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Avaliação gratuita até seis peças de arte

Seguradora especialista Hiscox
apresenta serviço único em Portugal
De forma a ajudar os seus clientes a protegerem-se de situações em que o capital
seguro é insuficiente, a Hiscox oferece um serviço adicional de avaliação de
arte sem custos para novos clientes do seguro de habitação, que lhes permite
segurar corretamente o seu património não financeiro.
Para além de permitir analisar potenciais riscos a que pode estar exposta uma
habitação, bem como as medidas de proteção necessárias, a Hiscox oferece aos seus
novos clientes uma avaliação gratuita até seis peças de arte.
Os danos causados por fenómenos da natureza, fogo ou roubo são alguns dos riscos
mais evidentes que afetam os altos patrimónios e que podem causar uma perda
significativa de capital. No entanto há outro dano, geralmente ignorado, que também
faz parte da equação de risco: não estar devidamente protegido. Segundo Gonçalo
Baptista, diretor da Hiscox Portugal, “não atualizar o capital seguro, na maioria

dos casos por descuido ou desconhecimento, pode resultar numa diferença
significativa entre o valor real dos bens e os valores seguros”.
Por exemplo, uma onça de ouro valorizou-se 350% nos últimos 10 anos,
passando de 360 dólares para cerca de 1.600 de dólares. O quadro “l’obstacle”
(1935) de Arpad Szennes, marido da pintora portuguesa Maria Helena Vieira da
Silva, foi leiloado em 1997 em Paris, por 6.250 euros, tendo sido leiloado uma segunda
vez, alguns anos mais tarde, em Portugal, por 16.000 euros. 642.373 euros foi o
valor a que foi vendido um quadro de Paula Rego este mês, oferecido pela pintora a
um amigo em 1994 (Fonte: Christie's). Perante este cenário, uma perda total
constituiria, se o capital não estivesse corretamente definido, uma diminuição
significativa do património não-financeiro.

Estudo Hiscox - 55% dos seus clientes subestimam o verdadeiro valor do
seu património
Segundo um estudo realizado pela Hiscox, seguradora especialista em património e
arte, 55% dos seus clientes subestimam o verdadeiro valor do seu património,
correndo o risco do capital seguro ser insuficiente. Este estudo revelou ainda que

muitos desconhecem o valor real dos seus bens, com as coleções (23%), antiguidades
(19%), carpetes e cortinados (18%) e peças de arte (16%) no topo da lista.
Contrariamente, 65% sabe o valor exato ou aproximado do valor dos seus artigos
eletrónicos, produtos elétricos brancos (60%) e mobiliário (54%).
Muitos dos clientes ficaram admirados quando descobriram o real valor do seu
património pois nunca consideraram os bens que acumularam ao longos dos anos,
heranças, peças de arte, joias, antiguidades ou até mesmo guarda-roupa, acessórios
ou louça.
Assim, de forma a dar resposta a esta problemática, a Hiscox disponibiliza
não só um serviço de análise de riscos, como uma avaliação gratuita até seis
peças de arte.
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negócios complexos ou de grande dimensão que precisam de ser partilhados com outras
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