PROPOSTA DE ADESÃO | RC PROFISSIONAL – AGÊNCIA DE TURISMO

O objetivo desta proposta de adesão é enquadrar as atividades profissionais desenvolvidas pelo
segurado. É importante preencher todos os campos pertinentes a sua empresa; caso contrário,
registrar que o questionamento é “não aplicável” à sua companhia.
1) Informações Gerais
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:

Nº:

Bairro:

CEP:

Cidade/UF:

Telefone:

E-mail:
Site:
Data de Início das atividades:

2) Histórico de reclamações
a) Foi recusada alguma proposta para seguro semelhante feita pelo proponente, pelos atuais sócios ou por
seus predecessores no negócio? Em caso afirmativo, informar detalhes.
Sim

Não

b) O proponente tem conhecimento de alguma reclamação ou de algum fato que possa gerar reclamações
referentes à responsabilidade civil profissional? Em caso afirmativo, informar detalhes.
Sim

Não
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Opções de contratação:
Importância Segurada (em Reais)

100.000,00

200.000,00

400.000,00

500.000,00

1.000.000,00

Faturamento
R$ 0,01

R$ 500.000,00

R$ 1.044,16

R$ 1.310,33

R$ 1.587,09

R$ 1.772,12

n/a

R$ 500.000,01

R$ 1.000.000,00

R$ 1.224,52

R$ 1.571,62

R$ 1.992,20

R$ 2.199,01

R$ 3.333,33

R$ 1.000.000,01

R$ 2.000.000,00

R$ 1.534,21

R$ 2.093,56

R$ 2.573,94

R$ 2.932,32

R$ 4.500,00

R$ 2.000.000,01

R$ 3.000.000,00

R$ 1.981,54

R$ 2.702,12

R$ 3.111,26

R$ 3.590,34

R$ 5.490,02

R$ 3.000.000,01

R$ 4.000.000,00

R$ 2.390,90

R$ 3.110,55

R$ 3.744,71

R$ 4.200,02

R$ 5.888,88

R$ 4.000.000,01

R$ 5.000.000,00

R$ 2.800,26

R$ 3.621,42

R$ 4.323,32

R$ 5.001,12

R$ 6.190,70

Franquia: POS de 10% dos prejuízos indenizáveis com mínimo de R$ 5.000,00

Faturamento: R$
Importância segurada escolhida: R$
Parcelamento:
(Pagamento em até 4 vezes sem juros ou em até 7 vezes com juros de 1.5% ao mês)
Vigência:

Até:

Coberturas:
•
•
•
•
•
•

Danos Materiais e ou Morais;
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.

O Proponente, ao apor sua assinatura neste Questionário, declara que todas as informações aqui apresentadas são a expressão
da verdade e que nenhum fato ou acontecimento que se relacione com a sua responsabilidade legal foi omitido. Declara,
também, seu compromisso em informar, antes da finalização dos procedimentos para contratação da Apólice, quaisquer
alterações nos dados e informações aqui expressas. Declara, ainda, estar ciente que a Cobertura da Apólice é à base de
Reclamações com Notificação. Declara, por fim, sua concordância em que este Questionário sirva de base para a análise e
aceitação do risco de sua empresa, para fixação do Prêmio da Apólice, e que, emitida a Apólice, este Questionário passe a
integrá-la como se a ela pertencesse.
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Considerações finais:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Âmbito de cobertura mundial/Jurisdição local.
O Proponente abaixo assinado declara que, todas as informações constantes desta proposta são verdadeiras.
Fica entendido e acordado que, e 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 inicio 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 15414.9000083/2013-77

Nome e Cargo

Local e data

Assinatura
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