
ARTE. MAIS DO QUE
UMA APÓLICE. É UMA

PAIXÃO.

SEGURO
DE OBRAS
DE ARTE



Na Hiscox cumprimos as nossas promessas.

Quer se trate de um José Malhoa ou de uma 
instalação da Joana Vasconcelos, de pulseiras 
de diamantes ou de serviços da Companhia 
das Índias, na Hiscox garantimos a cobertura 
de todos os tipos de obras de arte, artigos de 
coleção e objetos de valor.

Na Hiscox, há mais de 30 anos que partilhamos com os nossos clientes a 
paixão pela arte. Como colecionadores e patrocinadores, adquirimos uma 
considerável experiência, de âmbito global, o que permitiu tornarmo-nos 
num líder reconhecido neste tipo de soluções. Se necessita segurar uma 
peça ou uma coleção, seja em casa ou numa galeria, compreendemos as 
suas necessidades e somos capazes, de forma confidencial, de o aconselhar 
sobre a forma de segurar e de obter uma avaliação profissional da sua 
coleção.



Exemplos
• Uma extensa coleção de esculturas foi furtada sem deixar vestígios, 

da residência de um cliente, durante o fim-de-semana, enquanto este 
se encontrava fora. A Hiscox, apesar de não existirem vestígios do 
furto, regularizou o sinistro rapidamente e continuou a investigar com o 
objetivo de recuperar os bens roubados.

• Um cliente decide alterar a localização de um quadro na sua 
residência. Durante o transporte a peça sofreu um dano. A Hiscox 
deu a possibilidade de restaurar o quadro e pagar pela desvalorização 
decorrente do dano ou, em alternativa, indemnizar pelo valor acordado.

Com o seguro da Hiscox…

Pretendemos oferecer-lhe um serviço sem paralelo no mercado, garantindo- 
-lhe que:

• pagamos o valor acordado nos objetos que você decidir especificar

• a perda ou dano material pode estar coberto em todo o mundo, incluíndo 
o risco durante o transporte

• as novas aquisições estão cobertas até 15% do valor total

• na ocorrência de um roubo, tem a opção de recomprar qualquer 
propriedade recuperada

• em perdas parciais, além do restauro, indemnizaremos a desvalorização 
financeira da peça restaurada.

Contactar a Hiscox

Este é apenas um breve resumo do nosso seguro de obras de arte e objetos 
de valor. Para mais informações, por favor contacte o seu corretor ou visite 
www.innovarisk.pt, website do representante da Hiscox em Portugal.



A Hiscox também subscreve:

• habitações permanentes

• casas de férias

• automóveis de coleção

• responsabilidade civil para leiloeiras, avaliadores e restauradores

• cobertura de cancelamento de eventos

• terrorismo

• responsabilidade civil profissional

• directors & officers.

Hiscox Ltd, 
Representação em Portugal:

Innovarisk Lda 
Av. Duque de Loulé, 123 - 4, Fração 4.7 
1069-152 Lisboa

T +351 215 918 370 
F +351 215 918 379 
E geral@innovarisk.pt 
www.innovarisk.pt

Nº contribuinte: 510624138

A Innovarisk Lda encontra-se registada junto do Instituto 
de Seguros de Portugal.

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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