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Seguro Clássicos Museu do Caramulo apresentado no Motorclássico

Hiscox disponibiliza apólice tailor made para clássicos
A Hiscox, seguradora de obras de arte líder na Europa, associa-se à Aon Portugal/Affinity
e ao Museu do Caramulo, desenvolvendo o Seguro Clássicos Museu do Caramulo, uma
apólice especializada para veículos e coleções, numa solução desenhada à medida das
necessidades de quem tem clássicos e com condições extraordinariamente competitivas.
De acordo com Gonçalo Baptista, diretor da Hiscox Portugal, “um automóvel

clássico representa para o seu proprietário um enorme motivo de orgulho, quer tenha
sido adquirido em perfeitas condições ou quer tenha sido restaurado pelo próprio. Todos
os custos envolvidos, assim como as horas de trabalho e pesquisa em busca das peças e
acessórios originais, tornam ainda mais importante a salvaguarda da segurança do
veículo. Caso contrário, a possibilidade de ocorrência de um acidente durante um passeio,
ou de um mero risco enquanto o automóvel se encontra estacionado, pode constituir-se
como um verdadeiro pesadelo.”
O Seguro Clássicos Museu do Caramulo inclui inúmeras vantagens e descontos,
entre as quais:


10% de desconto na primeira anuidade do Seguro Automóveis Clássicos da
Hiscox;



10% de desconto nas certificações de veículos históricos efetuadas pelo Museu do
Caramulo ou 10% de desconto na loja do Museu, mediante a apresentação do
número da apólice;



2,5% de desconto na segunda anuidade por cada novo cliente indicado, até um
teto máximo de 10%.

A Hiscox associa-se ao Museu do Caramulo que, com 60 anos de existência, tem um

profundo conhecimento do que é colecionar e preservar veículos históricos. Os 100
veículos da sua exposição permanente, tenham 10 ou 110 anos, mantêm-se em
condições de circulação, assegurando que tudo corre bem quando chega a hora de dar à
chave, fator que preocupa qualquer proprietário de clássicos.

Seguro Hiscox para Automóveis Clássicos
Os veículos clássicos, para os quais em Portugal normalmente só é comercializada a
cobertura do seguro obrigatório de Responsabilidade Civil, podem também usufruir de
uma cobertura de Danos Próprios do tipo all-risks, mais abrangente que as tradicionais
coberturas, beneficiando os clientes de uma proteção adequada para um património com
características próprias, como é um automóvel antigo.
Segundo Gonçalo Baptista, “acreditamos que um clássico não deve ser tratado como
um veículo normal, mas sim como uma obra de arte”.
Por serem veículos de utilização pontual, com o seguro Hiscox o cliente paga apenas
consoante os quilómetros que percorrer anualmente, evitando-se assim que pague
desnecessariamente por uma cobertura que acabaria por não usufruir.

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. A primeira comercializa seguros para empresas
com negócios internacionais no mercado de Londres – na maioria das vezes negócios complexos
ou de grande dimensão que precisam de ser partilhados com outras seguradoras ou requerem as
licenças internacionais de Lloyd’s. A Hiscox UK e Europe oferecem um conjunto de coberturas
especializadas para profissionais e clientes empresariais, assim como clientes individuais com
património valioso. A Hiscox International inclui as operações nas Bermudas, Guernsey e Estados
Unidos.
Mais informações em www.hiscox.pt
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