SEGURO DE

HABITAÇÃO

Uma apólice que é só sua.
O Seguro de Habitação da Innovarisk é desenhado à sua medida,
adaptando-se às necessidades exclusivas do seu património.
Porque todos os nossos Clientes são únicos.
O Seguro de Habitação foi concebido para responder às necessidades de um
cliente exigente que valoriza o seu património.
Desenhamos as nossas apólices para complementar o seu estilo de vida, sem
restringir as suas atividades nem exigir alterações desnecessárias ao seu bem-estar.
Construímos uma reputação como seguradores especializados em oferecer um
tratamento personalizado a cada Cliente. Através da nossa larga experiência e
conhecimento, proporcionamos-lhe uma tranquilidade de espírito e proteção
completa.

A NOSSA COBERTURA
• Cobertura do tipo Todos os Riscos
• Proteção abrangente para todo o património incluindo jardins, piscinas, anexos,
muros, vedações, bens ao ar livre, entre outros
• Secções especializadas para obras de arte e objetos de valor, garantindo
transportes, manuseamento, rasgões e outros danos acidentais. Em perdas
parciais, pagamos ainda a desvalorização financeira
• Possibilidade de segurar todas as suas propriedades numa única apólice, mesmo
que localizadas noutro país
• Sem obrigação de listar os bens que tem em casa, joias, relógios, armas ou peles
• Coberturas sem sublimites restritivos para danos estéticos, riscos elétricos, bens
refrigerados ou furto.
A NOSSA OFERTA
• Serviço de Sinistros elevado grau de Satisfação, de acordo com o feedback dos
nossos Clientes
• Avaliação gratuita de 6 obras de arte
• Especialistas em serviços de Arte ao dispor dos Clientes.
OUTROS PRODUTOS
• Seguro de Arte para Coleções
• Automóveis Clássicos.

PARA MAIS INFORMAÇÕES
Este é apenas um resumo breve não-exaustivo. Para mais informações, por favor contacte o seu corretor ou a Innovarisk
para mais detalhes ou obter uma cotação, ou visite o website https://innovarisk.pt.

Representação do Grupo Hiscox em Portugal
Innovarisk Lda – Av. Duque de Loulé, 106 - 7º e 8º, 1050-093 Lisboa
T +351 215 918 370 E geral@innovarisk.pt https://innovarisk.pt
NIF 510624138
A Innovarisk Lda., está inscrita na ASF como Agente de Seguros, Ramo Não Vida através do N.º 413390115, de 19/06/2013, dados
passiveis de confirmar em http://www.asf.com.pt. A Innovarisk encontra-se devidamente autorizada a efetuar contratos de Seguros
em nome do Segurador, procedendo à cobrança de prémios para posteriormente entregar à companhia.

