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Resumo Condições Técnicas – Anexo I 

RC Profissional Médicos Veterinários (Pessoa Física) 

- Apólice 30.78.0078520.28 

RC Profissional Médicos Veterinários (Pessoa Juridica) 

- Apólice 30.78.0072996.14 

Processo SUSEP 15414.000128/2006-82 

  
 

 

 

 78 – Responsabilidade Civil Profissional (E&O)  
 

Prezado (a) Sr (a), 
 

Em   atenção   à   sua   solicitação,   apresentamos   nossas   condições   técnicas   e   comerciais   para   a 

contratação/renovação do seguro em referência. 
 

Solicitamos especial atenção para as observações descritas neste documento. 
 

 

• Seguro  terá  vigência  Anual  e  o  seu  início  às  24h:00min  (vinte  e  quatro  horas)  a  partir  do  dia 
da contratação. 

 
Nota: Horário Oficial da Unidade da Federação, onde estiver localizado o risco segurado. 

 

 

Médico Veterinário 
 

 
 

O presente seguro tem por objetivo garantir, até o limite máximo de Indenização especificado nesta apólice, o 
pagamento de INDENIZAÇÕES AO SEGURADO, relativas às reparações por danos materiais e/ou 

danos morais e/ou perdas financeiras involuntariamente causadas a terceiros que decorram de seus 
serviços profissionais médicos, observadas as garantias, as exclusões e limitações aqui expressamente 
previstas: 
• Decisão judicial transitada em julgado; 

• Decisão final proferida em processo administrativo por autoridade competente; 
• Decisão final proferida em processo arbitral; 

• Acordo autorizado de modo expresso pela Seguradora, 
 
 

 

A informar 

4)  Locais de Risco 

3)  Objeto do Seguro 

2)  Especialidade 

1)  Vigência do Certificado Individual 

Ramo do Seguro 

http://www.chubb.com/br


2 

 

 

5)  Abrangência da Indenização e Coberturas 

 

 

 
 

 

 

 

Clausula  – 

Condições 

Especiais 15 

Abrangência da Indenização Limite Máximo de 

Indenização (LMI) 
– R$ 

2.1 
A imprudência derivada da prestação de serviços profissionais 

relativos à saúde de animais diretamente sob tratamento e 

desenvolvida nos locais ocupados pelo Segurado, devidamente 

identificados nesta apólice. Ações e/ou e/ou omissões, imperícia, 

imprudência e negligência no Ato Médico Veterinário. Fica 

entendido e acordado que a cobertura desta apólice é restrita à 

responsabilidade civil do medico-veterinário, decorrente de suas 

atividades profissionais e de seus auxiliares técnicos em veterinária, 

desde que estes sejam legalmente habilitados para as práticas 

delegadas pelo Segurado. 

100% 

2.2 
Remoção de animais dentro de veículos do Segurado ou por ele 

contratados, com instalações adequadas a esse fim, estando 

excluídos os riscos relacionados a cerca do seguro de 

Responsabilidade Civil Facultativa De Veículos (RCFV), danos ao 

próprio veículo e danos causados a terceiros. Estarão cobertas 

também reclamações decorrentes da fuga de animais em Remoção.  

a.1) Fica, ainda, expressamente convencionado, que a cobertura 

concedida para os terceirizados, por meio da presente apólice 

somente se aplicará em proteção aos interesses do Segurado. 

100% 

Clausula Abrangência da Indenização Limite Máximo de 

Indenização (LMI) 
– R$ 

12.1 
Honorários Advocatícios e Custas Processuais 

 

Desde de que comprovadas, a Seguradora responderá pelas custas 

processuais, honorários de advogados e demais despesas inerentes 

ao processo nas esferas civil, administrativa e arbitral, que estejam 

relacionadas com a reclamação e devidamente ainda dentro do 

Limite Máximo de Responsabilidade previsto na apólice, a 

Seguradora poderá, desde que constante da especificação da 

apólice, responder pelas despesas com a defesa do Segurado na 

esfera criminal, sempre que a ação estiver relacionada a um Risco 

Coberto por este contrato. 

100% 

 

Não se aplica 
franquia  

12.2 
Danos Morais 
 
Danos Morais reclamados por terceiros desde  que resultantes 
de evento coberto e qualificado como ato de negligência, ação ou 
omissão inerente à prática profissional 

100% 
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12.3 

 

 

 
Atos Desonestos Praticados por Empregados do 
Segurado.  
 
Danos Físicos a Pessoa, Materiais e/ou Morais e Prejuízos 
causados por empregados do Segurado, exclusivamente com 
relação à prestação de serviços inerentes à prática profissional de 
responsabilidade do Segurado, desde que atendidas as seguintes 
disposições: terceiros, decorrente de atos desonestos - relacionados 
à Atividade Profissional do respectivo empregado; 

10% 

  
Haja apresentação de acusação formal do terceiro reclamante ao 

Segurado requerendo reparação de Danos cobertos pela 
presente cláusula; 
 
Atos desonestos ou fraudulentos diretamente vinculados à 
reclamação do terceiro: Para esta Cobertura, o ato desonesto ou 
fraudulento do empregado deverá obrigatoriamente ser 
caracterizado através de condenação judicial, ficando o Segurado 
obrigado a tomar todas as medidas cabíveis para a comprovação 
do ato desonesto ou fraudulento praticado pelo empregado do 
Segurado, sob pena de perda da Cobertura; 
 

Para fins desta cláusula, consideram-se como atos  fraudulentos 
e/ou desonestos dos empregados os atos cometidos com a 
intenção de causar Perdas e prejuízos a Terceiros durante o 
exercício de sua Atividade Profissional.  Não serão considerados 
atos desonestos a simples imprudência ou inadvertência, bem  
como  Reclamações que não  decorram diretamente da prestação 
de Atividade Profissional em nome do Segurado. 

