SEGURO DE RC
PROFISSIONAL ADVOGADOS
O seguro de Responsabilidade Civil Profissional visa cobrir as reclamações feitas por terceiros, decorrentes de danos causados
pelo segurado pelas falhas na prestação dos serviços profissionais do escritório de advocacia ou advogado pessoa física.
Este tipo de seguro é a melhor ferramenta para proteger o patrimônio do segurado, que pode ser utilizado para reparar
prejuízos a terceiros, bem como garantir que essa reparação seja feita da forma mais eficiente possível.

Limites
Estamos aptos a aceitar limites máximos de indenização (L.M.I) até o valor de R$ 20.000.000,00.

Quem pode contratar o seguro?
Escritórios de Advocacia ou advogados pessoa física, todos registrados na Ordem dos Advogados do Brasil. Na apólice PJ, além
do escritório, todos os advogados do escritório estão cobertos pelo seguro, desde que esses estejam prestando serviço para o
escritório e na apólice PF apenas o advogado estará coberto.

Exemplos de reclamações
Os principais motivos de reclamações nas apólices de Advogados são: Perdas de Prazos legais, perda de chance, desídia,
quebra de sigilo profissional, perda ou extravio de documentos, responsabilização em “due diligence” para tomadas de decisões
estratégicas, erros de pareceres, entre outras.

Coberturas do seguro
As coberturas básicas do seguro são:
• Danos materiais e/ou Danos morais
e demais Perdas Financeiras;
• Despesas de defesa;
• Despesas Extras;
• Pagamentos Suplementares;
• Desembolso de Honorários Retidos;
• Gerenciamento de Crises;
• Extravio de Documento de Clientes;

Nossos diferenciais
• Seguradora líder no ranking SUSEP em Responsabilidade
Civil Profissional e com mais coberturas do seguro;
• Sigilo absoluto na gestão das informações de nossos
clientes. Não divulgamos sob hipótese alguma qualquer
tipo de informação de nossos segurados e instruímos
nossos clientes a não divulgar a contratação do seguro;
• Rating “AA-” pelas agências de classificação;
• Não há sub-limite para as principais coberturas;

Cr Corretora de Seguros

• Franquias reduzidas;
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• Subscritores especialistas.

