RESPONSABILIDADE
CIVIL DAS EMPRESAS
TRANSITÁRIAS

As empresas transitárias respondem
perante o seu cliente pelo incumprimento
das suas obrigações, bem como pelas
obrigações contraídas por terceiros que
tenham subcontratado.
O seguro de RC Transitário destinase a cobrir a responsabilidade civil do
Segurado, que, nos termos da legislação
específica aplicável, lhe seja imputável na
sua qualidade de empresa transitária.
A atividade transitária só pode ser exercida
por sociedades comerciais licenciadas
pelo IMT, através de um alvará, emitido
mediante comprovação da existência do
seguro obrigatório de Responsabilidade
Civil.
Por isso, complementando a nossa
oferta na área de Transportes, temos à
disposição dos nossos clientes, mediadores
e corretores de seguros, o seguro de
Responsabilidade Civil das Empresas
Transitárias, para ajudar os transitários no
pagamento de indemnizações que sejam
devidas aos seus clientes, em consequência
de reclamações de que sejam alvo.

A QUEM É DIRIGIDO?
O nosso produto dirige-se a:
»» Transitários de carga marítima, aérea e
terrestre

O QUE COBRE?
I. Responsabilidade civil emergente da atividade do
Segurado, na qualidade de empresa transitária, por
atos ou omissões dos seus representantes ou das
pessoas ao seu serviço.
II. Danos causados a bens ou mercadorias de clientes
ou terceiros quando em armazém e/ou objeto
de manuseamento nas instalações da empresa
transitária, desde que imputáveis a esta ou a pessoa
por quem esta seja civilmente responsável.

RESPONSABILIDADE CIVIL
DAS EMPRESAS TRANSITÁRIAS
COBERTURAS
Cobertura Base:
»» Pagamento de indemnizações que, nos
termos da legislação específica aplicável, seja
imputável ao Segurado na sua qualidade
de empresa transitária, cumprindo a
obrigação de segurar prevista no artigo 7.º
do Decreto-Lei n.º 255/99, de 17 de julho
(conforme subsequentemente alterado).
Cobertura Facultativa:
»» Responsabilidade Civil pela Mercadoria
»» Responsabilidade Civil por Erros e
Omissões e face às Autoridades
»» Responsabilidade Civil de Terceiros
»» Responsabilidade Civil de Armazenagem
»» Responsabilidades Aduaneiras
»» Remoção de Destroços
»» Defesa jurídica.

ÂMBITO DAS COBERTURAS
»» Âmbito Geográfico Mundial

BENEFÍCIOS DO NOSSO PRODUTO
»» Possibilidade de subscrição de limites de
responsabilidade mais elevados através da
Cobertura Facultativa
»» Subscrição de apólices à medida das
necessidades de cada cliente

NÍVEIS DE COBERTURA
FACULTATIVA
Cobertura

Nível I

Nível II

Nível III

Limite anual de
indemnização

€ 250.000

€ 500.000

€ 1.000.000

RC Mercadoria

€ 100.000

€ 150.000

€ 250.000

RC Erros e
Omissões e face
às Autoridades

€ 100.000

€ 150.000

€ 250.000

RC Terceiros

€ 100.000

€ 150.000

€ 250.000

RC Armazenagem

€ 100.000

€ 150.000

€ 250.000

Responsabilidades
Aduaneiras

€ 10.000

€ 25.000

€ 50.000

Remoção de
Destroços

€ 10.000

€ 25.000

€ 50.000

Defesa Jurídica

incluída

incluída

incluída

RAZÕES PARA TRABALHAR COM A
HISPANIA
»» Especialização na subscrição e tratamento
de reclamações deste tipo de riscos
»» Contacto direto com a área de subscrição
»» Suporte de (re)seguradoras internacionais
de referência
»» Construímos boas relações com os nossos
clientes, mediadores e corretores de
seguros
»» Adequamos produtos e níveis de serviço às
necessidades do mediador e ou corretor
de seguros
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HISPANIA é a marca que representa o seguinte grupo de empresas: Hispania Risk Broker, Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A., Hispania Global
Underwriting, S.L. Correduría de Reaseguros, Hispania Global Underwriting, S.A. e Hispania Global UW Ltd, todas elas entidades devidamente autorizadas
pelos organismos reguladores competentes.
HISPANIA RISK BROKER, Correduria de Seguros y Reaseguros, S.A. está autorizada e regulada pela Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones,
com o nº de autorização J2554. Sede social: C/ Francisco Remiro 2, - 28028 Madrid (España).
HISPANIA GLOBAL UNDERWRITING, S.A. está autorizada e regulada pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) com o nº
de certificado 2014/2466. Sede social: Edifício Zenith (Miraflores) | Rua Dr. António Loureiro Borges 9, 1º | 1495-131 Algés (Portugal).

