RC PROFISSIONAL ADVOGADOS BERKLEY - PESSOA JURÍDICA
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:
Telefone e e-mail:
Site:
Data de início das atividades:
2) Histórico de reclamação
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

Opções de contratação
Prêmio Total (prêmio tarifário + IOF de 7.38%)
Importância Segurada (em Reais)
Faturamento

R$ 100.000,00

R$ 200.000,00

R$ 300.000,00

R$ 400.000,00

R$ 500.000,00

R$ 750.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 0,01

R$ 250.000,00

R$ 826,32

R$ 1.577,89

R$ 2.257,89

R$ 2.953,68

R$ 3.564,21

R$ 4.700,88

R$ 5.870,35

R$ 250.000,01

R$ 500.000,00

R$ 873,68

R$ 1.713,68

R$ 2.494,74

R$ 3.195,79

R$ 3.844,21

R$ 5.322,11

R$ 6.401,22

R$ 500.000,01

R$ 1.000.000,00

R$ 936,84

R$ 1.886,32

R$ 2.769,47

R$ 3.542,11

R$ 4.290,53

R$ 6.345,06

R$ 7.635,62

R$ 1.000.000,01

R$ 2.000.000,00

R$ 1.108,32

R$ 2.176,84

R$ 3.184,21

R$ 3.665,26

R$ 4.440,00

R$ 7.430,22

R$ 8.234,50

R$ 2.000.000,01

R$ 3.000.000,00

R$ 1.306,32

R$ 2.315,79

R$ 3.294,74

R$ 4.214,74

R$ 5.106,32

R$ 7.870,64

R$ 9.030,06

R$ 3.000.000,01

R$ 4.000.000,00

R$ 1.533,68

R$ 2.623,16

R$ 3.788,42

R$ 4.846,32

R$ 5.871,58

R$ 8.870,64

R$ 9.999,24

R$ 4.000.000,01

R$ 5.000.000,00

R$ 1.794,74

R$ 3.048,42

R$ 4.355,79

R$ 5.572,63

R$ 6.751,58

R$ 9.205,90

R$ 10.277,34

Franquia: 10% dos prejuízos com o mínimo de R$ 5.000,00 para importância segurada de até R$ 500.000,00 acima 10% dos
prejuízos com o mínimo de R$ 10.000,00

3 ) Retroatividade: Informe a data
Data de início do Período de Vigência do Seguro da primeira de uma série sucessiva e ininterrupta de apólices.
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Faturamento: R$
Importância segurada escolhida: R$
Quantidade de Parcelas:
(Pagamento em até 4 vezes sem juros ou em até 7 vezes com juros de 1.5% ao mês)
Coberturas (100% LMG):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erros e/ou Omissões.
Danos Cometidos por Subcontratados.
Perdas Financeiras.
Danos Morais.
Danos Corporais.
Danos Materiais.
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.
Prazo complementar: 36 meses.
Prazo Suplementar: 1 ano - cobrança de 75% do valor do prêmio / 2 anos - cobrança de 100% do valor do prêmio / 3 anos - cobrança de
125% do valor do prêmio.

Considerações finais:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Encontra se excluído reclamações decorrentes de Erros & Omissões em que toda ou parte da reclamação seja diretamente
baseada em Contratos de Prestação de Serviços que o segurado tenha assinado com Bancos, quando esses contratos
representarem individualmente ou em sua totalidade receitas superiores a 10% do faturamento anual total do segurado.
O proponente abaixo-assinado declara que todas as informações constantes desta proposta de seguro 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, e ocorridas
antes do início de vigência do seguro. A seguradora poderá, a seu critério, modificar ou cancelar qualquer cotação anterior.
A Seguradora está autorizada a fazer qualquer investigação ou pergunta relacionada a esta proposta, na medida que julgue necessário.
A aceitação do seguro estará sujeita a analise do risco.
A validade do presente seguro está condicionada ao pagamento das parcelas nos devidos vencimentos.
Declara, ainda, estar ciente que a Cobertura da Apólice é à base de Reclamações com Notificação.
A presente contratação é por um prazo de 12 meses.
Âmbito geográfico: Território Mundial.
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
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Nome e Cargo

Data e Assinatura
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