SEGURO PARA

AUTOMÓVEIS
DE LUXO
Quer se trate de um veículo de edição limitada,
um desportivo de alta potência ou um sedan de luxo,
esta apólice all-risks de Danos Próprios protege todo
o tipo de Automóveis de Luxo.

A aquisição de um automóvel com características únicas, 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.
Para minimizar os inconvenientes e o peso financeiro que uma perda ou dano
num veículo desta natureza implica, devolvendo aos nossos clientes a tranquilidade
durante a condução e utilização dos seus veículos, desenhámos um Seguro para
Automóveis de Luxo.

Com o nosso seguro garantimos
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 all-risks, os danos que possam ocorrer em estrada ou garagem.

Outros produtos para Clientes privados
Obras de arte;
Coleções;
Habitações e conteúdos de valor elevado.

Sobre a Innovarisk
A Innovarisk representa em Portugal a Hiscox, companhia de seguros internacional
especializada, e é coverholder Lloyd’s, um mercado segurador que gere ativos superiores a
49 mil milhões de Euros e possui a classificação A atribuída pela A.M. Best, A+ pela Standard
& Poor’s e AA- pela Fitch.
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Contactos
Esta brochura é um breve resumo do nosso seguro para Automóveis de Luxo. Por favor
contacte o seu corretor para mais detalhes e obter uma cotação, ou visite o nosso website
em www.innovarisk.pt
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