 

12.4 
Quebra de Contrato 
 

Prejuízos reclamados por terceiros decorrente de quebra de 
contrato causada por falhas profissionais do Segurado que 

resultem em serviços incompatíveis com a especificação escrita, 
previamente acordada, ou em desacordo com o padrão de 

qualidade ou norma de segurança. 

10% 

12.5 
Prejuízos Financeiros 
 

Prejuízos reclamados por terceiros decorrente de Perda 
Financeira e Lucros Cessantes decorrente de Risco Coberto pelo 
presente seguro. 

100% 

12.6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Injuria Difamação e Calúnia 
 

Prejuízos reclamados por terceiros decorrentes de Injuria, 
Difamação ou Calúnia cometidas por Empregados enquanto 

prestando serviços profissionais atuando exclusivamente em 
nome do Segurado. 

10% 
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12.7 

Das Despesas de Salvamento 
 

Correrão por conta da Seguradora, até o Limite Máximo de 
Indenização da cobertura contratada fixado no contrato: 
 

• As despesas de salvamento comprovadamente efetuadas pelo 
Segurado durante e/ou após a ocorrência de um sinistro; 
• Os valores referentes aos danos materiais comprovadamente 
despendidos pelo Segurado e/ou por terceiros na tentativa de evitar 
o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa. 
Fica entendido e acordado que estas despesas ficam sublimadas 
de acordo com o estipulado na especificação da apólice. 

5% 

 

12.8  
Cláusula Particular 
 
Banho e Tosa Banho e Tosa com consequentes de morte, queda com 
trauma e eventual fuga.  
 
Franquia: R$ 500,00 por sinistro / por Segurado 

5% 

 

12.9 
Atestado Sanitário Zoo- Atestado Zoo-sanitário Nacional ou 
Internacional de Transporte de Animal  
 
Franquia: R$ 1.000,00 por sinistro / por Segurado 

10% 

 
 

 

Não há nenhuma exclusão adicional aplicável,  além  das exclusões constantes das Condições Gerais e 
Especiais; 

 

 

Seguro à base de Reclamações com Notificação, retroatividade a partir do inicio de vigência da apólice; 
 

 

Reclamações iniciadas no Território Nacional; 
 

 

Prazo Complementar 
 

O Segurado terá direito a um Prazo Complementar de 12 meses, sem cobrança de Prêmio adicional, para 

apresentar Reclamações à Seguradora; 
 

Prazo Suplementar 
 

Exclusivamente durante a vigência do prazo complementar, e somente por uma única vez, o Segurado 
terá direito à contratação do prazo suplementar, imediatamente  subsequente  ao  prazo  complementar, 
para apresentação de reclamações de terceiros, mediante a pagamento de Prêmio adicional. 

 
- 12 meses: 100% do prêmio pago na última apólice vigente; 

 
- 24 meses: 125% do prêmio pago na última apólice vigente; 

 
Opções acima de 24 meses podem ser oferecidas mediante consulta à Seguradora. 
 
 
 

9)  Prazo Complementar e Suplementar 

8)   Âmbito de Cobertura 

7)  Base de Contratação 

6)  Principais Riscos Excluídos 
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Para  este  seguro,  aplicam-se  as  condições  abaixo  ratificadas  e  inseridas  no  Processo 

SUSEP nº 15414.000218/2006-82: 
 
• Condições Gerais Responsabilidade Civil Profissional 

• Condições Especiais 15 – RC Profissional -  Médicos Veterinários 

 

 
 

Assim que tiver conhecimento de um sinistro ou mesmo expectativa de sinistro, o segurado deverá 
comunicar à A m a i s V e t  de imediato, através do e-mail contato@amaisvet.com.br, em tempo hábil, 
encaminhando a seguinte documentação: 

 
1. Em caso de ações cíveis: 

a) Mandado de citação; 
b) Contra-fé; 
c) Documentos referentes ao atendimento prestado (prontuário, ficha de atendimento, exames e etc. ou, 

no caso de não conseguir, um relatório médico minucioso); 
d) Aviso de Sinistro preenchido, assinado e carimbado. 

 
 

2. Em caso de ações criminais ou inquéritos policiais 
a) Cópia da intimação recebida; 
b) Documentos referentes ao atendimento prestado (prontuário, ficha de atendimento, exames e etc. ou, 

no caso de não conseguir, um relatório médico minucioso); 
c) Aviso de Sinistro preenchido, assinado e carimbado. 

 
3. Em caso de processos disciplinares ou sindicâncias instauradas pelo órgão de classe 

a) Cópia da intimação recebida; 
b) Documentos referentes ao atendimento prestado (prontuário, ficha de atendimento, exames e etc. ou, 

no caso de não conseguir, um relatório médico minucioso); 
c) Aviso de Sinistro preenchido, assinado e carimbado. 

 

 

11) Orientações em Caso de Sinistro 

10) Condições Técnicas 

mailto:contato@amaisvet.com.br,

