Seguro de habitação
Tão individualizado quanto a pessoa que protege.
Desenhado de forma a ter flexibilidade suficiente para
se adaptar à grande diversidade de estilos de vida,
com a amplitude suficiente para proteger tudo a que
dá valor.

Seguro de habitação
O Seguro de Habitação Hiscox foi concebido por forma a
responder às necessidades de um cliente exigente, detentor
de um património importante.

A sua cobertura
•

A nossa abordagem a antiguidades e obras de arte é
completamente diferente da dos seguradores tradicionais.
Não o penalizamos com elevados prémios ou coberturas
restritas – antes pelo contrário. Garantimos uma cobertura
total no caso de depreciação do valor, assim como o
restauro de antiguidades e obras de arte danificadas.

Desenhamos a nossa cobertura para complementar o
seu estilo de vida, não restringir as suas atividades ou
sobrecarregá-lo com medidas de segurança desnecessárias.
A Hiscox segura obras de arte e habitações de personalidades
influentes na Europa desde o início do século passado.
Construímos uma reputação de líderes como seguradores
especializados em oferecer um tratamento personalizado
a cada cliente. Através da nossa larga experiência e
conhecimento, proporcionamos-lhe uma tranquilidade de
espírito e proteção completa.

•

•
Determinar a cobertura apropriada às suas necessidades.

•

Opção de discriminar e valorizar os bens de forma
individual.

•

Quando e onde usar as suas joias.

Cobertura ‘all-risks’ e em todo o mundo
Uma cobertura ‘todos os riscos’, em todo o mundo,
garantindo-lhe as suas bagagens e objetos de uso pessoal
contra perda, furto, roubo ou dano acidental.

A sua escolha
•

Cobertura especializada para obras de arte e joias

Inexistência de cláusula restritiva na cobertura de furto
Não estão excluídas casas desocupadas, nem casos de
furto sem vestígios. Garantimos também furtos cometidos
pelos seus empregados domésticos.

•

Não obrigação de lista discriminada individualmente
Todas as antiguidades e obras de arte estão
automaticamente incluídas no capital total seguro. Não há
limite de indemnização por objeto no caso de sinistro.

O nosso serviço
Estamos empenhados em prestar um serviço excecional aos
nossos clientes. Diferenciamo-nos dos restantes seguradores
ao garantir-lhe um serviço absolutamente dedicado e
especializado.
Em caso de sinistro, dada a nossa rapidez na sua
regularização, garantimos o pagamento da indemnização num
prazo máximo de 10 dias úteis após a assinatura do recibo
de indemnização. Se não cumprirmos o prazo estipulado, em
todas as indemnizações acima de 4.000€, pagaremos juros à
taxa do seu banco até à data de liquidação da indemnização.

•

Não aplicação da ‘regra proporcional’
Confirmação de que não será penalizado se se constatar
insuficiência de capital, não intencional, em caso de
sinistro.

•

Proteção adicional para sua tranquilidade de espírito

Garantia automática de:
–– riscos elétricos (até ao limite do capital seguro);
–– terrorismo e vandalismo;
–– bens refrigerados (sem sublimite);

Avaliações de arte
O mercado de arte é um mercado complexo e volátil, tornando
fundamentais as avaliações de arte para se conhecer o valor
de uma peça ou coleção.
Tomando consciência desta importância, a Hiscox
disponibiliza, a partir de 2013, este serviço em condições
vantajosas quando comparadas com as normalmente
praticadas no mercado português, serviço este que será
executado por um profissional altamente credenciado no
mercado, sendo emitido também um certificado de avaliação.
Neste sentido estamos neste momento em condições de
oferecer gratuitamente, a todos os nossos novos clientes,
uma avaliação para as principais seis peças de arte. No caso
de serviços mais abrangentes, podemos ainda disponibilizar
o serviço a preços significativamente mais acessíveis que os
praticados no mercado.

–– cobertura de valor em novo para todos os bens;
–– cobertura dos seus bens de jardim e ao ar livre;
–– nos edifícios, cobertura automática para anexos,
muros, piscinas e instalações desportivas;
–– responsabilidade civil familiar em todo o mundo, com
um capital mínimo de € 500.000.
Contactar a Hiscox
Este é apenas um resumo breve e não-exaustivo.
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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