Seguro para
Automóveis de Coleção
Apólice especializada para os danos próprios
de automóveis antigos.
Quer se trate de um veículo ou de uma coleção, oferecemos
soluções desenhadas à medida das suas necessidades.
O nosso seguro distingue-se por:
• Cobertura do tipo all-risks, quer estacionado quer
em circulação na via pública
• Prémio pago apenas em função dos quilómetros
percorridos anualmente
• Valorização do automóvel ajustada a este tipo de veículos
• Serviços prestados por especialistas em automóveis
antigos.

Com o nosso seguro garantimos
O mercado Lloyd’s através da sua capacidade financeira, permite disponibilizar, sem
restrições máximas de capital seguro, uma apólice especializada de Danos Próprios com
uma cobertura do tipo all-risks, incluindo os danos acidentais, muitas vezes não enquadráveis
nos seguros automóvel tradicionais.
Poderão ficar abrangidas não só as situações quando o veículo se encontra estacionado,
como aquelas que decorram da sua circulação na via pública, pagando apenas em função
dos quilómetros percorridos. É possível ainda garantir outras situações, como a utilização do
veículo no âmbito de operações de revisão e manutenção ou a participação em exposições.
Para além do Seguro de Automóveis Clássicos, a Innovarisk disponibiliza igualmente um
Seguro para Automóveis de Luxo, cobrindo também, numa base all-risks, os danos que
possam ocorrer em estrada ou garagem.

Exemplos de sinistros
Danos Próprios
Num dia de chuva intensa o nosso Segurado conduzia o seu Porsche 911 Turbo na
autoestrada quando, devido a acumulação de água no pavimento, entrou em despiste
perdendo o controlo da viatura.
O embate no separador central da autoestrada provocou danos avultados no veículo.
A nossa apólice permitiu o pagamento integral do valor da reparação.
Danos acidentais
Durante uma exposição de automóveis clássicos, a queda de um projetor atingiu
acidentalmente um Ferrari 860 Monza, causando estragos no valor de € 11.000.
A nossa apólice permitiu o pagamento integral do valor da reparação.

Outros produtos para Clientes privados
• Automóveis de luxo
• Obras de Arte e Coleções
• Habitações e conteúdos de valor elevado.

Contactos
Esta brochura é um breve resumo do nosso seguro para Automóveis Clássicos. Por favor
contacte o seu corretor para mais detalhes e obter uma cotação, ou visite o nosso website
em https://innovarisk.pt
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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 Seguros em nome do Segurador,
procedendo à cobrança de prémios para posteriormente entregar à companhia. 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.

