
 
 

 

 
 

 

Seguro Responsabilidade Civil 
SOLUÇÕES ESPECIALIZADAS QUE PROTEGEM O SEU NEGÓCIO CONTRA DANOS A 

TERCEIROS. 

 

No seu negócio tudo pode acontecer e por isso ENS disponibiliza-lhe novas soluções de 

Responsabilidade Civil para a sua Profissão ou Negócio, inovadoras e de simples contratação. 

 

Agora, para além de usufruir de uma solução desenhada para a sua atividade específica, que o 

salvaguarda relativamente a danos causados a terceiros, beneficia, ainda, de uma proteção mais 

completa onde está incluída, sem qualquer custo, a Proteção Jurídica e, exclusivamente para o seu 

negócio, a Responsabilidade Civil Patronal. 

 

Conheça tudo o que as novas soluções exclusivas Profissões e Negócios podem fazer pela sua atividade, 

em momentos em que o seu sucesso não depende só de si. Clique: 

A presente informação não dispensa a consulta da informação Pré-Contratual e Contratual legalmente 

exigida. 

A QUEM SE DESTINA? 

 

As soluções de Responsabilidade Civil Profissões e Negócios destinam-se a Profissionais, Empresários 

em Nome Individual, Micro Empresas e Empresas de todos os setores de atividade.  

 

CONHEÇA O SEU SEGURO PARA O SEU NEGÓCIO OU PROFISSÃO 

 

Clique no tipo de proteção que pretende e conheça a solução de Responsabilidade Civil ENS que 

propomos para a sua atividade:  

 

PROFISSIONAIS 

  

Área Saúde  Área Financeira 

  

NEGÓCIOS 

 

Educação Hotelaria Construção 

Serviços Lar Beleza e Bem-Estar Sénior 

Lazer Rural Soluções Automóvel 

 
Caso não identifique a sua Profissão ou Negócio nos exemplos mencionados, contacte-nos em qualquer 
agência ou mediador da Fidelidade Mundial ou Império Bonança, para saber qual a solução de 
Responsabilidade Civil que melhor se adapta à sua actividade. 
 
 
  



 
 

 

 
 

 

QUAIS AS VANTAGENS ? 
 
A ESTABILIDADE E CONTINUIDADE DO SEU NEGÓCIO OU ATIVIDADE PROTEGIDAS Um dano a 

terceiro pode originar a obrigação de pagamento de avultadas indemnizações. Com as Soluções de 
Responsabilidade Civil ENS os profissionais e as empresas transferem para o Segurador parte dessa 
responsabilidade, minorando assim, o impacto de tais indemnizações e salvaguardando, desta forma, o 
património afeto ao seu negócio ou actividade, acautelando, ainda, a protecção de terceiros afetados 
pelos danos que lhe cause.  
 
COMPLETO E INOVADOR, SIMPLES E ACESSÍVEL As soluções de Responsabilidade Civil ENS 

permitem-lhe associar, numa única apólice, diversos tipos de coberturas de responsabilidade civil, 
salvaguardando-o dos eventuais danos que possa vir a causar a terceiros. De fácil subscrição, as 
soluções de Responsabilidade Civil ENS, adaptam-se à sua atividade profissional ou empresarial, 
bastando apenas que escolha qual o capital que mais se adequa ao seu nível de proteção. 
 
PROTEÇÃO ADICIONAL SEM CUSTO ACRESCIDO Na generalidade das atividades, profissionais ou 

empresariais, dispõe gratuitamente da cobertura de Proteção Jurídica. Por um valor simbólico, pode ainda 
aumentar o nível de proteção desta cobertura. Nas atividades empresariais, a cobertura de 
Responsabilidade Civil Patronal está também incluída sem qualquer custo adicional. 
 
O SEU NEGÓCIO MAIS CREDÍVEL A credibilidade do seu negócio junto de Clientes, Fornecedores e 

Credores é fundamental para a sustentabilidade e crescimento futuros. As Soluções de Responsabilidade 
Civil ENS ajudam a reforçar a solidez da sua empresa, contribuindo assim para sua diferenciação e maior 
competitividade. 


