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Riscos cibernéticos cobertos de forma clara com o seguro Hiscox CYBERCLEAR 
 

 Produto especializado em riscos cibernéticos para o mercado português 

 Serviço de gestão de incidentes, fornecido por especialistas portugueses dentro da área informática, 
jurídica e de comunicação 

 Possibilidade de contratar o CYBERCLEAR juntamente com outros produtos da Hiscox sob a mesma 
apólice. 

 
A seguradora Hiscox, representada em Portugal pela Innovarisk, desenvolveu o seguro CYBERCLEAR, um produto 
para riscos cibernéticos, criado para proteger as empresas seja qual for a dimensão ou atividade. Especializada 
nesta área, a Hiscox cobre este risco em todo o mundo há mais de 15 anos, com especial incidência nos Estados 
Unidos, Reino Unido e Alemanha, tendo até à data prestado assistência em mais de 1.500 casos de ataques 
cibernéticos. 
 
Como é habitual na Hiscox, para o desenvolvimento deste produto analisou-se o panorama nacional de riscos 
cibernéticos, bem como as necessidades das empresas portuguesas, de forma a adaptá-lo às características do 
mercado nacional. O Hiscox CYBERCLEAR posiciona-se como um produto escrito numa linguagem clara e simples, 
com uma cobertura ampla e um serviço de gestão de incidentes executado por empresas portuguesas, suportado 
por uma equipa interna especialista na área. 
 
Um dos seguros mais completos do mercado 
A apólice foi desenhada para dar uma resposta integral ao segurado. Para além de disponibilizar serviços de gestão 
e prevenção de incidentes, cobre perdas próprias e a responsabilidade civil decorrentes de uma violação de dados, 
ameaça de extorsão, falha no sistema e falha de segurança. A cobertura de conteúdo digital inclui difamação e 
violação de direitos de propriedade intelectual. 
 
Sob a cobertura de responsabilidade civil, após uma falha na segurança cibernética, são consideradas eventuais 
sanções seguráveis ao abrigo da lei como, por exemplo, as sanções PCI (Payment card industry standard), 
relacionadas com o padrão de segurança de dados da indústria de cartões de pagamento, despesas forenses, 
despesas relacionadas com inspeções do regulador em relação à proteção de dados e custos de defesa legal. 
 
“Nos últimos meses testemunhámos grandes ataques cibernéticos em todo o mundo com repercussão mediática, 
que serviu de alerta para as empresas, especialmente as grandes corporações, sobre a necessidade de estarem 
preparadas para todos os tipos de riscos cibernéticos. Infelizmente, os cibercriminosos não distinguem as grandes 
das pequenas empresas e esta mensagem ainda não ressoou junto das PME’s. Fazemos um esforço adicional no 
nosso trabalho pedagógico junto dessas empresas que veem esse tipo de ataques como algo estranho à sua 
atividade. É essencial que quem toma estas decisões nas empresas compreenda o risco ao qual estão expostas e 
que existem soluções simples adaptadas aos seus conhecimentos e necessidades, como o Hiscox CYBERCLEAR”, 
destaca Gonçalo Baptista, diretor geral da Innovarisk. 
 
Tudo isso em conformidade com as máximas da Hiscox: políticas claras e simples evitando interpretações erradas, 
gestão rápida e eficaz de sinistros, cobertura global e um serviço personalizado efetuado por especialistas. 
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A Hiscox oferece a possibilidade aos seus Clientes de contratar o Hiscox CYBERCLEAR juntamente com o seguro de 
Responsabilidade Civil para Administradores e Diretores ou Responsabilidade Civil Profissional, sob a mesma 
apólice. Em breve estará também disponível o seguro Multirriscos Comércio. 
 
Mais informação em http://innovarisk.pt/seguro-cyberclear 
 

Sobre o Grupo Hiscox 

O Grupo Hiscox, companhia de seguros internacional especializada, tem sede nas Bermudas e está cotada na London Stock 

Exchange (LSE:HSX). É reconhecida como uma seguradora especializada com um portfólio diversificado, tanto por produtos 

como por países. A Hiscox acredita alcançar o equilíbrio entre negócios expostos a riscos elevados e empresas locais menos 

voláteis, o que lhe oferece oportunidades para um crescimento rentável ao longo do ciclo do seguro. Em 2016 a Hiscox 

subscreveu prémios brutos anuais de 2.400 milhões de libras esterlinas e obteve um lucro (antes de impostos) de 354,5 

milhões de libras esterlinas. Em 2015 subscreveu prémios brutos anuais de 1.944,2 milhões de libras esterlinas e obteve um 

lucro (antes de impostos) de 216,1 milhões de libras esterlinas. O Grupo Hiscox tem mais de 2.200 funcionários em 14 países e 

Clientes em todo o mundo. Oferece uma ampla gama de soluções de seguros através da divisão de retail no Reino Unido, 

Europa e Estados Unidos para profissionais individuais e empresas, bem como para patrimónios elevados. Internacionalmente 

subscreve grandes empresas e resseguro através das divisões Hiscox London Market e Hiscox Re. Os valores da Hiscox definem 

os seus negócios, concentrando-se nas pessoas, qualidade, honestidade e excelência na execução.  

Para mais informações consulte www.hiscoxgroup.com ou www.hiscox.pt. 

 

Sobre a Innovarisk 

Fundada em 2013, a Innovarisk é uma empresa portuguesa independente a operar enquanto agência de subscrição, com dois 
eixos de atuação: representar o Grupo Hiscox em Portugal e atuar enquanto Lloyd’s Coverholder. Ambos têm em vista a 
disponibilização, através de um serviço de qualidade para o mercado português de Mediação de Seguros, de apólices de 
seguro desenhadas para responder, a preços acessíveis, às necessidades de proteção de nichos de mercado. 
Mais informações em http://innovarisk.pt/. 

Para mais informações, contactar: 

Kathrin Schneider +351 939 864 298   

kathrin.schneider@innovarisk.pt 
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