SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL PARA CORRETORAS DE SEGUROS

Atualmente, o corretor de seguros tem um papel fundamental dentro do mercado segurador. Mais que um
intermediário, o corretor hoje é o gestor de riscos de seus clientes.
Buscar o melhor programa de seguros em um ambiente onde a oferta e a competitividade são cada vez maiores se tornou desafio para
esses profissionais e conseqüentemente, os riscos inerentes a sua atividade são maiores também. Preocupado em obter a melhor cobertura
de seguro com custos adequados, o SINCOR ES conseguiu junto a ACE SEGURADORA, um produto inovador com condições diferenciadas.
Contratando o seguro de RC Profissional, você corretor terá uma vantagem em relação aos concorrentes, pois permite um diferencial
importante de proteção aos seus clientes.
Por exemplo, em concorrência por um novo cliente, se os custos e condições de uma apólice oferecida por dois corretores diferentes são
parecidos, o corretor que informar que possui uma garantia da apólice de RCP terá uma maior possibilidade de conquistar este novo cliente.
Ainda, o seguro propicia tranquilidade para prestar seus serviços e protege o seu patrimônio, caso você seja acionado a reparar um dano.

RC PROFISSIONAL ACE - CORRETORAS DE SEGUROS - PROGRAMA SINCOR ES
Qual o valor da importância segurada para contratação
• O valor deve ser definido pelo segurado, conforme sua
exposição de risco;
• A corretora poderá escolher 7 opções de limites entre R$
50.000,00 e R$ 1.000.000,00, com custos pré-aprovados.
(ver tabela em anexo)
Segurado
Pessoa jurídica e física, com habilitação reconhecida e registro
expedido pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), na
qualidade de prestador de serviços de corretagem de seguros.
Coberturas do seguro
As coberturas básicas do seguro são:
• Danos materiais, corporais e morais;
• Perdas financeiras decorrentes de sinistros cobertos;
• Custas judiciais e honorários advocatícios (inclusive para
processos disciplinares e criminais, quando decorrente de
risco coberto);
• Extravio, furto ou roubo de documentos de clientes.
Âmbito de cobertura do seguro
• O âmbito de cobertura para toda América do Sul, desde que a
reclamação seja apresentada no Brasil.
Franquia
• 10% dos prejuízos, limitado ao mínimo de 3% da importância
segurada e ao máximo de 6% da importância segurada.

O que o seguro não cobre*
Pela característica de cobertura ampla, é fundamental conhecer as
excludentes do seguro, as principais são:
• Atos dolosos;
• Multas impostas ao segurado;
• Devolução de honorários já pagos;
• Atos não relacionados à prática de corretagem de seguros.
*
Antes de contratar o seguro, favor ler atentamente todas as
exclusões da apólice.
Coberturas adicionais
• Erros de avaliação de bens;
• Arbitragem.
Qual o período de cobertura do seguro
• O seguro de RCP tem vigência de 01 ano.
Apólice a base de reclamação
• Por esta base, será considerada para a cobertura do seguro, a
apólice vigente na data que o segurado informou à seguradora
a reclamação por ato ou fato danoso causado pela prestação
de serviço profissional.

NOSSOS DIFERENCIAIS
•
•
•
•
•

Não há sub-limite para DANOS MORAIS E EXTRAVIO FURTO E ROUBO DE DOCUMENTOS DE CLIENTES;
Franquias reduzidas;
Parcelamento em até 4 vezes sem juros ou em até 10 vezes com juros de 1,5% a.m.;
Âmbito de cobertura para toda América do Sul;
Retroatividade gratuita para apólices em renovação. Ou seja, caso um segurado esteja em processo de renovação em outra seguradora
e opte por mudar para este novo programa, a ACE garantirá, sem custo adicional, reclamações por atos ocorridos desde o início de
vigência da primeira apólice contratada na outra seguradora, desde que desconhecido pelo segurado.

COMO CONTRATAR O SEGURO DE RC PROFISSIONAL ACE
Acesse o site www.sincor-es.com.br. Em caso de dúvidas, contate os telefones 2125 6676 ou 2125 6674. Produto exclusivo para sócios
em dia com suas obrigações sociais.

ESTE MATERIAL É MERAMENTE PROMOCIONAL E INSTITUCIONAL. ELE CONTÉM INFORMAÇÕES RESUMIDAS SOBRE NOSSOS PROUTOS E SERVIÇOS E NÃO FAZEM PARTE INTEGRANTE DE NOSSAS APÓLICES.
CADA APÓLICE CONTÉM CLAUSULAS ESPECÍFICAS QUE PODEM VARIAR DE ACORDO COM A PARTICULARIDADE DE CADA NEGÓCIO OU CLIENTE. RECOMENDAMOS A LEITURA ATENTA DE TODAS AS CONDIÇÕES
GERAIS E PARTICULARES DAS APÓLICES E A ASSESSORIA DO SEU CORRETOR DE SEGUROS.

