MERCADORIAS
TRANSPORTADAS

(Proteja o seu negócio - APOIO PME PÓS COVID-19)

O transporte de mercadorias é um
elemento essencial nas trocas comerciais
e na atividade das empresas.
Seja qual for o meio de transporte, um
evento inesperado pode causar a perda ou
dano às mercadorias, resultando muitas
vezes em avultados prejuízos financeiros
para as empresas.
Por isso, temos à disposição dos nossos
clientes, mediadores e corretores de
seguros, uma solução que permite
compensar o vendedor ou o comprador
da mercadoria em caso de perda ou
dano durante o transporte, garantindo a
continuidade do seu negócio.

APOIO PME PÓS-COVID 19
A pandemia COVID-19 teve um forte impacto
económico nas empresas a nível nacional e
mundial.
Nesta fase de recuperação, queremos apoiar
as nossas PME com um produto que permita
protegê-las dos prejuízos causados por incidentes
durante o transporte de mercadorias, essencial
para a manutenção da atividade.
O que oferecemos?
»» Condições vantajosas e customizadas para
apólices com um capital por viagem até
€ 1.000.000;
»» Possibilidade de subscrição de apólices por
viagem, quando necessário;
»» Plataforma de emissão de certificados on-line.
A QUEM É DIRIGIDO?
»» Empresas produtoras que efetuem distribuição
e/ou exportação do seu produto;
»» Qualquer entidade importadora ou exportadora
de mercadorias, nas quais possua interesse
segurável;
»» Empresas logísticas, atuando por conta e ordem
dos seus clientes.

MERCADORIAS TRANSPORTADAS
(Proteja o seu negócio - APOIO PME PÓS COVID-19)

O QUE COBRE?
I. Perda ou dano físico à mercadoria, desde o
armazém na localidade de origem, até à sua entrega
ao destinatário final, devidos a:
»» Acidente do veículo transportador;
»» Encalhe ou afundamento do navio;
»» Incêndio ou explosão;
»» Queda de contentores ao mar;
»» Danos por água;
»» Operações de carga e descarga;
»» Furto ou roubo da mercadoria;
»» etc.
II. Contribuição em despesas de salvamento ou em
regulação de Avaria Grossa.
COBERTURAS
»» Todos os riscos (exceto o expressamente
excluído) - Cláusula A
»» Riscos nomeados - Cláusula B, Cláusula C,
Acidentes de Viação ou Aviação
»» Coberturas adicionais - Riscos de Guerra,
Riscos de Greves, Furto ou Roubo, Cargas e
Descargas, etc.
ÂMBITO DAS COBERTURAS
»» Armazém a armazém
»» Âmbito Geográfico Mundial
»» Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo, ou
qualquer combinação destes
PORQUÊ EFETUAR SEGURO DE
MERCADORIAS?
Durante as várias etapas do trânsito, a mercadoria
está sujeita a vários tipos de movimentação e
manuseamento por parte das diversas entidades
intervenientes, e, portanto, exposta a diversos
riscos.

Em caso de sinistro, as entidades responsáveis pelo
transporte apenas indemnizarão o proprietário da
mercadoria caso tenha existido responsabilidade
pelo dano, sendo esta limitada pelas convenções
internacionais a que estão sujeitos, resultando
num valor quase sempre insuficiente face ao valor
efetivo da mercadoria.
O seguro de Mercadorias Transportadas responderá pelo valor da fatura, por perdas ou danos
que se verifiquem durante todo o trânsito, decorrentes de eventos fora do controlo do Segurado

BENEFÍCIOS DO NOSSO PRODUTO
»» Cobertura pelo valor real da mercadoria, e
não sujeita às limitações de responsabilidade
atribuídas aos transportadores
»» Coberturas reconhecidas e utilizadas
internacionalmente, elaboradas pela IUA
(International Underwriting Association of
London)
»» Plataforma de emissão de Certificados de
Seguro
»» Subscrição de apólices à medida das
necessidades de cada cliente
RAZÕES PARA TRABALHAR COM A
HISPANIA
»» Especialização na subscrição e tratamento de
reclamações deste tipo de riscos
»» Contacto direto com a área de subscrição
»» Suporte de (re)seguradoras internacionais
de referência
»» 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
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