Seguro de Habitação Hiscox
Exemplos de Sinistros
Disponibilizamos o seguro de habitação mais completo do mercado, mas a experiência diz-nos que a prova de fogo
só se dá quando acontece um sinistro.
Aqui encontra 10 exemplos reais de sinistros e a vantagem que é ter um seguro de habitação Hiscox.

EDIFÍCIOS

O sinistro

RECHEIO
OBRAS DE ARTE

Cobertura Hiscox

Valor pago
pela Hiscox

Danos causados em paredes, tetos
e instalação elétrica por infiltração
de água da chuva.

Infiltrações

Cobertura all-risks para Edifícios.

1.650 €

Danos no edifício causados por água,
com a necessidade de substituir toda
a obra de carpintaria de R/C e acesso
ao 1º andar, de forma a salvaguardar
a estética original (“edifício de autor”).

Sublimites para danos estéticos
no edifício

Inexistência de sublimites para
danos estéticos.

27.000 €

Risco de tempestades garantido,
sem a obrigatoriedade de:
Tempestade a provocar danos
em muros e telheiros (sem afetar
edifício principal).

JOIAS E RELÓGIOS

Limitações comuns das apólices
de habitação

Danos provocados por tempestade
apenas em estruturas anexas

• Existirem danos a nível
do edifício principal

Tempestade apenas considerada
se cumpridos determinados critérios

• Fazer prova da velocidade dos
ventos acima de determinado
valor e da existência de danos
num raio de 5 km.

19.000 €

Dano acidental num projetor de cinema
provocado por um taco de snooker.

Danos acidentais

Cobertura all-risks para Recheio
Normal.

8.000 €

Furto de apenas alguns conteúdos
de uma habitação de luxo, mas
correspondentes a uma parte
significativa do capital seguro
(aproximadamente 30%).

Infra-seguro

Não aplicação da regra
proporcional.

4.000 €

Danos provocados ao equipamento
de jardim por ação de ventos fortes.

Danos em bens ao ar livre

Limite de 10% do capital de
conteúdos para bens ao ar
livre, incluindo tempestades,
inundações, furto ou roubo.

4.000 €

Danos acidentais a 4 peças de arte
durante mudança. 3 perdas totais.

Danos acidentais

Cobertura all-risks para Obras
de Arte, com cobertura em todo
o mundo, incluindo transportes.

74.000 €

Garantia de furto:
Desaparecimento de objetos em prata
numa casa que já não se encontrava
permanentemente habitada.

Furto de joias e objetos em ouro
e prata, presumivelmente cometido
pela empregada doméstica.

Esquecimento de relógio num hotel
e consequente perda do mesmo.

Desaparecimento inexplicável
numa casa desabitada

• Mesmo sem vestígios
de entrada forçada

65.000 €

• Sem restrições para períodos
de desocupação prolongados.

Infidelidade de empregados

Cobertura all-risks para Obras
de Arte e Objetos de valor,
incluindo furto por infidelidade
de empregados.

23.000 €

Perda acidental

Garantia de Perda Acidental
para Joias e Relógios, com a
possibilidade de cobertura em todo
o mundo.

30.000 €

Contactar a Hiscox
Este é apenas um resumo breve e não-exaustivo. Para mais informações, por favor contacte o seu corretor ou contacte o departamento
de sinistros da Innovarisk, representante da Hiscox em Portugal, através do email sinistros@innovarisk.pt.
Hiscox Ltd, Representação em Portugal: 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
http://innovarisk.pt
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