dos Advogados, “Relatório de Actividades da Ordem dos Advogados 2018”)

Com as nossas soluções o escritório de Advogados pode deixar o seu problema com uma
equipa de especialistas e prosseguir a atividade, minimizando prejuízos financeiros e perdas
de reputação.

Proteja o que mais importa: O seu negócio!

Contactos
Este é apenas um resumo breve e não-exaustivo. Para mais informações, por favor contacte o seu corretor
para mais detalhes e obter uma cotação, ou visite o nosso website e https://innovarisk.pt.
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Innovarisk Lda. está inscrita na ASF como Agente de Seguros, Ramo Não Vida através do N.º 413390115, de 19/06/2013, dados passiveis de confirmar
em http://www.asf.com.pt. A Innovarisk encontra-se devidamente autorizada a efetuar contratos de Seguro em nome do Segurador, procedendo à
cobrança de prémios para posteriormente entregar à companhia. 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.

