SEGURO PARA

JOALHARIAS E
OURIVESARIAS
Quer se trate de relógios, anéis, pulseiras
de diamantes ou colares de perolas, este
seguro garante a cobertura de todos os
tipos de joias e relógios.

A Innovarisk é coverholder Lloyd’s, líder Mundial em seguros para joalharias,
que gere ativos superiores a 49 mil milhões de Euros e possui a classificação
A+ atribuída pela Standard & Poor’s e pela Fitch.
Disponibilizamos assim esta solidez financeira através de uma apólice all-risks
para joalharias e ourivesarias para segurar a totalidade dos seus stocks,
incluindo os bens em cofre, montras e balcões ou mesmo durante
o transporte e expedição.
Sem surpresas, saiba exatamente em que condições está protegido.
A Innovarisk disponibiliza um produto único no mercado português.

Com o nosso seguro garantimos:
• Proteção sem paralelo no mercado;
• Coberturas sem condicionantes que lhe limitem a proteção;
• Um serviço de sinistros rápido, eficiente e justo.

A quem se destina
Joalharias e Ourivesarias.

Exemplo de um sinistro
Vários indivíduos entraram armados na ourivesaria de manhã cedo, quando
o estabelecimento estava a abrir as portas. A proprietária e os funcionários
da ourivesaria foram ameaçados, agredidos e fechados no escritório.
Os assaltantes conseguiram pôr-se em fuga, levando todas as joias e relógios
de valor que havia na ourivesaria.
Caso a ourivesaria tivesse o seguro all-risks da Innovarisk, o sinistro poderia
ser rapidamente regularizado ao mesmo tempo que a Polícia poderia
continuar a investigar com o objetivo de recuperar as peças roubadas.

Fazem também parte da nossa oferta de produtos
• Obras de arte, habitações e conteúdos de valor elevado;
• Responsabilidade Civil Profissional.
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Contactar a Innovarisk
Esta brochura é um breve resumo do nosso seguro para Joalharias e
Ourivesarias. Por favor contacte o seu corretor para mais detalhes e obter
uma cotação, ou visite o nosso website em http://innovarisk.pt
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