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Importância Segurada (em R$) Prêmio Líquido (em R$) 

50.000,00 210,00 

75.000,00 255,00 

100.000,00 285,00 

150.000,00 350,00 

200.000,00 390,00 

 

 

Prêmio Líquido: será adicionado 7,38% de IOF. 

Franquia: 10% das perdas com mínimo de R$ 1.000,00 por reclamação  

Para Importância Segurada superior, favor entrar em contato com AIG. 
 

 

Termos e Condições  

 Condições Gerais RC Profissional – Corretor de Seguros 

 Territorialidade: Nacional  

 Período de vigência: anual 

 Data limite de retroatividade: início de vigência da apólice 

 Prazo Complementar de 3 anos, com início a partir do término do Período de Vigência da Apólice, 
para apresentação de reclamações, sem cobrança de prêmio adicional 

 Prazo Suplementar de 1 ano, com início a partir do término do Prazo Complementar, mediante 
cobrança de prêmio adicional de 75% do prêmio anual da Apólice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantias (franquia aplicável de acordo com o limite selecionado) 

Falha Profissional: Ato, Erro ou Omissão na execução ou falha na execução de Serviços Profissionais - Perdas 
financeiras, inclusive lucros cessantes, Danos Corporais e Danos Materiais; 

Custos de Defesa: antecipação dos honorários advocatícios, custas judiciais e demais despesas referentes a 
uma investigação,defesa ou recurso relacionados a uma reclamação; 

Danos Morais relacionados a uma reclamação; 

Extravio, Roubo e Furto de Documentos de Clientes; 

Difamação, Calúnia e Injúria cometida pelo Segurado 

Empresas ou Pessoas Terceirizadas ou Subcontratas: Responsabilidade Solidária e/ou Conjunta do segurado 
por atos danosos cometidos por subcontratados 

Violação de direitos de propriedade intelectual cometido pelo Segurado 
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Principais Exclusões 

 Atos Dolosos do Segurado 

 Exclusão de processos anteriores ou pendentes ao início de vigência da apólice 

 

 

FAVOR INFORMAR 
 

Faturamento Brutos dos últimos 12 meses:       

 

Limite de Garantia:     50.000      75.000      100.000      150.000      200.000   

 

 

Parcelamento: 4x sem juros                         1x  2x  3x  4x 

                         7x com juros de 1.5% a.m.     5x  6x  7x  

 

Início de Vigência:                  até       

 

Declaração do Segurado 

 

Declaro que as informações do presente questionário são verdadeiras e que nenhum fato tenha sido 
suprimido. Concordo que este questionário, juntamente com quaisquer outras informações fornecidas, é 
parte integrante do contrato de seguro. Fica entendido e acordado que o Proponente está obrigado a 
informar à(s) seguradora(s) de qualquer alteração substancial com relação aos fatos ocorridos antes do 
início de vigência do contrato de seguro. Confirmo que tomei ciência das Condições Gerais do produto 

 

 

OS TERMOS E CONDIÇÕES ACIMA SÃO INDICATIVOS E ESTÃO SUJEITOS ÀS SEGUINTES 
CONDIÇÕES: 

1) Nos últimos 5 anos, NÃO houve reclamação(ões) ou ação(ões) contra o tomador, funcionário ou 
representante do tomador pelos serviços prestados. 

2) Nos últimos 5 anos, NÃO houve investigação(ões), intervenção(ões) ou ação(ões) disciplinar contra o 
tomador, funcionário ou representante do tomador. 

3) O tomador, funcionário ou representante do tomador NÃO possui conhecimento de qualquer 
reclamação(ões) ou circunstância(s) que possa(m) resultar  em uma reclamação, ação ou investigação contra o 
tomador, funcionário ou representante do proponente. 

4) NENHUMA proposta de seguro de RC Profissional em nome do tomador foi cancelada ou teve a proposta ou 
renovação recusada. 

5) NÃO possua mais de 50% do faturamento nos seguintes ramos: transporte, aeronáutico ou riscos de 
engenharia. 

Observação: Caso as condições acima não sejam atendidas pelo segurado a proposta não possui 
validade. Favor entrar em contato com AIG para obter nova proposta. 
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Sobre a AIG 

Referência mundial no mercado de seguros, a AIG está presente em mais de 90 países 
oferecendo excelência no atendimento de soluções para pessoas e empresas. Atualmente, são 
mais de 62 mil funcionários que atendem cerca de 88 milhões de clientes.  

 

Linhas Financeiras  

 No Brasil, a AIG é a seguradora com o maior número de produtos na área de Linhas 
Financeiras (D&O, RC Profissional, Cyber Edge, Fraude Corporativo, Práticas Trabalhistas 
Indevidas e seguros para o mercado financeiros); 

 Capacidade: um dos maiores contratos de resseguro do mercado brasileiro; 

 Autoridade local para subscrição de riscos; 

 Equipe experiente composta de 11 profissionais totalmente dedicados a Financial Lines; 

 Frequente intercâmbio de informações com a AIG Internacional; 

 Qualidade na prestação de serviços com entrega de cotações no prazo e rápido processo de 
emissão; 

 Área de sinistros composta por profissionais com ampla experiência e com autoridade local 
para regulação de sinistros. 

 

Observações 

I - O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou 
recomendação a sua comercialização; 

II – O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros no site 
www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou 
CPF; 

III – Processo SUSEP 15414.003274/2012-16 e CNPJ 33.040.981/0001-50. 

 

Nome do Segurado       

CPF       

Endereço        

CEP:       

Fone:        

Cidade / UF       

Local e Data       

Nome e Título       

Assinatura do Segurado 

_____________________________________________________________ 

http://www.susep.gov.br/

