RC PROFISSIONAL ENGENHARIA E ARQUITETURA
PESSOA JURÍDICA E FÍSICA

DADOS CADASTRAIS
Razão Social
DDD
Bairro

CNPJ/CPF

Telefone

Endereço
Cidade

UF

CEP

Valores dos contratos nos últimos 12 meses

E-mail

Faturamento bruto nos últimos 12 meses

Já houve contratação do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional? Se sim, informar a vigência, número de apólice
e data retroativa de cobertura:

Alguma proposta de seguro, em nome do Proponente, foi recusada, algum seguro
foi cancelado ou teve a sua renovação recusada ou condições especiais impostas?

Sim (

)

Não (

)

Em caso afirmativo, fornecer detalhes:

Existe alguma reclamação contra o Proponente?

Sim (

)

Não (

)

Em caso afirmativo, especificar a causa de cada reclamação, inclusive o valor envolvido, o nome do reclamante, a data
da reclamação, e a data em que ocorreu o fato que gerou a reclamação.

O Proponente tem conhecimento de algum fato que possa gerar reclamação de
terceiros?

Sim (

)

Não (

)

Em caso afirmativo, fornecer detalhes.

Quais das atividades abaixo a empresa se dedica inteiramente/parcialmente?
Indique a porcentagem aproximada derivada dessas atividades.
Arquitetura
Engenharia Química
Engenharia Civil
Engenharia Elétrica
Engenharia Mecânica
Agronomia
Topografia
Outros (especifique):
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IMPORTÂNCIA SEGURADA
Faturamento Anual (em R$)
De

Até

R$
100.000,00

R$
200.000,00

R$
300.000,00

R$
400.000,00

R$
500.000,00

R$ 0,01

R$ 250.000,00

R$ 1.282,27

R$ 1.886,04

R$ 2.540,59

R$ 3.237,62

R$ 3.992,14

R$ 250.000,01

R$ 500.000,00

R$ 1.332,36

R$ 1.970,53

R$ 2.599,24

R$ 3.295,97

R$ 4.067,34

R$ 500.000,01

R$ 1.000.000,00

R$ 1.382,73

R$ 2.054,93

R$ 2.659,31

R$ 3.354,14

R$ 4.127,22

R$ 1.000.000,01

R$ 2.000.000,00

R$ 1.432,94

R$ 2.138,08

R$ 2.775,86

R$ 3.472,34

R$ 4.244,75

R$ 2.000.000,01

R$ 3.000.000,00

R$ 1.559,51

R$ 2.279,63

R$ 2.934,38

R$ 3.639,83

R$ 4.411,69

R$ 3.000.000,01

R$ 4.000.000,00

R$ 1.634,30

R$ 2.371,80

R$ 3.044,03

R$ 3.757,28

R$ 4.662,93

R$ 4.000.000,01

R$ 5.000.000,00

R$ 1.785,19

R$ 2.530,35

R$ 3.201,90

R$ 3.923,49

R$ 5.365,98

Franquia : 10% de participação obrigatória do segurado com o mínimo de R$ 5.000,00
Os valores acima são referentes ao valor total a ser pago pela contratação de seguro. Condições
de pagamento: 1 + 3 sem juros, ou em até 7 vezes com juros de 1,5% ao mês.

Data de Retroatividade
Limite selecionado
Prêmio do seguro
Parcelamento
COBERTURAS
(100% do LMG):
• Erros de Projetos.
• Erros e/ou Omissões.
• Danos Cometidos por Subcontratados.
• Perdas Financeiras.
• Danos Morais.
• Danos Materiais.
• Danos Corporais.
• Lucros Cessantes decorrentes de um risco coberto pela apólice.
• Despesas de Defesa nas esferas administrativas, judiciais e criminais, incluindo custas judiciais e
periciais.
• Despesas de Publicidade.
• Quebra não intencional de propriedade intelectual.
• Perda, Roubo ou Furto de Documentos de terceiros em posse do Segurado.
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Principais Exclusões:
• Exclusão de Danos por atraso na conclusão de obras.
• Exclusão de despesas para Refazimento.
• Obras e Projetos sem a regularização junto ao órgão competente.
• Obras e Projetos que já possuam apólice específica.
• Atos praticados não compatíveis com a profissão.
• Falha de Produtos.
• Danos Ambientais.
• Encontra se excluído da cobertura dessa apólice, qualquer falha e/ou omissão referente a prestação de serviços
na construção e reparos de túneis, pontes e barragens, atividades offshore, prestação de serviços na construção e
plantas de aeroportos, serviços e construção de plataformas marinhas/piers, serviços de descontaminação de solos,
serviços de plantas nucleares, geotécnica e serviços relacionado a plantas de TI.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
• Âmbito de cobertura/Jurisdição local.
• O Proponente abaixo assinado declara que todas as informações constantes desta proposta são verdadeiras.
• Fica entendido e acordado que, em caso de contratação, esta proposta é considerada como parte integrante da apólice.
• O Proponente deve notificar a Seguradora sobre qualquer alteração das informações contidas nesta proposta,
ocorridas antes do início de vigência do seguro
• A Seguradora poderá, a seu critério, modificar qualquer cotação anterior.
• A presente contratação é por um prazo de 12 meses.
• O Facility não se aplica as contratações onde houve sinistros nos últimos 3 anos. Os mesmos devem ser encaminhados
para a análise de subscrição da Cia.
• Declara, ainda, estar ciente que a Cobertura da Apólice é à base de Reclamações com Notificação.
• Não obstante as condições dispostas nesta proposta, todos os termos, condições e exclusões da apólice encontram-se
devidamente elencados nas condições gerais, particulares e especiais do seguro, parte integrante e inseparável desta
proposta, com as quais o segurado expressamente concorda. Disponíveis também no site www.berkley.com.br

PROCESSO SUSEP: Nº 15414.900083/2013-77

Local

Data

Nome do Representante Legal
Assinatura
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