CANCELAMENTO DE
ASSISTÊNCIA E PARTICIPAÇÃO

SE OS SEUS PLANOS
FALHAREM, NÓS COBRIMOS
A promoção da atividade empresarial
decorre também da presença em
feiras, exposições, eventos comerciais,
conferências, etc.
Por vezes, os nossos planos podem ser
alterados por várias razões imprevistas
que causam danos económicos na nossa
atividade.
A HISPANIA concebeu o produto
Cancelamento
de
Assistência
e
Participação que proporciona uma
cobertura abrangente para empresários e
empresas, que têm planos para promover
a sua atividade em diferentes eventos,
especialmente preparado para eles, face
às consequências económicas de um
cancelamento por diversos motivos.

O organizador cancela o evento porque:
»» As autoridades locais cancelam o evento.
»» Não há acessibilidade ao recinto.
»» A mercadoria destinada ao evento não chega a
tempo.
»» O empresário cancela a sua viagem por
acidente ou doença.
»» Assistência ao evento é reduzida por um alerta
de saúde publica por parte das autoridades
locais.
»» Etc.
Este seguro inovador combina algumas das
coberturas tradicionais do cancelamento de eventos
com as do produto de assistência em viagem, tendo
fundido ambos num produto único no mercado de
seguros, direcionado para empresários e eventos,
exposições e feiras. Assim, permite-se planear
eventos com tempo e segurança para as empresas.
As empresas promovem-se e nós garantimos o êxito
do investimento.

CANCELACIÓN DE ASISTENCIA
PORQUÊ HISPANIA?
»» Dinamismo e flexibilidade.
»» Adaptação do produto e do serviço às
necessidades do cliente.
»» Possibilidade de subscrever um risco em
qualquer parte do mundo.
»» Suporte da Lloyd’s Bruxelas e/ou mercados
internacionais altamente especializados com
solidez financeira.
»» Contratos de seguro emitidos em direto
(LPS) ou em resseguro facultativo.
O NOSSO PRODUTO - CANCELAMENTO
DE ASSISTÊNCIA E PARTICIPAÇÃO
Quem é o segurado nesta apólice?
»» Um freelancer ou empresa que decida
participar de um evento comercial como
expositor ou participante de um evento.
Coberturas principais
»» Cancelamento do evento por qualquer
causa não excluída.
»» Impossibilidade de assistência dos
empresários ou funcionários aos eventos ou
a cursos ou seminários.

Âmbito territorial
»» A cobertura básica do produto inclui todos
os eventos no espaço europeu, mas pode
ser alargado a todo o mundo a pedido.
Vantagens do nosso produto
»» Um produto completo com três níveis de
cobertura:
• Até 10.000 / 20.000 /30.000 euros de
investimento em eventos ou até um
total de 4, 8 ou 12 eventos por ano ou
período de cobertura.
• Qualquer investimento num evento
superior a 6.000 euros deve ser
declarado especificamente.
• Com uma única declaração anual dos
eventos planeados.
»» Um produto integral e único, possível
de ser adaptado à medida das suas
necessidades e a possibilidade de cobrir
qualquer investimento ou gasto como
capital seguro.

Outras coberturas adicionais
»» Cancelamento devido a catástrofes naturais,
epidemias, terrorismo, etc.
Âmbito temporário
»» O produto pode ser contratado para um
único ou múltiplos eventos, dependendo do
período de cobertura, temporário ou anual.
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