Press Release
06 de fevereiro de 2012

 Hiscox estima que em 55% dos patrimónios o capital seguro é insuficiente;
 Avaliação gratuita de seis peças de arte para novos clientes seguro
habitação Hiscox.

Sabe quanto vale o seu guarda-roupa?
Segundo um estudo realizado pela Hiscox, seguradora especialista em património e arte,
55% dos seus clientes subestimam o verdadeiro valor do seu património,
correndo o risco do capital seguro ser insuficiente. Este estudo revelou ainda que
muitos desconhecem o valor real dos seus bens, com as coleções (23%), antiguidades
(19%), carpetes e cortinados (18%) e peças de arte (16%) no topo da lista.
Contrariamente, 65% sabe o valor exato ou aproximado do valor dos seus artigos
electrónicos, produtos eléctricos brancos (60%) e mobiliário (54%).
De acordo com Andrew Cheney, consultor de risco e avaliação da Hiscox, “depois

de algum tempo, mesmo as peças especiais começam a fazer parte da mobília. Isto
significa que, quando se estima o valor do recheio da sua habitação, é fácil esquecer-se
de bens de valor significativo”.
Muitos dos clientes ficaram admirados quando descobriram o real valor do seu património
pois nunca consideraram os bens que acumularam ao longos dos anos, heranças, peças
de arte, joias, antiguidades ou até mesmo guarda-roupa, acessórios ou louça.
Segundo Gonçalo Baptista, diretor geral da Hiscox Portugal, “grande parte dos

clientes não se apercebem do real valor das roupas que acumularam ao longo dos anos,
não o incluindo por isso nas suas apólices. Principalmente nos patrimónios valiosos
estamos a falar de valores que, perante um sinistro, poderiam constituir um prejuízo
muito significativo. Fatos, sapatos ou malas de marca são apenas alguns dos exemplos
onde o guarda-roupa atinge esses valores elevados.”

Rever periodicamente, reduzir as consequências
Não atualizar o capital seguro, na maioria dos casos por descuido ou desconhecimento,
pode resultar numa diferença significativa entre o valor real dos bens e os valores
seguros. A atualização do recheio, a avaliação periódica e a revisão das políticas do
seguro significa que os proprietários podem assim encontrar o seguro certo para
responder às suas reais necessidades. Respondendo a esta problemática a Hiscox
oferece uma avaliação gratuita até seis peças de arte para novos clientes
habitação.

Cheney acrescenta ainda que "as pessoas gastam o seu dinheiro de formas muito

diferentes: umas acumulam coleções de arte, outras guarda–roupa e acessórios de marca. É
importante considerar todo o recheio da sua habitação e não apenas os bens de que se
lembra. Uma check-list pode ajudar numa autoavaliação mais precisa, uma vez que
relembra bens facilmente esquecidos, como cortinas, tapetes e roupas de cama".
O que é que não deve esquecer-se – a check-list Hiscox
 Flutuações de mercado: o valor de peças é influenciado pela moda e pela procura.
Por exemplo, proprietários de imóveis que não avaliaram as suas joias nos últimos 3 a 5
anos correm o risco de não ser possível substituir uma eventual perda face aos atuais
valores de mercado.
 Acumulação: o número de bens aumenta com o tempo: Conjuntos de louça, um
espelho novo, uma pintura, um relógio ou uma carteira de marca - o valor destes bens
aumenta com o tempo.
 Atualização: ao longo dos anos os bens são substituídos por novos e melhores
modelos - por exemplo, o sofá moderno substitui o antigo ou o mobiliário de jardim em
teca substitui o conjunto de plástico.
 Interesses que aumentam com o tempo: coleções de CD’s e livros, cerâmica e
obras de arte – todos têm um preço.
 Atividades de lazer: tacos de golfe, roupa desportiva, equipamento de pesca - a lista
é interminável.
 Heranças: em muitos casos as pessoas esquecem de segurar bens que herdaram ou
que já têm há muitos anos. O valor destes pode ser significativo e não saber o seu valor
monetário pode fazer com que sejam impossíveis de substituir.
 Casamentos: após um casamento o casal deve rever o seu seguro de forma a cobrir os
bens de ambos, incluindo os anéis de casamento, presentes e mobiliário.
 Crianças: e com elas toda uma variedade de roupas, acessórios e brinquedos.

Hiscox oferece avaliação gratuita até seis peças de arte
Tendo consciência do impacto nos clientes de situações em que o capital seguro é
insuficiente, a Hiscox oferece um serviço adicional sem custos para novos clientes do
seguro de habitação, que lhes permite segurar corretamente o seu património não
financeiro, da residência aos objetos de valor, incluindo objetos de arte e antiguidades.
Para além de permitir analisar potenciais riscos a que pode estar exposta uma habitação,
bem como as medidas de proteção necessárias, a Hiscox oferece aos seus novos clientes
uma avaliação gratuita até seis peças de arte. A seguradora dispõe, igualmente, de
avaliações para a totalidade da colecção por valores mais atrativos que os praticados no
mercado.

Sobre a Hiscox
A Hiscox, companhia de seguros internacional de especialistas, tem sede nas Bermudas e está cotada
na London Stock Exchange. Do Grupo fazem parte três divisões principais – Hiscox London Market,
Hiscox UK e Europe e Hiscox International. A primeira comercializa seguros para empresas com
negócios internacionais no mercado de Londres – na maioria das vezes negócios complexos ou de
grande dimensão que precisam de ser partilhados com outras seguradoras ou requerem as licenças
internacionais de Lloyd’s. A Hiscox UK e Europe oferecem um conjunto de coberturas especializadas
para profissionais e clientes empresariais, assim como clientes individuais com património valioso. A
Hiscox International inclui as operações nas Bermudas, Guernsey e Estados Unidos.
Mais informações em www.hiscox.pt
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