Innovarisk
Simplificamos o Seguro,
construímos Confiança
A Innovarisk é uma empresa independente
a operar enquanto agência de subscrição,
com dois eixos de atuação: representar o
Grupo Hiscox em Portugal e atuar enquanto
Lloyd’s Coverholder. Ambos têm em vista a
disponibilização, através de um serviço de
qualidade para o mercado português de
Mediação de Seguros, de apólices
de seguro desenhadas para responder,
a preços acessíveis, às necessidades
de proteção de nichos de mercado.

Sobre a Hiscox
Grupo Internacional, com mais de 100 anos
de experiência, cotado no Footsie 250 que
subscreve seguros especializados para pessoas
ou empresas com necessidades incomuns
e frequentemente complexas. A Hiscox é
reconhecida em todos os países onde opera por
ter a orientação para o cliente e sua satisfação
como o pilar da sua estratégia.

A nossa Oferta
Hiscox:
Arte e Clientes privados
•

Obras de arte e Antiguidades

•

Habitação

•

Veículos clássicos

Grupo Hiscox

Riscos Profissionais
Hiscox
Insurance Company
- Sucursal em Portugal

Hiscox Sindicato
Lloyd’s

•

Tecnológicas e Telecomunicações

•

Consultoria de negócios

•

Média, Marketing e Publicidade

•

Outras atividades emergentes

•

Directors&Officers (D&O)

Delegação total de poderes

Repartição do Volume de Negócios Hiscox (2015)

21%

RC Profissional e PME's

6%

RC Profissional TI e Media

13%

Arte e Clientes particulares

7%

Sequestro e resgate, contigência
acidentes pessoais

4%

Pequenos riscos patrimoniais

Resseguro

20%

Grandes riscos

7%

RC Profissional
programas internacionais

4%

Terrorismo, riscos
políticos, aeroespacial

13%

Transportes marítimos e energia

5%

Notação Financeira
Hiscox Insurance Company Limited
A.M Best: A (Excellent)
Standard & Poor’s: A (Strong)
Fitch: A+ (Strong)

Lloyd’s:

Lloyd’s
A.M. Best: A (Excellent)

•

Responsabilidade Civil Geral, Produtos
e Ambiental

•

RC Profissional para Profissões
Tradicionais

•

Joalharias

•

Cancelamento e Contingência

•

Terrorismo

•

Specie (Valores)

•

Automóveis de luxo (Danos Próprios)

•

Co-seguros / Excess layers

Standard & Poor’s: A+ (Strong)
Fitch: AA- (Very Strong)

Sobre Lloyd’s
Lloyd’s é um mercado de seguros, com mais
de 325 anos, onde os seus membros se juntam
para segurar riscos. Estes membros, designados
de Sindicatos, são atualmente 96 e subscrevem
seguro e resseguro, maioritariamente para
riscos complexos ou de grande dimensão, com
uma cadeia de segurança financeira única.
É a referência mundial em áreas como erros
profissionais, transportes, desastres ambientais,
catástrofes naturais, plataformas petrolíferas,
obras de arte, aviões, aeroportos, riscos
aeroespaciais, joalharia, entre outros.

Lloyd’s Corporation
Fluxo de Negócios

59 Managing agents

Fluxo de Capital

98 Sindicatos
Mediadores

Ativos dos Sindicatos

Clientes

Membros (corporativos
ou individuais)

Lloyd’s Brokers
(pedidos de cotação)

Coverholders
(poderes delegados)

Fundos Centrais
de Lloyd’s

Porquê trabalhar connosco?
A Innovarisk oferece ao mercado Português
de mediação de seguros:
•

Os melhores produtos do mercado
–– As apólices com menos exclusões.
–– Definições amplas de cobertura e
Segurado (temos sempre menos
coberturas porque já está quase
tudo no pacote base). Sem “falsas
coberturas” (as coberturas das
Congéneres normalmente são
sublimites à nossa cobertura).

Valores
Atuar como um especialista

–– Wordings simples, curtos e facilmente
entendíveis.
•

O serviço mais rápido do mercado.

•

Especialização nos problemas de
subscrição mais complexos.

•

Serviços complementares de apoio à
gestão de risco.

•

Satisfação na gestão de sinistros:

Índice de satisfação global

4,62 / 5

Profissionalismo

4,66 / 5

Velocidade de resposta

4,59 / 5

Ranking relativamente
à concorrência

9,07 / 10

*Dados de Portugal: dezembro 2015
Nota: média das respostas no inquérito de satisfação enviado a
todos os Clientes que tiveram um sinistro.

Missão
Prestar um serviço de excelência

Visão
Reconhecido como um parceiro de confiança

Innovarisk Lda
Av. Duque de Loulé, 123 - 4, Fração 4.7, 1069-152 Lisboa
T +351 215 918 370 F +351 215 918 379 E geral@innovarisk.pt
www.innovarisk.pt
NIF: 510624138
A Innovarisk Lda está registada junto da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões.
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