
UNIMED RCP INDIVIDUAL
Seguro de Responsabilidade Civil Profissional para 
Médicos, Dentistas e outros Profissionais da Saúde

Diagnósticos, procedimentos, receituários. 
Estas são apenas algumas das situações que 
podem acarretar a responsabilização do 
profissional da saúde.

Com o Unimed RCP Individual você pode 
garantir a proteção e a tranquilidade 
necessárias para o bom exercício de sua 
atividade profissional.

Somente uma seguradora que conhece o dia a 
dia dos profissionais da saúde, poderia 
desenvolver um produto do tamanho da sua 
responsabilidade. 

COBERTURAS BÁSICAS

Custos de Defesa: Honorários advocatícios, 
laudos periciais e demais despesas necessárias 
para a defesa de uma reclamação, seja na esfera 
cível, criminal ou administrativa.

Indenizações: Importâncias devidas a terceiros 
em decorrência de condenações judiciais.

Acordos: Acordos judiciais ou extrajudiciais, 
mediante aprovação da Seguradora.

Despesas Emergenciais: Reembolso de despesas 
realizadas pelo Segurado em situações 
emergenciais para tentar evitar e/ou minorar os 
danos causados a terceiros.

COBERTURAS ADICIONAIS

Extensão de cobertura para Pessoa Jurídica 
(sem cobrança de prêmio adicional)

Extensão de cobertura para Chefe de Equipe

EXCLUSIVODADES DA 
SEGUROS UNIMED

Prevenção de Riscos 

Consultoria médica e jurídica para auxiliar e 
mitigar possíveis exposições legais.

Biblioteca virtual, um ambiente on-line com 
materiais informativos, artigos, pesquisas 
científicas, modelos de consentimentos 
informados.

Ato do Bom Samaritano 

Cobertura para reclamação de um terceiro em 
decorrência de um atendimento realizado pelo 
Segurado em uma emergência médica, acidente 
ou catástrofe. 



Matriz:

Alameda Ministro Rocha Azevedo, 346

Cerqueira César – São Paulo/SP - CEP 01410-000

Atendimento Nacional: 0800 016 6633

Atendimento ao Deficiente Auditivo: 0800 770 3611

Ouvidoria: acesse www.segurosunimed.com.br/ouvidoria
ou ligue 0800 001 2565

Informações detalhadas do produto estão disponíveis nas 
condições gerais do seguro. O registro desse seguro na SUSEP não 
implica, por parte dessa autarquia, incentivo ou recomendação a 
sua comercialização. Para informações completas, fale com o seu 
corretor ou com a Seguros Unimed por meio dos nossos 
escritórios regionais.

Visite o nosso site: 
www.segurosunimed.com.br

Acesse o QR Code e descubra 
ainda mais informações 
sobre este produto.

PATRIMONIAIS E
RESPONSABILIDADES

O jeito mais 
seguro de 
cuidar dos 

seus pacientes.
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