
Malas & Calçado



Porque o seu negócio é importante para si e para nós, o seguro Malas & Calçado responde às necessidades de 
proteção das empresas que se dedicam à indústria do calçado e artigos de uso pessoal e marroquinaria. 

Oferece segurança ao nível da responsabilidade civil, proteção patrimonial, proteção às pessoas e ainda proteção 
automóvel. Conheça a solução de seguro de excelência para quem verdadeiramente ama o seu negócio. 

BENS DO CLIENTE

RESPONSABILIDADES

LUCROS CESSANTES

OUTROS ENCARGOS

BENS DE TERCEIROS

Garantias base
?Incêndio, raio e explosão
?Fumo
?Tempestades
?Inundações
?Danos por água
?Furto ou roubo de conteúdos
?Roubo de valores (valores em caixa/cofre)
?Danos no imóvel por furto ou roubo
?Greves, tumultos e alterações de ordem pública
?Atos de vandalismo, maliciosos ou de sabotagem
?Aluimento de terras
?Queda de aeronaves
?Queda acidental de árvores
?Choque ou impacto de veículos terrestres e animais
?Choque ou impacto de objetos sólidos
?Quebra de vidros, espelhos, letreiros, anúncios luminosos e loiça sanitária
?Quebra ou queda de antenas
?Quebra ou queda de painéis solares e fotovoltaicos
?Derrame de sistemas hidráulicos de proteção contra incêndio
?Derrame acidental de produtos químicos
?Desenhos, documentos e suportes informáticos
?Danos estéticos
?Inclusão de novos bens ou beneficiações nos já existentes
?Riscos elétricos – capital em primeiro risco
?Danos em obras de arte, artigos decorativos e plantas ornamentais
?Feiras e congressos

Garantias base
?Privação temporária de uso do local arrendado ou ocupado
?Despesas de salvamento
?Demolição e remoção de escombros
?Remoção de lodos
?Pesquisa de avarias
?Honorários de arquitetos, peritos e técnicos
?Reconstituição de jardins
?Serviço de segurança
?Medidas de autoridade, serviços públicos e de socorro

Garantias base
?Danos de bens do senhorio
?Danos de bens de empregados
?Danos de bens de terceiros

Garantias complementares
?Lucros cessantes
?Lucros cessantes por avaria de máquinas

Garantias base
?Responsabilidade civil exploração:

- Responsabilidade civil do segurado na qualidade de proprietário, locatário 
  ou arrendatário dos imóveis 
- Responsabilidade civil por danos causados pelas instalações, equipamentos 
  ou mobiliário da unidade indústria
- Responsabilidade civil anúncios luminosos, painéis publicitários, antenas
  ou toldos
- Responsabilidade civil por danos causados por incêndio, explosão, fumo,
  gás, vapor, com origem no imóvel/móveis seguros
- Extensão da responsabilidade civil exploração a feiras e eventos em território   

nacional

Garantias complementares
?Fenómenos sísmicos
?Atos de terrorismo
?Valor de substituição
?Riscos elétricos 1º risco - em excesso da cobertura base
?Equipamento eletrónico 
?Avaria de máquinas
?Painéis solares
?Painéis fotovoltaicos
?Roubo de valores (valores em trânsito)
?Máquinas e equipamentos parqueados a céu aberto
?Bens ao ar livre
?Mercadorias transportadas - acidentes constatados de viação 

ACIDENTES DE TRABALHO

SOLUÇÕES VIDA

ACIDENTES PESSOAIS

SOLUÇÕES SAÚDE
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Garantias base

Garantias complementares

?Morte
?Invalidez permanente
?Morte ou invalidez permanente

?Despesas de tratamento
?Incapacidade temporária
?Incapacidade temporária absoluta (internamento)
?Despesas de funeral

?Zurich Saúde
?Planos à medida do cliente
?Zurich Proteção Dentária Empresas

?Exploração
?Produtos
?D&O (administradores e diretores)
?Administradores e membros do conselho fiscal

Garantia base

Garantias complementares

?Responsabilidade civil

?Choque, colisão, capotamento ou incêndio
?Raio ou explosão
?Veículo de substituição
?Privação temporária de uso
?Furto ou roubo
?Perda total
?Riscos catastróficos da natureza
?Greves, tumultos e alterações de ordem pública
?Quebra de vidros
?Ocupantes:  
  - Morte e/ou invalidez permanente  
  - Despesas de tratamento
  - Despesas de funeral
?Assistência em viagem
?Proteção jurídica

Garantia base

Garantias complementares

?Garantia obrigatória de acordo com a legislação em vigor

?Deslocações ao estrangeiro (até 15 dias) sem sobreprémio para países da 
União Europeia

?Salário integral

?Soluções financeiras
?Soluções de risco
?Rendas
?Fundos de pensões
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Garantia complementar
?Acidentes pessoais - corpos gerentes ou administradores do segurado

ASSISTÊNCIA

ACIDENTES PESSOAIS

Garantia complementar
?Assistência à indústria do calçado

Para mais 
informações 

contacte o seu 
mediador Zurich 
ou visite-nos em 

zurichportugal.com

As coberturas apresentadas têm exclusões previstas nas condições do contrato.
Esta comunicação não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual 
legalmente exigida, disponível em qualquer mediador Zurich.
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