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Innovarisk disponibiliza primeiro seguro para Intermediários de Crédito


Apólice criada para responder à obrigatoriedade dos profissionais do setor em apresentar prova do
seguro junto do Banco de Portugal e ficarem assim autorizados a exercer a atividade.

A atividade de intermediação de crédito encontra-se cada vez mais regulada pelo Banco de Portugal (sendo agora
alvo de Seguro Obrigatório) por estar exposta a uma série de riscos e circunstâncias imprevistas, sendo por isso
fundamental que os profissionais da área se protejam financeira e juridicamente contra eventuais reclamações.

Com larga experiência em segurar a Responsabilidade Civil Profissional nas diversas áreas e atividades, a Innovarisk,
representante em Portugal da seguradora Hiscox, disponibiliza através dos Corretores e Mediadores nacionais uma
apólice nos termos das exigências legais relativas ao seguro obrigatório para os profissionais do sector (conforme
Decreto-Lei n. 81-C/2017 e Portaria n.º 385-E/2017).

Destinatários (em nome Individual ou Coletivo)



Atividade de Intermediação de Crédito (exceto Crédito Imobiliário)
Atividade de Intermediação de Crédito para Imóveis de Habitação.

Esta apólice garante, entre outros:




Erro ou omissão negligente
Reclamações por uso indevido de informações confidenciais de terceiros
Defesa do Cliente e respetivos custos.
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Sobre a Innovarisk
Fundada em 2013, a Innovarisk é uma empresa portuguesa independente a operar enquanto agência de subscrição, com dois
eixos de atuação: representar o Grupo Hiscox em Portugal e atuar enquanto Lloyd’s Coverholder. Ambos têm em vista a
disponibilização, através de um serviço de qualidade para o mercado português de Mediação de Seguros, de apólices de
seguro desenhadas para responder, a preços acessíveis, às necessidades de proteção de nichos de mercado.
Mais informações em http://innovarisk.pt/.

Sobre o Grupo Hiscox
O Grupo Hiscox, companhia de seguros internacional especializada, tem sede nas Bermudas e está cotada na London Stock
Exchange (LSE:HSX). É reconhecida como uma seguradora especializada com um portfólio diversificado, tanto por produtos
como por países. A Hiscox acredita alcançar o equilíbrio entre negócios expostos a riscos elevados e empresas locais menos
voláteis, o que lhe oferece oportunidades para um crescimento rentável ao longo do ciclo do seguro. Em 2016 a Hiscox
subscreveu prémios brutos anuais de 2.400 milhões de libras esterlinas e obteve um lucro (antes de impostos) de 354,5
milhões de libras esterlinas. Em 2015 subscreveu prémios brutos anuais de 1.944,2 milhões de libras esterlinas e obteve um
lucro (antes de impostos) de 216,1 milhões de libras esterlinas. O Grupo Hiscox tem mais de 2.200 funcionários em 14 países e
Clientes em todo o mundo. Oferece uma ampla gama de soluções de seguros através da divisão de retail no Reino Unido,
Europa e Estados Unidos para profissionais individuais e empresas, bem como para patrimónios elevados. Internacionalmente
subscreve grandes empresas e resseguro através das divisões Hiscox London Market e Hiscox Re. Os valores da Hiscox definem
os seus negócios, concentrando-se nas pessoas, qualidade, honestidade e excelência na execução.
Para mais informações consulte www.hiscoxgroup.com ou www.hiscox.pt.
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