Seguro Multirriscos Negócios
PORQUE NÃO HÁ DOIS NEGÓCIOS IGUAIS
Incêndios, tempestades, inundações, furto ou roubo são exemplos de algumas situações que estão fora
do controlo da gestão de uma empresa e que podem afectar gravemente o seu normal funcionamento.
O Multirriscos Negócios foi criado com o objectivo de lhe permitir minorar os impactos, de situações
imprevistas, na actividade da sua empresa. Este seguro que pode ser subscrito junto da Fidelidade Companhia de Seguros, S.A. é constituído por soluções modulares simples que, conjugadas entre si, lhe
permitem optar pelo grau de protecção mais adequado ao seu caso, cobrindo o edifício e o respectivo
conteúdo ou apenas um destes bens.
A presente informação não dispensa a consulta da informação Pré-Contratual e Contratual legalmente
exigida.
A QUEM SE DESTINA?








Empresários em Nome Individual e Empresas, que desenvolvam a sua actividade num dos seguintes
segmentos:
Hotelaria, Restauração e Comércio Alimentar;
Comércio não Alimentar;
Escritórios, Gabinetes e Consultórios;
Restantes Prestações de Serviços;
Pequena Indústria Alimentar;
Pequena Indústria não Alimentar.
QUAL O ÂMBITO DO SEGURO?
O Multirriscos Negócios tem coberturas ajustadas ao seu tipo de negócio. Seleccione a área de actividade
da sua empresa e fique a conhecer as várias opções de protecção que pode obter ao conjugar os
módulos Base, Negócio e Estabelecimento, de acordo com a realidade da sua empresa.
QUAL A SUA ÁREA DE ACTIVIDADE?

Hotelaria, Restauração e Comércio
Alimentar

Escritórios, Gabinetes e
Consultórios

Pequena Indústria Alimentar

Comércio Não Alimentar

Restantes Prestações de Serviços

Pequena Indústria Não
Alimentar

QUAIS AS VANTAGENS?
O Multirriscos Negócios é um seguro de contratação simplificada que:
É ADAPTÁVEL A CADA NEGÓCIO
O seguro permite contratar soluções vocacionadas para cada tipo de actividade, através de módulos
adequados às especificidades de cada negócio.
PROTEÇÃO MAIS ABRANGENTE
Inclusão, desde o Módulo Base, de um leque de coberturas indispensáveis a qualquer negócio e que
abrange 90% dos sinistros participados, nomeadamente Incêndio, Queda de Raio e Explosão,
Inundações, Danos por Água com inclusão da garantia Pesquisa de Avarias, Furto ou Roubo, Riscos
Eléctricos (1º Risco) e a Assistência ao Negócio.
ATRIBUIÇÃO DE DESCONTOS
Com este seguro pode usufruir de descontos sempre que forem contratados meios de prevenção contra
intrusão e/ou incêndio ou optar pelo pagamento anual por débito directo.
FLEXÍVEL E CONVENIENTE
Desenhado para que facilmente construa uma solução de protecção adequada à realidade e dimensão da
sua empresa, o Multirriscos Negócios permite-lhe, ainda, fasear o seu pagamento de acordo com a
periodicidade que mais lhe convier.
DÁ RESPOSTA ÀS NECESSIDADES REAIS DAS EMPRESAS
O Multirriscos Negócios contribui para:
- A protecção da sua empresa contra os principais riscos que podem afectar a actividade (ex.:
Responsabilidade Civil Exploração no valor de 100.000 €);
- A melhor preparação da sua empresa face a imprevistos, de modo a enfrentar o processo de
recuperação do normal funcionamento do negócio (ex.: Custos de Reabertura, cobertura única no
mercado).
TEM ACTUALIZAÇÃO DE CAPITAIS
Através da Actualização Convencionada de Capitais, o capital seguro é automaticamente actualizado de
acordo com uma percentagem definida pela própria empresa.
DÁ ACESSO A UM SERVIÇO TELEFÓNICO DE ATENDIMENTO PERSONALIZADO 24 HORAS
- Linha Assistência ao Negócio – Fidelidade Mundial 21 440 50 05 / Império Bonança 21 423 84 00 – para
resolver os pequenos imprevistos. O Multirriscos Negócios envia, sempre que tal lhe for pedido,
profissionais (canalizadores, electricistas, etc.) à empresa, com um custo/ hora fixo e oferta do valor de
deslocação.

