SEGURO DE

PATRIMONIAIS PARA EMPRESAS
Incêndios, desastres naturais e perdas decorrentes da paralisação
da atividade, estão no topo dos principais riscos para as empresas,
segundo diversos estudos realizados a nível mundial.
Nos últimos anos testemunhámos um aumento significativo nas indemnizações por incêndio e
riscos da natureza, contabilizando também a consequente paralisação da atividade das empresas
atingidas. Mundialmente, as perdas relacionadas com este tipo de fenómenos duplicaram,
incluindo pelo menos um incêndio no valor de mais de 100 milhões de euros/ano.
A apólice de Patrimoniais para Empresas protege não só os danos em edifícios, mobiliário e
equipamentos que façam parte da atividade, mas também as consequências desencadeadas após
os eventos acima descritos, segurando as perdas decorrentes da sua interrupção. Ao contrário
dos produtos generalistas esta apólice oferece ao Segurado a possibilidade de optar entre uma
cobertura de Multirriscos – mais tradicional – e uma cobertura do tipo All-Risks, mais completa.

O seguro de Patrimoniais para Empresas oferece uma
multiplicidade de coberturas e garantias, estando
desenhado de forma a permitir segurar empresas de todos
os setores de atividade. Alguns exemplos:
Serviços
• Hospitais
• Museus, Bibliotecas
• Escritórios de Advogados, Solicitadores, Agências
de publicidade
• Gabinetes de Projetistas, Contabilidade, Mediação
imobiliária
• Empresas de informática.
Comércio
•
•
•
•
•

Supermercados
Pastelarias
Materiais de Construção e Ferragens
Vestuário e Calçado
Centros Comerciais.

Indústria
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Serralharia civil
Transformação de chapa e similares
Eletrodomésticos
Equipamentos eletrónicos
Motores e Maquinaria elétrica
Porcelanas
Faianças
Olaria e Cerâmicas
Adegas
Calçado de Pele.

Secções de Cobertura
• Danos materiais (All-Risks opcional)
• Perdas de exploração (decorrentes de paralisação por
sinistro coberto de danos materiais)
• Responsabilidade civil extracontratual.

Exemplo de Sinistros
Equipamento Eletrónico fora do local de risco
Alguns elementos do departamento comercial de uma
empresa de moldes foram ao estrangeiro para ter uma
reunião com um fabricante automóvel. Durante a viagem,
no regresso ao hotel, foram roubados os computadores
portáteis. Com a nossa extensão de cobertura para
equipamento eletrónico fora do local de risco, os prejuízos
estariam cobertos.
Queda de Estanteria
Num armazém arrendado por uma empresa de porcelanas,
para armazenamento dos seus stocks, as estantes (racks)
onde estes se encontravam caíram, por erro de manobra
do empilhador, levando a que todos os stocks caíssem
e se perdessem. A cobertura do tipo All-Risks da apólice
permitiria assegurar a devida proteção para o sucedido.
Perdas de Exploração
Uma empresa têxtil sofreu um incêndio que danificou
grande parte do edifício e as principais máquinas. Com
isto, viu-se forçada a uma paragem de 6 meses e teve de
suportar todos os salários, rendas e comunicações. Caso
tivesse contratado as nossas perdas de exploração, esses
custos teriam ficado a nosso cargo.
Derrame acidental de produtos armazenados
Num depósito de armazenamento de óleo hidráulico, por
distração de um colaborador, a torneira ficou mal fechada
de um dia para o outro, tendo sido perdidos dezenas de
litros para a baía de retenção. Este óleo ficou contaminado
e não pôde ser reaproveitado, originando uma despesa
adicional para a empresa. Com a cobertura do tipo AllRisks o prejuízo ficaria acautelado.

O nosso seguro distingue-se por:
• Possibilidade de contratar uma cobertura mais ampla,
através da opção do tipo All-Risks
• Opção de franquia de fenómenos sísmicos de 2%
• Possibilidade de segurar equipamento eletrónico da
atividade, fora do local de risco, por toda a Europa.
• Mobiliário indemnizado pelo valor de substituição em novo
• Cobertura ampla para tempestades, inundações e furto
ou roubo.

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.
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