CONDIÇÕES ESPECIAIS
UNIMED RCP INDIVIDUAL
SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL
PARA MÉDICOS, DENTISTAS E OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE
Processo SUSEP nº 15414.901977/2013-84

CLÁUSULA ESPECIAL PARA EXTENSÃO DO PERÍODO DE RETROATIVIDADE
A partir do dia XX/XX/XXXX, a apólice passará a ter a data de retroatividade XX/XX/XXXX.
Fica entendido e acordado que as Condições Gerais passam a vigorar acrescidas das seguintes disposições:
Se antes da contratação da presente Apólice o Segurado já possuía, em outra Seguradora, Apólice à base de
Reclamação de Responsabilidade Civil Profissional para Médicos, Dentistas e Outros Profissionais da Saúde, e
desde que, cumulativamente:
(i) O Período de Retroatividade da Apólice precedente na outra Seguradora não tenha sido integralmente
assumido pela presente Apólice;
(ii) O Prazo Complementar da Apólice precedente na outra Seguradora for igual ou superior a 36 meses;
(iii) O Segurado não tenha perdido o direito, na Apólice da outra Seguradora, ao Prazo Complementar; fica
estabelecido que:
As reclamações associadas a fatos ou atos ocorridos antes do período de retroatividade assumido pela
presente Apólice deverão ser comunicadas na última Apólice emitida pela outra Seguradora, observando seus
termos e condições, até o efetivo término do Prazo Complementar nela concedido.
Uma vez transcorrido integralmente o Prazo Complementar contratado na outra Seguradora, a presente
Apólice assumirá, automaticamente, para novas reclamações, a totalidade do Período de Retroatividade
concedido na última Apólice contratada junto à outra Seguradora.
Qualquer cobertura securitária eventualmente concedida através da presente cláusula abrangerá tão
somente reclamações relacionadas a fatos ou atos não conhecidos pelo Segurado no momento da
contratação da primeira Apólice junto à esta Seguradora.
Esta cobertura não poderá ser contratada isoladamente.
Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pelas
presentes Condições Especiais.
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