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Innovarisk vence em Espanha prémio de
Empresa mais empreendedora
 “Prémios Compromisso 2016’” de Lloyd’s atribuem primeiro lugar a
PME portuguesa.
A empresa portuguesa Innovarisk, especializada em seguros de património elevado e
responsabilidade civil, foi distinguida esta semana em Madrid com o prémio de “Empresa
mais empreendedora” na sexta edição dos “Prémios Compromisso 2016” do
Lloyd’s Ibéria.
Este prémio identifica e premeia as melhores práticas das agências de subscrição e
coverholders que operam com Lloyd’s em Espanha, Portugal, Andorra e Gibraltar. Para o
prémio de empresa mais empreendedora a Innovarisk competiu com mais 24
empresas do setor.
De acordo com Juan Arsuaga, CEO e Presidente do Lloyd’s Ibérica, “a nossa faturação

através destas empresas ultrapassa os 50 milhões de euros na Península Ibérica o que,
perante um total de 250 milhões, é uma parte importantíssima do nosso negócio.”
O reconhecimento do júri teve por base o modelo de negócio inovador, competitivo e
eficaz da Innovarisk, com destaque para a equipa profissional, as iniciativas comerciais,
os sistemas de comunicação e marketing, as plataformas de distribuição e a sua relação
com os players do mercado. Em apenas 3 anos a Innovarisk conseguiu, de forma contínua,
apostar em produtos diferenciadores Lloyd’s, aumentar a tipologia de oferta e desenvolver a
carteira de produtos, antecipando as necessidades do mercado e do cliente final.
De acordo com Ricardo Azevedo, Underwriting Manager da Innovarisk, que recebeu o
prémio em nome da empresa, “foi um ano duro em termos de trabalho e iniciativas que

visaram o desenvolvimento de novas soluções, pelo que este reconhecimento nos enche de
orgulho e nos deixa muito contentes. Acreditamos que 2017 nos vai trazer igualmente um
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conjunto de boas oportunidades, pelo que queremos continuar a desenvolver o nosso
trabalho junto dos corretores portugueses em termos da disponibilização de soluções para
riscos complexos”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notas
O que é um Coverholder
Os Coverholders subscrevem risco em nome de um sindicato, disponibilizando conhecimentos locais e formas
simples e diretas de o cliente (o SEGURADO) obter cobertura junto do Lloyd’s.
Sobre a Innovarisk
Fundada em 2013, a Innovarisk é uma empresa portuguesa independente a operar enquanto agência de
subscrição, com dois eixos de atuação: representar o Grupo Hiscox em Portugal e atuar enquanto Lloyd’s
Coverholder. Ambos têm em vista a disponibilização, através de um serviço de qualidade para o mercado
português de Mediação de Seguros, de apólices de seguro desenhadas para responder, a preços acessíveis, às
necessidades de proteção de nichos de mercado.
Mais informações em http://innovarisk.pt/.
Sobre Lloyd’s
Lloyd’s é um mercado de seguros, com mais de 325 anos, onde os seus membros se juntam para segurar riscos.
Estes membros, designados de Sindicatos, são atualmente 96 e subscrevem seguro e resseguro,
maioritariamente para riscos complexos ou de grande dimensão, com uma cadeia de segurança financeira única.
É a referência mundial em áreas como erros profissionais, transportes, desastres ambientais, catástrofes
naturais, plataformas petrolíferas, obras de arte, aviões, aeroportos, riscos aeroespaciais, joalharia, entre outros.
Mais informações em http://www.lloyds.com/.
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