SE O ESCRITÓRIO É A
SUA SEGUNDA CASA,
PROTEJA-O COMO
MERECE

ESPAÇOS
A cobertura que necessita para o seu negócio.

Como responsável pelo seu negócio, o espaço onde realiza a sua
atividade é a sua segunda casa e por essa razão a sua proteção não
deve ficar esquecida. Na Innovarisk temos conhecimento aprofundado
dos riscos associados e somos especialistas em segurá-los. Seguindo
a tradição dos nossos produtos para patrimónios de valor elevado, no
Espaços colocamos a mesma dedicação, combinando um produto de
excelência com o melhor serviço.
No mundo dos negócios é preciso estar preparado para qualquer eventualidade:
incêndio no quadro elétrico que impede a continuidade do negócio; perda de
vendas porque a loja está inundada; obras nas imediações que obrigam a fechar
temporariamente o escritório...
Foi para estas e outras situações que desenvolvemos o Espaços, o novo seguro
para Comércio e Serviços, com duas opções de cobertura abrangente: riscos
nomeados e All-risks, para que possa proteger o seu negócio à sua medida.

A quem se dirige?
O Espaços abrange riscos tão diversos como sejam, entre outros, escritórios,
ateliers, ginásios ou uma grande cadeia de lojas, cinemas ou escolas privadas.

Porquê Hiscox?
Seguradora especializada.
Há mais de 100 anos que o Grupo
Hiscox segura empresas em todo o
mundo, colocando-o numa posição
privilegiada quando se trata de entender
o seu negócio e os riscos aos quais está
exposto.
Flexibilidade e produtos
personalizados.
A apólice Hiscox foi desenhada para
adaptar-se às suas necessidades.
Permite uma personalização, oferecendo
um contrato ajustado a dois critérios:
as necessidades da sua atividade
e a dimensão da sua empresa.

Gestão de sinistros de excelência.
Se algo caracteriza a Hiscox é a sua
gestão de sinistros: rápida e eficaz, a
fim de minimizar os danos que qualquer
perda possa causar na sua vida ou no
dia-a-dia da sua empresa. As nossas
cláusulas são escritas de forma clara
e simples para evitar interpretações
erradas. Em caso de dúvida, tentaremos
sempre decidir a seu favor.

ESPAÇOS, um Seguro inovador
Numa apólice, todos os bens afetos à atividade, com duas opções
de proteção: Multirriscos e All-risks. Com cobertura automática para
o Equipamento Eletrónico e Avaria de Máquinas, o Espaços
disponibiliza ainda cobertura para Perdas de Exploração. Tudo isto
sem aplicar a regra proporcional: indemnizamos sempre os bens pelo
seu valor mesmo em caso de erro na estimativa do valor a segurar.

Duas opções à medida
Multirriscos

All-risks

Avaria de máquinas e
equipamento eletrónico
• Coberturas em primeiro
risco ou valor total.
• Equipamentos eletrónicos
com extensão territorial
disponível.

Danos aos conteúdos
• Cobertura para mobiliário,
máquinas, bens elétricos portáteis
ou fixos, documentos, stocks
• Bens de empregados
• Bens de terceiros
• Opção para dinheiro nas
instalações ou transportado por
empregado
• Extensão para conteúdos fora
do local de risco
• Sem regra proporcional
• Franquia de sismos de 2,5%
• Extensão All-risks opcional.

Perdas de Exploração como
consequência de um sinistro

Edifícios
• Incluídas todas as estruturas fixas (muros,
vedações, painéis solares, A/C, PT’s,
Depósitos), mesmo que o Edifício principal
não seja afetado
• Custos para manter a coerência estética
• Sem as restrições mais comuns para
Tempestades, Inundações, Furto, entre
outras
• Sem regra proporcional
• Franquia de sismos de 2,5% na versão
All-risks
• Sublimites adequados para os diferentes
tipos de imprevistos
• Extensão All-risks opcional.

• Diversas modalidades à escolha
• Custos de retoma da atividade
• Impossibilidade de acesso às
instalações
• Interrupção do fornecimentos de
utilidades públicas (eletricidade,
água, gás, telecomunicações)
• Outras coberturas inovadoras
(Cancelamento de eventos,
Vencedor de Jogos Santa Casa,
entre outras).

Exemplos de sinistros
O Espaços oferece uma ampla cobertura com duas opções de proteção:
Multirriscos e All-risks.
Alguns exemplos do que pode acontecer:

Fuga de água e danos estéticos
Uma fuga de água na casa de banho
de um escritório causa danos no soalho
numa das salas. Apesar do elevado custo
de substituição, o soalho é substituído na
íntegra para manter a coerência estética
de todo o espaço.

Roubo numa viagem de negócios
Uma equipa de Consultores informáticos
viajou para a apresentação de um
projeto. Durante a sua estadia são
assaltados sendo roubados os tablets e
computadores portáteis. Com a nossa
cobertura All-risks a perda é indemnizada.

Custos operacionais adicionais
Depois de sofrer uma inundação,
o escritório de uma empresa de
organização de eventos ficou gravemente
danificado, tornando-se impossível
no curto prazo continuar com a sua
atividade normal. Para cumprir com
os seus compromissos profissionais, o
segurado decide arrendar um escritório.
A cobertura de Perdas de Exploração
inclui os custos operacionais em que o
segurado incorra para continuar a sua
atividade, cobrindo o arrendamento.

Danos junto ao local seguro
Danos significativos causados por um
incêndio num local contíguo a uma
boutique bloqueiam o único acesso
à loja. A dimensão dos trabalhos
implicam uma paragem prolongada e
consequentemente impedem o normal
funcionamento da boutique durante este
período. Estes prejuízos encontram-se
garantidos na opção All-risks da nossa
cobertura de Perdas de Exploração.

Para mais informações
Este é apenas um resumo breve não-exaustivo.
Por favor contacte o seu corretor ou a Innovarisk, representante da Hiscox em Portugal, para
mais detalhes ou obter uma cotação, ou visite o website https://innovarisk.pt.

Innovarisk Lda. está inscrita na ASF como Agente de Seguros, Ramo Não Vida através do N.º 413390115, de 19/06/2013, dados passiveis de
confirmar em http://www.asf.com.pt. A Innovarisk encontra-se devidamente autorizada a efetuar contratos de seguro em nome do Segurador,
incluindo, entre outros, a respetiva cobrança dos prémios. Os sinistros são tratados caso a caso e sempre sujeitos aos termos e condições
do contrato de seguro. Para detalhes adicionais aconselhamos a leitura da sua apólice.
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Representação do Grupo Hiscox 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
https://innovarisk.pt

