
AUTOMÓVEIS 
CLÁSSICOS E MODERNOS

Os automóveis clássicos e os automóveis 
modernos de valor elevado são autênticas 
joias sobre rodas.

Por isso, na nossa área de Fine Art, 
temos à disposição dos nossos clientes,  
mediadores e corretores de seguros, 
uma solução para proteger este tipo de 
veículos.

Não pretendemos apenas oferecer 
um produto mas, igualmente, a nossa 
especialização na subscrição e no 
tratamento de reclamações deste tipo de 
riscos.

Tudo isto, com o suporte da Lloyd’s 
Insurance Company S.A.

A QUEM É DIRIGIDO?

O nosso produto dirige-se a:

 »  Proprietários e condutores de veículos de 
gama alta

 » Colecionadores privados de veículos clássicos

 »  Expositores

Damos cobertura a automóveis clássicos indepen-
dentemente do seu valor.

Damos cobertura a automóveis de gama alta de 
valor superior a 150.000,00 €.

COBERTURAS

O nosso produto é um ALL RISK. Todos os riscos 
encontram-se cobertos menos os expressamente 
excluídos em apólice. 

Danos Próprios. Perdas e danos materiais sofridos 
no veículo por motivo de um sinistro.

 » No local de estacionamento do veículo

 » Em circulação no âmbito geográfico definido 
na apólice



AUTOMÓVEIS CLÁSSICOS E MODERNOS

RECLAMAÇÕES

Experiência no tratamento de sinistros com 
resultado favorável para o tomador com um 
ratio superior a 97% dos casos geridos. A 
filosofia do nosso mercado é apoiar o segurado, 
salvo indícios de conduta dolosa fora do âmbito 
da cobertura da apólice.

Exemplo de reclamação:

O nosso cliente conduzia o seu Lamborghini 
Huracan Spyder avaliado em 170.000,00 €. 
Tendo, subitamente, ficado indisposto, chocou 
contra um poste provocando sérios danos na 
parte frontal do veículo. O mercado segurador 
viu-se confrontado com gastos de reparação 
que ascendiam a 54.000,00 €.

BENEFÍCIOS DO NOSSO PRODUTO

 »  Custo adaptado ao valor do 
veículo, tendo em consideração a 
quilometragem

 »  Indemnização fixada pelo valor 
acordado na apólice

 »  Cobrimos tudo, à excepção do 
expressamente excluído pela apólice

RAZÕES PARA TRABALHAR COM 
A HISPANIA

 »  Especialização na subscrição e 
tratamento de reclamações deste tipo 
de riscos

 »  Suporte de Lloyd’s Insurance Company 
S.A.

 »  Construímos boas relações com 
os nossos clientes, mediadores e 
corretores de seguros

 »  Adequamos produtos e níveis de 
serviço às necessidades do mediador e 
ou corretor de seguros

Capacity to succeed · MADRID - LONDRES - LISBOA - MÉXICO

 www.hispaniarb.com                            tbatata@hispaniarb.com

HISPANIA é a marca que representa o seguinte grupo de empresas: Hispania Risk Broker, Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A., Hispania Global 
Underwriting, S.L. Correduría de Reaseguros, Hispania Global Underwriting, S.A. e Hispania Global UW Ltd, todas elas entidades devidamente autorizadas 
pelos organismos reguladores competentes.
HISPANIA RISK BROKER, Correduria de Seguros y Reaseguros, S.A. está autorizada e regulada pela Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, 
com o nº de autorização J2554. Sede social: C/ Francisco Remiro 2, - 28028 Madrid (España).
HISPANIA GLOBAL UNDERWRITING, S.A. está autorizada e regulada pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) com o nº 
de certificado 2014/2466. Sede social: Edifício Zenith (Miraflores) | Rua Dr. António Loureiro Borges 9, 1º | 1495-131 Algés (Portugal).


