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O que é o 
Seguro de 
Responsabilidade 
Civil?

É o seguro que garante a indenização ao
Segurado na contratação do produto RC. 

Essa indenização geralmente é concedida 
para danos não intencionais, 

corporais ou materiais, causados 
a terceiros por uma falha 

na prestação de serviços. 
Esse Seguro é dividido 

em duas categorias: 
Civil Profissional

e Responsabilidade 
Civil Geral.



Responsabilidade Civil Geral

Ele é também denominado como Casualty, e, garante 

a indenização dos erros ou omissões durante a prestação 

de serviços operacionais, amparando profissionais como 

Instaladores de Ar Condicionado, que podem deixar uma 

ferramenta cair de altura elevada; 

Prestadores de Serviços Gerais, que porventura danifiquem 

um maquinário durante realização de limpeza; 

Instaladores de Placas Solares, que também podem 

quebrar a mobília de um cliente durante 

a execução de um serviço; 

entre outros.

Civil Profissional

Também conhecido como E&O, garante a indenização 

referente a falhas ou omissões durante a prestação de 

serviços de cunho intelectual, para profissões como 

Engenheiros e Arquitetos, que podem cometer erros de 

projeto; Advogados, que esqueçam de protocolar petições; 

Corretores, que porventura transmitam uma proposta 

divergente, ou Contadores, que eventualmente invertam 

a alíquota de um de seus clientes; entre outros.



Qual a importância 
do RC?

Visualizar a importância dos 
Seguros de Responsabilidade Civil 

será simples, sempre que se levar em 
consideração o pressuposto:

 “Errar é Humano”.
 

Por isso a E 360 recomenda a você e a 

seus Clientes a prevenção, que pode 

ser garantida com contratação dos 

seguintes Produtos Berkley, através dos 

Facilities, que são os produtos prontos, 

desenvolvidos especificamente para 

essa finalidade e, podem ser 

contratados na ponta, com emissão 

automática de Apólice.



Modalidades 
de RC

• Advogados

• Engenheiros e Arquitetos

• Agências de Turismo

• Contadores

• Corretores de Seguros

• Síndicos e Administradores de Condomínio

• Inspeção Veicular

• Prestação de Serviço e Vigilância Desarmada

• Prestação de Serviço e Vigilância Armada

• Prestação de Serviço em Locais de Terceiros

• Estabelecimentos de Ensino



Como usar
os Facilities?
Visando simplificar o processo na 

utilização dos Facilities, tornando-o 

rápido e fácil, você deve considerar 

o seguinte:

• Leia atentamente as Condições 

Gerais de cada Produto, pois isso 

lhe ajudará na compreensão e 

aplicação das especificações de 

Produto contidos nelas;

• Os Facilities somente podem ser 

contratados para atividades cujo 

faturamento não excedam a 5 

milhões; 

• O comissionamento do Corretor 

será de 20% em todas as 

modalidades de Facilities, exceto a 

do RC Corretor de Seguros;

• Para os valores acima de 5 milhões, 

os cálculos serão executados 

via Subscrição da Seguradora, 

devendo ser encaminhados 

primeiramente para gestao@

evanildoteixeira.com.br  para que 

sejam analisados;

• A forma de pagamento dos 

Facilities ocorrerá via Boleto 

Bancário postecipado, em até 4x 

sem juros; 

• Clicando no link https://www.

evanildoteixeira.com.br/

facilities-berkley, você obterá os 

Formulários dos Facilities que 

precisar, preencherá, e, os enviará 

assinados para o e-mail:     gestao@

evanildoteixeira.com.br  para 

concluir sua operação, junto com o 

pedido de emissão. 

E360 e você, em parceria por um Mundo Mais Seguro!

47 3065 2099
gestao@evanildoteixeira.com.br
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