Seguro de
Responsabilidade Civil
para Ensaios Clínicos
Lei n.º 21/2014, de 16 de abril

“Aon Portugal – Corretores de Seguros, S.A., com sede na Av. da Liberdade, n.º 249 – 2º - 1250-143 Lisboa - Portugal, com o NIPC 500 946 728, corretor de seguros, inscrito no ISP (Instituto de Seguros de Portugal), em 27/01/2007, sob o n.º 607155481/3, com autorização para operar nos ramos Vida e Não Vida, verificável e
www.aon.com/portugal. O mediador de seguros não assume a cobertura de riscos. em www.isp.pt A informação contida no presente documento foi elaborada de boa-fé e a partir de fontes credíveis e fidedignas. A responsabilidade do Grupo de Empresas da Aon Portugal compreende o legalmente exigível para a sua actividade profissional,
pelo que não se estende a obrigações ou compromissos alheios ao seu objecto social. Não dispensa a consulta da(s) informação(ões) pré-contratual(ais) e contratual(ais) legalmente exigida(s). Informamos que de acordo com o estabelecido no artigo 29º do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho, as sociedades mediadoras de seguros do
Grupo Aon ("www.aon.pt") prestam os seus serviços de Mediação de Seguros de forma objectiva e independente, zelando pelos interesses dos seus clientes e procurando sempre e em todo o caso a cobertura que, de acordo com as solicitações apresentadas por estes, melhor se adaptam às suas necessidades. © Estão reservados todos os
direitos. Proíbe-se a exploração, reprodução, distribuição, comunicação pública e transformação, total ou parcial, deste documento sem autorização expressa da Aon Portugal - Corretores de Seguros, S.A..”

A Aon Portugal, a QBE Insurance Company e o Health Cluster Portugal
desenvolveram em parceria uma solução de seguro para Ensaios
Clínicos de acordo com o previsto na Lei n.º 21/2014, de 16 de abril.

•
•

- 30%
Rápido
Simples

Prémios 30% abaixo
dos praticados pela
QBE
Compromisso de
cotação em 48h
Ausência
de questionários
de risco

•
Ensaios de Fase I, Fase II, Fase III ou Fase IV desenvolvidos em
Portugal com uma duração máxima de 5 anos.

•
Prémio emitido após aprovação do ensaio, evitando custos em caso
de não-aprovação.

•
Cada cotação considera, por defeito, 3 opções de capitais seguros:

Para mais informação e
pedidos de cotação
contactar:

Luís Teixeira
clinicaltrials@aon.pt
+351 210 001 083

Informação necessária para cotação:

Protocolo do ensaio
Consentimento informado do paciente

Mais informação em healthportugal.com

