Automóveis de coleção
Uma apólice especializada, dirigida aos proprietários
de automóveis antigos. Quer se trate de um
veículo ou de uma coleção, oferecemos soluções
desenhadas à medida das suas necessidades.

Automóveis de coleção

Porquê a Hiscox?

Exemplos

Um automóvel antigo representa para o seu proprietário
um enorme motivo de orgulho, quer tenha sido adquirido
em perfeitas condições ou quer tenha sido restaurado pelo
próprio. Todos os custos envolvidos, assim como as horas
de trabalho e pesquisa em busca das peças e acessórios
originais, tornam ainda mais importante a salvaguarda da
segurança do veículo. Caso contrário, a possibilidade de
ocorrência de um acidente durante um passeio, ou de um
mero risco enquanto o automóvel se encontra estacionado,
pode constituir-se como um verdadeiro pesadelo.

Caso 1:

A Hiscox oferece-lhe a solução ideal de cobertura para os
danos que possam ocorrer no seu automóvel de coleção.
Somos a maior seguradora europeia de obras de arte e, entre
o património que seguramos, encontram-se algumas das
maiores coleções europeias de automóveis clássicos.

Durante uma exposição de automóveis clássicos, a queda
de um projetor atingiu acidentalmente um Ferrari 860 Monza,
causando estragos no valor de € 11.000. A apólice Hiscox
permitiu o pagamento integral do valor da reparação.
Caso 2:
O cliente decidiu retirar da garagem o seu Rolls-Royce dos
anos 30 e aproveitar o fantástico dia de sol para um passeio.
Enquanto realizava a manobra, a porta da garagem fechou-se acidentalmente e, sem que o condutor tenha conseguido
reagir a tempo, destruiu a dianteira do veículo. Para além das
peças novas, o mesmo teve que ser transportado para o Reino
Unido de forma a ser reparado. A apólice Hiscox indemnizou
o cliente num valor total de € 35.000.
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Vantagens

Este é apenas um resumo breve e não-exaustivo.

•

Possibilidade de subscrever uma cobertura do tipo
all-risks e de garantir os danos ocorridos durante a
circulação na via pública

•

Prémio a pagar em função dos quilómetros percorridos
anualmente

•

Sem agravamentos automáticos em caso de sinistro

•

Valorização do automóvel realizada como se de uma
obra de arte se tratasse e não sujeita à desvalorização
automática de capitais que está presente nas apólices
tradicionais de seguro automóvel

•

Soluções para clientes individuais e institucionais

•

Serviço de sinistros sem paralelo no mercado.

Para mais informações, por favor contacte o seu corretor
ou visite www.innovarisk.pt, website do representante
da Hiscox em Portugal.
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