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Innovarisk disponibiliza Seguro para Automóveis de Luxo
 Seguro tipo all-risks em que o prémio varia em função dos
quilómetros percorridos.
A aquisição de um automóvel com características únicas, seja ele um veículo de edição
limitada, um desportivo de alta potência ou um sedan de luxo, representa muitas das vezes
o realizar de um sonho, pelo que importa garantir ao seu proprietário uma adequada
proteção financeira de tão precioso bem, para o dia em que o azar possa bater à porta.
Ainda que, muitas vezes, os proprietários de automóveis de luxo reservem a utilização dos
seus veículos apenas para algumas ocasiões especiais ou passeios de fim de semana, o
risco de enfrentar uma situação desagradável decorrente de perda ou dano está
sempre presente e pode infelizmente tomar proporções em linha com o elevado
valor deste tipo de automóveis.
Para minimizar os inconvenientes e o peso financeiro que uma perda ou dano num veículo
desta natureza implica, devolvendo para os nossos clientes a tranquilidade durante a
condução e utilização dos seus veículos, foi desenhado um seguro para automóveis de luxo.
O mercado Lloyd’s através da sua capacidade financeira, permite disponibilizar, sem
restrições máximas de capital seguro, uma apólice especializada de Danos Próprios
com uma cobertura do tipo all-risks, incluindo os danos acidentais, muitas vezes não
enquadráveis nos seguros automóvel tradicionais.
Poderão ficar abrangidas não só as situações quando o veículo se encontra
estacionado, como aquelas que decorram da sua circulação na via pública, pagando
apenas em função dos quilómetros percorridos. É possível ainda garantir outras
situações, como a utilização do veículo no âmbito de operações de revisão e manutenção ou
a participação em exposições.
Para além do Seguro de Automóveis de Luxo, a Innovarisk disponibiliza igualmente um
seguro para automóveis clássicos e de coleção, cobrindo também, numa base allrisks, os danos que possam ocorrer em circulação ou na garagem.
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Sobre a Innovarisk
A Innovarisk representa em Portugal a Hiscox, companhia de seguros internacional especializada, subscrevendo
por conta desta seguros direcionados a proprietários individuais ou empresariais de obras de arte e património
de valor, bem como produtos de responsabilidade civil para profissionais das mais diversas áreas de atuação, da
consultoria à administração de empresas. Disponibiliza igualmente outros seguros especializados do mercado
internacional, nomeadamente do mercado Lloyd’s onde é uma coverholder aprovada.
Mais informações em http://innovarisk.pt/.
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