
Enquanto segurador de obras de arte, a Hiscox concebeu
uma apólice de seguro única, a fim de salvaguardar 
o património pelo qual é responsável.

SEGURO 
DE EXPOSIÇÕES



Enquanto profissional, é possível que 
se veja confrontado diariamente com 
diversos problemas relacionados com 
a exposição de coleções e para os quais 
apenas dispõe de soluções adaptadas. 

Compreendemos, por isso, a importância 
de dispor de um serviço que garanta 
a proteção e segurança do património 
a seu cargo.

Porquê a Hiscox?

Presente em vários países, a Hiscox 
é um grupo internacional de seguros 
especializados e está cotada na Bolsa 
de Londres (FTSE 250).

A Hiscox é reconhecida por ser a líder 
europeia em seguros de obras de arte 
e coleções, uma vocação cultivada 
pessoalmente pelo nosso presidente, 
reconhecido colecionador de arte 
contemporânea.

A quem nos dirigimos?

• Museus

• Fundações

• Associações

• Colecionadores

• Organizadores de exposições 
e expositores individuais.

A sua cobertura

A experiência que adquirimos ao longo 
de muitos anos no domínio da arte, 
permite-nos garantir uma cobertura 
adequada às suas necessidades

A nossa garantia

Adaptamo-nos à especificidade de 
cada situação e asseguramos-lhe uma 
cobertura do tipo all-risks, em relação 
aos bens que lhe pertencem ou que lhe 
foram confiados:

• Possibilidade de realizar transporte 
prego-a-prego, em todo o mundo

• Cobertura de bens confiados 
a terceiros, no âmbito de exposições 
permanentes

• Flexibilidade na definição do período 
da apólice (anual ou temporário).

• Pagamos um valor acordado que 
você decidir especificar

• Indemnizaremos pela desvalorização 
ocorrida em função do dano

• Sem qualquer franquia.

O nosso serviço

A qualidade da apólice é fruto de uma 
análise cuidada do risco, das suas 
necessidades e das suas expectativas, 
resultando num contrato verdadeiramente 
personalizado. 

Os nossos contactos com um conjunto 
de transportadores especializados e de 
avaliadores e restauradores experientes, 
tornam o nosso serviço de prevenção 
e sinistros sem paralelo. 

Em virtude de termos um vasto 
conhecimento do mundo da arte, 
dos colecionadores, emprestadores, 
galeristas, artistas e museus, somos 
capazes de proporcionar um serviço 
de exceção.

Contactar a Hiscox

Este é apenas um resumo breve 
e não-exaustivo. 

Para mais informações, por favor 
contacte o seu corretor ou visite 
www.innovarisk.pt, website do 
representante da Hiscox em Portugal.
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Seguro de exposições


