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A RESPOSTA
RÁPIDA PARA
QUEM PROCURA
RESPOSTAS
CERTAS

Para os associados do Health Cluster
Portugal que desenvolvem ensaios
clínicos e procuram soluções adequadas
em matéria de seguros, a MDS apresenta
o Seguro de Responsabilidade Civil,
desenvolvido pela Chubb, que lhe dá
uma resposta rápida na subscrição da
sua apólice e na ativação da segurança
e proteção para os ensaios clínicos
desenvolvidos pela sua organização.

SOLUÇÃO EXCLUSIVA MDS
Saiba mais sobre as coberturas,
garantias e capitais.

SAFE SCIENCE
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A sua empresa é cliente
MDS e quer saber mais
informações?

Coberturas e Garantias

Use o seu contacto comercial.

Se ainda não é
cliente, contacte:

O Safe Science é uma solução de seguro que oferece serviços e coberturas especificas
para as necessidades particulares das empresas que promovem todo
o tipo de ensaios clínicos - tanto com medicamentos como com dispositivos médicos.
O Seguro de Responsabilidade Civil Ensaios Clínicos, cobre a responsabilidade do
Promotor e/ou Investigador do Ensaio Clínico, dos seus colaboradores diretos
e todos os possíveis danos sofridos por pacientes durante o ensaio. Incluem-se
também na cobertura, os custos legais de defesa jurídica do Segurado, bem como
a prestação de cauções.

Capitais

Porto

Frederico Gomes Pinto
frederico.pinto@mdsgroup.com
935 518 601
Lisboa

Cláudia Silva Cardoso
claudia.cardoso@mdsgroup.com
932 860 082

Procurando dar às empresas maior segurança, oferecemos uma combinação
única de coberturas de apólice e serviços que protegem os ensaios clínicos desde
2.500.000€ e sublimite por vítima 250.000€, podendo adicionar coberturas para
sinistros in itinere.

MDS - Corretor de Seguros, S.A., com sede na Av. Boavista 1277/81, 2º, 4100-130 Porto. Corretor de Seguros com autorização para exercer atividade nos Ramos Vida e Não-Vida, inscrito desde 27/01/2007 na ASF - Autoridade de
Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, com o nº607095560/3, verificável em www.asf.com.pt.
Chubb European Group SE, Segurador com sede social em La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, France, sociedade registada em Nanterre, sob o número RCS 450 327 374, com capital social de
€896,176,662, regida pelas disposições do Código de Seguros Francês, atuando através da sua Sucursal em Portugal, denominada “Chubb European Group SE – Sucursal em Portugal”, com sede na Avenida da Liberdade 249, 3º Piso, 1250-143
Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial sob o número único de matrícula e pessoa coletiva 980 350 964, supervisionada pela Autorité de Contrôle Prudentiel et de Resolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459,
75436 PARIS CEDEX 09 e pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) com o código n. 1173.
Existem exclusões previstas na apólice. Esta informação não dispensa a consulta das informações précontratuais e contratuais legalmente exigidas. A MDS não assume a cobertura de riscos.

