SEGURO DE RESPONSABILIDADE
CIVIL PROFISSIONAL PARA

TERAPÊUTICAS NÃO
CONVENCIONAIS
Associação Portuguesa dos Profissionais de
Acupunctura, Fitoterapia e Medicina Chinesa

Tem a certeza de que está protegido contra os riscos que enfrenta
na sua atividade? Para responder a estes riscos desenvolvemos
um seguro único que protege financeiramente o seu negócio contra
reclamações dos seus Clientes ou terceiros.
A nossa oferta de Responsabilidade Civil Profissional
para os associados APPA-MTC:
Erros e / ou omissões profissionais, incluindo a negligência ou violação do
dever de diligência e de cuidado

√

Custos de reconstituição ou substituição de documentos ou dados de
natureza profissional perdidos ou danificados

√

Reclamações por infração de direitos de terceiros, como direitos morais ou
violação do bom nome e / ou imagem de terceiros

√

Reclamações por quebra de confiança ou uso indevido de informações
confidenciais de terceiros

√

Custos relacionados com acusações por difamação ou injúrias à honra e
reputação de terceiros

√

Custos incorridos com a sua defesa jurídica

√

A nossa cobertura
• Capitais e coberturas que oferecem maior segurança aos profissionais da APPA-MTC, não
estando limitados aos exigidos por Lei
• Assistência especializada aos terapeutas em caso de reclamação, com apoio na defesa
jurídica, na protecção da sua imagem e reputação profissional
• É um seguro do tipo “All-Risks” (Todos os riscos) ao contrário das demais apólices de
mercado que funcionam numa lógica de riscos nomeados
• Apólice de seguro cerificada e registada no órgão de controlo dos seguros em Portugal
(ASF -Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões)
• Apoio profissional com aconselhamento na subscrição e gestão do contrato por Corretor
especializado, com capacidade técnica, experiência, com organização e recursos.

Hiscox, seguradora especialista representada pela Innovarisk
Seguramos profissionais em toda a Europa. Esta experiência coloca-nos numa posição
privilegiada quando se trata de compreender a indústria. A nossa apólice foi desenvolvida
especificamente para responder às necessidades da sua atividade. Em caso de conflito, a nossa
equipa estará lá para ajudar. A nossa especialidade consiste em recorrer a mecanismos que
permita em caso de potencial risco, alcançar uma solução amigável e neutralizar o problema, a
fim de limitar os danos potenciais.

Contactos
Este é apenas um resumo breve e não-exaustivo. Para mais informações, por favor contacte o
seu corretor para mais detalhes e obter uma cotação:
MDS-Corretor Seguros, S.A.
W https://protocolos.mdsinsure.com/appa/

Representação do Grupo Hiscox em Portugal:
Innovarisk Lda – Av. Duque de Loulé, 123 - 7º, 1069-152 Lisboa
T +351 215 918 370 F +351 215 918 379 E geral@innovarisk.pt
https://innovarisk.pt
NIF 510624138
Innovarisk Lda. está inscrita na ASF como Agente de Seguros, Ramo Não Vida através do N.º 413390115, de 19/06/2013, dados passiveis de confirmar
em http://www.asf.com.pt. A Innovarisk encontra-se devidamente autorizada a efetuar contratos de Seguro em nome do Segurador, procedendo à
cobrança de prémios para posteriormente entregar à companhia. Os sinistros são tratados caso a caso e sempre sujeitos aos termos e condições do
contrato de seguro. Para detalhes adicionais aconselhamos a leitura da sua apólice.

