
O nosso objetivo é protegê-lo a si e ao seu negócio. 
Conheça exemplos de sinistros que irão ajudá-lo a compreender alguns dos riscos 
relacionados com a sua atividade.

A NOSSA COBERTURA

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

O NOSSO SEGURO

• Reclamações de clientes ou outros terceiros emergentes dos erros ou omissões no 
exercício da atividade

• Uso indevido de informação confidencial
• Difamação
• Atos de desonestidade de empregados.

PARA TERAPÊUTICAS NÃO 
CONVENCIONAIS

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA 

Cobertura de seguro de Responsabilidade Civil conforme as 
exigências da Lei n.º 45/2003 de 22 de agosto.



EXEMPLOS DE SINISTROS

Infeção

No âmbito de um tratamento, as agulhas 
de acupunctura utilizadas provocaram 
uma infeção no paciente, tendo sido 
necessário efetuar uma intervenção 
cirúrgica e tratamento com antibióticos. O 
paciente reclamou uma indemnização para 
pagamento das despesas.
Dado que este sinistro se encontrava 
coberta pela apólice neste caso a 
indemnização seria paga por nós.

Desonestidade de funcionários

Um proprietário de centro de terapias 
alternativas deu a responsabilidade das 
encomendas do stock do centro a um 
dos seus colaboradores. O colaborador 
encomenda corretamente os materiais 
necessários, verificando-os à chegada, mas 
deixa regularmente uma caixa de lado para 
levar para casa e vender. O proprietário 
só se apercebeu no final do ano que 
uma grande quantidade de material 
desapareceu. Neste caso nós indemnizá-
lo-íamos pela perda financeira decorrente 
destes atos. 
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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.

Quebra de confidencialidade

Uma celebridade no meio de um processo 
de divórcio quis fazer um tratamento 
homeopático devido a enxaquecas 
causadas pelo stress, solicitando o 
mesmo a um conceituado homeopata. Ao 
longo dos meses de tratamento partilhou 
os detalhes do seu divórcio com o seu 
terapeuta. Este comentou a situação 
com um amigo seu menos escrupuloso 
que vendeu a história a um tabloide. 
Como a história era, na sua essência, 
verdadeira, o artigo não é difamatório, 
mas há informações suficientes para 
identificar o terapeuta como a possível 
origem, recebendo este uma reclamação 
por quebra de confidencialidade. Nesta 
situação nós iriamos procurar chegar a 
um acordo financeiro com a celebridade e 
assim manter o terapeuta longe do tribunal, 
evitando qualquer má publicidade que 
pudesse prejudicar o seu negócio.

A INNOVARISK TAMBÉM SUBSCREVE

• Riscos Cibernéticos
• Patrimoniais para Empresas.


