Seguro de habitação
Tão individualizado quanto a pessoa que protege.
Desenhado de forma a ter flexibilidade suficiente para
se adaptar à grande diversidade de estilos de vida, com
a amplitude suficiente para proteger tudo a que dá valor.

Seguro de habitação
O Seguro de Habitação Hiscox foi
concebido por forma a responder às
necessidades de um cliente exigente,
detentor de um património importante.
Desenhamos a nossa cobertura para
complementar o seu estilo de vida,
não restringir as suas atividades ou
sobrecarregá-lo com medidas de
segurança desnecessárias.
Construímos uma reputação como
seguradores especializados em
oferecer um tratamento personalizado
a cada Cliente. Através da nossa
larga experiência e conhecimento,
proporcionamos-lhe uma tranquilidade
de espírito e proteção completa.

A nossa oferta
•

Avaliação gratuita para as 6 peças
de arte mais valiosas

•

Serviço de Sinistros com elevada
Satisfação*

•

Especialistas em serviços de Arte ao
dispor dos Clientes

* Índice de Satisfação no Serviço
de Sinistros (de 0 a 5): 4,61
(Dados atualizados dezembro de 2016)

A nossa cobertura
•

Cobertura do tipo all-risks

•

Secções especializadas para obras
de arte e objetos de valor, garantindo transportes, manuseamento,
rasgões e outros danos acidentais.
Em perdas parciais, pagamos ainda
a desvalorização financeira

•

Proteção abrangente para todo o
património incluindo jardins, piscinas, anexos, muros, vedações, bens
ao ar livre, entre outros

•

Inexistência de cláusula restritiva na
cobertura de furto

•

Não obrigação de listar os bens de
maior valor, exceto nos casos das
joias, relógios, armas e peles

•

Coberturas com limites apropriados
para casas valiosas, onde as apólices standard apresentam insuficiências importantes.

Contactar a Hiscox
Este é apenas um resumo breve e não-exaustivo. Para mais informações, por
favor contacte o seu corretor ou visite
http://innovarisk.pt, website do
representante da Hiscox em Portugal.

Hiscox Ltd, Representação em Portugal:
Innovarisk Lda – Av. Duque de Loulé, 123 - 7º, 1069-152 Lisboa
T +351 215 918 370 F +351 215 918 379 E geral@innovarisk.pt
http://innovarisk.pt
Innovarisk Lda, com sede na Av. Duque de Loulé, 123 - 7º, 1069-152 Lisboa, está inscrita
na ASF como Agente de Seguros, Ramo Não Vida, através do N.º 413390115, de 19/06/2013.

