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A Hiscox apresenta o “Guia Hiscox para umas Festas seguras e
sem riscos”
O Natal é, provavelmente, a melhor época do ano. As reuniões de família, presentes, férias
e, para muitas pessoas, tempo de viajar e descansar. Mas as férias podem ser arruinadas
caso surja um imprevisto em casa.
Com o objetivo de sensibilizar os seus clientes para os possíveis riscos a que estão expostos
durante a época natalícia, a Hiscox criou um guia prático para a identificação dos riscos mais
comuns nesta data, ajudando-os a ter um Natal mais seguro.
Os incêndios, as baixas temperaturas, vento e inundações podem ser a principal causa de
sinistros nas habitações. Mas não é só a natureza que, durante as férias, pode tornar-se
uma ameaça. As decorações de Natal e, sobretudo, as árvores de Natal podem ser o
principal foco de incêndio. Outro risco comum que pode surgir durante este período são os
roubos, dado que muitas das casas se encontram vazias enquanto os seus proprietários
estão fora.
Assim, durante o Natal, para além de inspecionar as condições da sua habitação, deve
também monitorizar a inflamabilidade do seu conteúdo e seguir as recomendações deste
guia. A Hiscox recomenda também a revisão das suas condições de seguro, tanto do valor
do edifício como do seu conteúdo, especialmente se, durante o último ano, tiver feito obras
de renovação ou aumentou o número de objetos de valor. Isso vai garantir que, em caso de
haver um sinistro durante as férias, o segurado recebe a compensação adequada.
Clique aqui para obter o guia em Inglês.
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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.
Em Portugal a Hiscox é representada pela Innovarisk, subscrevendo por conta desta seguros
direcionados a proprietários individuais ou empresariais de obras de arte e património de valor, bem
como produtos de riscos profissionais para profissionais das mais diversas áreas de atuação, da
consultoria à administração de empresas. Mais informações em http://innovarisk.pt/.
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