SEGURO DE

ART DEALERS
Enquanto segurador especializado
em obras de arte, a Hiscox concebeu
uma apólice de seguro única, a fim
de salvaguardar o património
pelo qual é responsável.

Enquanto profissional, é possível que se veja confrontado diariamente com diversos problemas
relacionados com a gestão de obras de arte e para os quais apenas dispõe de soluções
adaptadas.
Compreendemos, por isso, a importância de dispor de um serviço que garanta a proteção
e segurança do património a seu cargo.

Porquê a Hiscox?
Presente em vários países, a Hiscox é um grupo internacional de seguros especializados
e está cotada na Bolsa de Londres (FTSE 250). A Hiscox é reconhecida por ser a líder europeia
em seguros de obras de arte e coleções, dispondo de uma reconhecida coleção de arte
contemporânea.

A quem nos dirigimos?

A nossa garantia

•
•
•
•

A experiência que adquirimos ao longo
de muitos anos no domínio da arte
permite-nos garantir uma cobertura
adequada às suas necessidades.

Galerias
Antiquários
Leiloeiras
Comerciantes de Arte

A sua cobertura
Adaptamo-nos à especificidade de cada situação e asseguramos-lhe uma cobertura do tipo
all-risks para stocks e/ou consignações de valor superior a € 500.000,00:
•

Não aplicação da regra proporcional

•

Não obrigatoriedade de listagem de bens (estão garantidos todos os bens que se
encontram no inventário)

•

Possibilidade de cobertura para transportes e exposições em todo o mundo

•

Indemnização do valor da desvalorização de bens restaurados em caso de perda parcial.

O nosso serviço
A qualidade da apólice é fruto de uma análise cuidada do risco, das suas necessidades e das
suas expectativas, resultando num contrato verdadeiramente personalizado.

Contactar a Hiscox
Esta brochura é um breve resumo do nosso seguro para Art Dealers.
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Por favor contacte o seu corretor ou a Innovarisk, representante da Hiscox em Portugal,
para mais detalhes e obter uma cotação, ou visite o website www.innovarisk.pt.

Innovarisk Lda – Av. Duque de Loulé, 123 - 4, Fração 4.7
1069-152 Lisboa T +351 215 918 370 F +351 215 918 379 E geral@innovarisk.pt
www.innovarisk.pt

