Responsabilidade Civil
Profissional - E&O
A Starr Insurance Companies oferece um programa abrangente e inovador de cobertura de Responsabilidade
Civil Profissional para diversos profissionais, incluindo advogados e contadores, arquitetos e engenheiros e outras
profissões específicas.
A principal característica de nosso time é a capacidade de entender os requisitos de seguro de nossos clientes. A
experiente equipe de subscritores da Starr oferece aos nossos corretores e clientes uma abordagem única e um
valor real para a conscientização e gerenciamento de riscos.
A equipe de RC profissional está continuamente buscando desenvolver e aumentar as oportunidades de negócios em
parceria com os corretores, para fornecer soluções adequadas ás necessidades de seus clientes.
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• Violação de dever profissional, negligência, responsabilidade civil e
cobertura sob medida disponível
• Limites oferecidos em uma indenização individual ou agregada com
custos e despesas incluídos ou adicionais, dependendo do território
e da profissão
• A cobertura de um único projeto pode ser fornecida em uma base
de período anual e estendida
• A cobertura pode ser oferecida em empresas com exposição nos

Advogados / Árbitros e Mediadores
Arquitetos e Engenheiros
Contadores
Corretores de Seguros
Design e Construção
Empresas de Mídia
Miscelânea
Outras profissões, dentre elas, TI
Projeto Único de Construção

Limites e Capacidades
• Variam em função das coberturas e riscos. Consulte-nos.

Franquias
• Customizadas em função das necessidades dos clientes. Consulte-nos.

Entre em contato com a Starr ou acesse www.starrcompanies.com.br
Marcelo Varela

Starr International Brasil Seguradora
Head of Financial Lines
marcelo.varela@starrcompanies.com
+55 11 4280 7666

Felipe Fundão

Starr International Brasil Seguradora
Financial Lines Underwriter
felipe.fundão@starrcompanies.com
+55 11 3958 4463

As coberturas aqui descritas são garantidas pela Starr International Brasil Seguradora S.A.
As coberturas aqui previstas correspondem a uma mera descrição das coberturas de seguro oferecidas. Tais descrições correspondem a mera informação de caráter geral e não representam disposições específicas quanto às
coberturas de seguro disponíveis para contratação. Qualquer apólice de seguro aqui mencionada conterá limitações, exclusões e cláusulas de cancelamento de cobertura. Nem todas as coberturas de seguro aqui mencionadas
estão disponíveis em todos os países. Para obter uma cotação e maiores detalhes quanto às coberturas específicas das apólices de seguro, por favor entre em contato com um dos nossos profissionais de seguros, via e-mail,
conforme endereço fornecido acima.
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