
SEGURO DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL

EXPLORAÇÃO E 
PRODUTOS

Uma solução especializada para Empresas.

A NOSSA OFERTA

• Coberturas especializadas de Responsabilidade Civil Exploração e Produtos
• Capacidade para capitais elevados (até 75M por apólice)
• Um Segurador financeiramente sólido e com mais de 325 anos

A NOSSA OFERTA

• Tem uma cobertura de base abrangente, sem as restrições típicas das apólices do nosso mercado
• Com extensões de cobertura inovadoras e únicas no nosso mercado
• Garante todos os intervenientes na cadeia de produção, sem limitações quanto ao objeto dos danos, com 

aplicabilidade em todo o mundo.

RISCOS QUE SUBSCREVEMOS

• Construção
• Transportes
• Indústrias
• Serralharia, Carpintaria, Restauração, entre outros.
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A 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 Seguros em nome do Segurador, procedendo à cobrança de prémios para posteriormente entregar à companhia.

PARA MAIS INFORMAÇÕES
Este é apenas um resumo breve não-exaustivo. Para mais informações, por favor contacte o seu corretor ou a Innovarisk para mais detalhes ou obter uma cotação, ou visite o 
website https://innovarisk.pt.

Responsabilidade Civil Exploração

Exemplos de sinistros Restrições típicas de cobertura A nossa solução

Após montagem de um palco temporário, a 
cobertura solta-se e causa danos a veículos.

Exclusão de RC Após - Trabalhos
Garantimos os danos ocorridos durante o 
período de cobertura do seguro, sem mais 
limitações.

Exclusão de danos em cabos e condutas.

Sem limitações quanto ao objeto dos danos.
Durante obras de remodelação, alguns 
materiais caem sobre um prédio vizinho.

Exclusão de danos a imóveis ou estruturas 
contíguas à obra

Danos a cabos causam falha elétrica em 
arcas congeladoras (de supermercado).

Exclusão de lucros cessantes e interrupções de 
atividade.

Garantimos danos consequenciais: 
Custos de normalização da atividade e perda 
temporária de lucros.

 

Responsabilidade Civil Produtos

Exemplos de sinistros Restrições típicas de cobertura A nossa solução

Torradeiras causam choques elétricos aos 
utilizadores devido a um defeito de projeto.

Exclusão de defeitos originados por erros de 
projeto.

Incluímos erros na conceção, planos e projetos 
na cobertura de produtos.

Garrafas de plástico libertam químicos e 
contaminam os seus conteúdos 2 anos 
após a produção.

Cobertura limitada a danos ocorridos e produtos 
fabricados durante o período da apólice.

Garantimos os danos ocorridos durante o 
período de cobertura do seguro, sem mais 
limitações temporais.

Tinta com níveis excessivos de cádmio 
contamina têxteis e as vendas são 
interrompidas.

Exclusão de união e mistura.
Exclusão de lucros cessantes. Sem limitações quanto ao objeto dos danos 

- Incluímos danos a produtos de terceiros e a 
todos os utilizadores.

Perdas consequenciais incluídas: Custos de 
normalização da atividade, privação de uso e 
perda temporária de lucros.

Saltos de sapatos soltam-se em utilização, 
causam danos aos Clientes e os retalhistas 
suspendem as vendas.

Exclusão de lucros cessantes.

Por erro na produção, um detergente causa 
abrasão na pintura ao limpar automóveis.

Exclusão de custos de privação de uso durante 
a reparação da pintura.

Exemplos de sinistroExemplos de sinistross

Cobertura Efeito / Garantia

Retirada de Produtos
Transporte, informação e armazenamento de retirada de produtos em 
risco de causar danos.

Montagem e desmontagem Montagem e desmontagem de produtos em caso de retirada.

Extensão para produtos inadequados, não apenas defeituosos.

Garantia de Produtos
Remoção, alteração, reparação ou substituição de produtos defeituosos 
ou inadequados.

ContingênciaI nterrupções na cadeia de abastecimento de matérias-primas.


