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GLOSSÁRIO TÉCNICO 
 

Um glossário é uma lista alfabética de termos de um determinado domínio de conhecimento com 
a definição destes termos. 

Os termos e as expressões a seguir definidos, tem por objetivo elucidar as dúvidas que porventura 
possam existir na leitura e interpretação das Condições Gerais e Cláusulas que regem este 
Contrato de Seguro. 

Para os fins deste Contrato de Seguro, essas palavras e expressões terão sempre os seguintes 
significados: 

DEFINIÇÕES GERAIS 

ACEITAÇÃO DO RISCO: Ato de aprovação de proposta submetida à seguradora para a 
contratação de seguro. 

ACIDENTE: Acontecimento imprevisto ou fortuito e involuntário do qual resulta um dano causado  
à coisa ou à pessoa. 

AGRAVAÇÃO DO RISCO: Termo utilizado para definir o ato e/ou circunstancias que aumentam a 
intensidade ou a probabilidade de um sinistro, independentes ou não da vontade do Segurado, e 
que tornam o risco mais grave do que originalmente se apresentava no momento de contratação 
do seguro, podendo, por isso, implicar em aumento de taxa, alteração das condições do seguro, 
na perda do direito à indenização, e/ou no cancelamento do contrato. 

ÂMBITO GEOGRÁFICO: Termo que determina o território de abrangência de uma determinada 
cobertura ou a extensão na qual o seguro ou a cobertura é válida. Sinônimo: Perímetro de 
Cobertura. 

APÓLICE: Documento que formaliza o contrato de seguro, estabelecendo os direitos e as 
obrigações da sociedade seguradora e do segurado e discriminando as garantias contratadas. 

APROPRIAÇÃO INDÉBITA: Ato ilícito que consiste em apossar-se de coisa alheia móvel, de que 
tem a posse ou a detenção. 

ATO ILÍCITO: Toda ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência que viole 
direito alheio ou cause prejuízo a outrem. 

ATO ILÍCITO CULPOSO: Ações ou omissões involuntárias, que violem direito e causem dano a 
outrem, ainda que exclusivamente moral, decorrentes de negligência, imperícia ou imprudência do 
responsável, pessoa física ou jurídica. 

ATO DOLOSO: Ato intencional praticado no intuito de prejudicar a outrem. 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: É a correção monetária anual dos capitais segurados e prêmios, 
bem como das indenizações e prêmios em atraso se estas não forem pagas no prazo devido, em 
conformidade com estas Condições Gerais. 

AVISO DE SINISTRO: Comunicação da ocorrência de um sinistro que o Segurado é obrigado a 
fazer à Seguradora, assim que dele tenha conhecimento. 

BENEFICIÁRIOS: Pessoa física ou jurídica à qual é devida a indenização em caso de sinistro. 
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BOA-FÉ: No contrato de seguro, é o procedimento absolutamente honesto que têm o segurado e 
a Seguradora, agindo ambos com total transparência, isentos de vícios, e convictos de que agem 
em conformidade com a lei. 

CADUCIDADE: É o perecimento de um direito pelo seu não exercício um certo intervalo de tempo 
fixado pela lei ou pela vontade das partes. 

CANCELAMENTO DO SEGURO: Dissolução antecipada do contrato de seguro. 

CAUSA: No seguro, é a antecedente indispensável de qualquer acidente ou sinistro. 

CLÁUSULAS PARTICULARES: Um dos três tipos de cláusulas das Condições Particulares dos 
contratos de seguro. Sua função é estipular, nos contratos de seguro, disposições muito 
específicas, aplicáveis, em geral, apenas a certos Segurados, e, às vezes, a um único Segurado. 
As Cláusulas Particulares “criadas” exclusivamente para um cliente não estão, em geral, previstas 
nos Planos de Seguro das Seguradoras. 

COBERTURA: É a designação genérica dos riscos assumidos pelo Segurador. 

COBERTURA ADICIONAL: Cobertura adicionada ao contrato, facultativamente, mediante 
cobrança de prêmio adicional. 

COBERTURA BÁSICA: Corresponde aos riscos básicos contra os quais é automaticamente 
oferecida a cobertura do ramo de seguro. 

COMISSÃO: É a percentagem sobre os prêmios recebidos com que as Seguradoras remuneram o 
trabalho de agentes e corretores. 

CONDIÇÕES CONTRATUAIS: Representam as Condições Gerais, Condições Especiais e 
Condições ou Cláusulas Particulares de um mesmo seguro. 

CONDIÇÕES ESPECIAIS: Conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e / 
ou cobertura de um plano de seguro, que eventualmente alteram as Condições Gerais. 

CONDIÇÕES GERAIS: Conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e / ou coberturas 
de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes. 

CONTRATO DE SEGURO: Contrato que estabelece para uma das partes, mediante pagamento 
(prêmio) pela outra parte, a obrigação de pagar, a esta, determinada importância, no caso de 
ocorrência de um sinistro. É constituído de dois documentos principais, a saber, a proposta e a 
apólice. Na proposta, o candidato ao seguro fornece as informações necessárias para a avaliação 
do risco, e, caso a Seguradora opte pela aceitação do mesmo, é emitida a apólice, formalizando o 
contrato. 

CORRETOR DE SEGUROS: Profissional habilitado e autorizado a angariar e promover contratos 
de seguros, remunerado mediante comissões estabelecidas nas tarifas. 

CORRETOR DE SEGUROS (PESSOA JURÍDICA): Empresa cuja constituição é regulada por leis 
e normas específicas, e que tem atuação semelhante à de um corretor de seguros. 

COSSEGURO: Divisão de um risco segurado entre várias Seguradoras, cada uma das quais se 
responsabiliza por uma quota-parte determinada do valor total do seguro. Uma delas, indicada na 
apólice e denominada “Seguradora Líder”, assume a responsabilidade de administrar o contrato, e 
representar todas as demais no relacionamento com o segurado, inclusive em caso de sinistro. 
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CULPA: Conduta negligente ou imprudente, sem propósito de lesar, mas da qual proveio dano ou 
ofensa a outrem. 

CULPA GRAVE: Trata-se de conceito não existente no Código Civil, mas que é por  vezes 
utilizado nos tribunais civis. A culpa grave se aproxima do dolo, sendo motivo para a perda de 
direito por parte do Segurado. Devido ao seu caráter jurídico especial, a culpa grave somente  
pode ser estabelecida por sentença de corte civil. 

DANO: No seguro, é o prejuízo sofrido pelo Segurado e indenizável ou não, de acordo com as 
condições do contrato de seguro. 

DANO CORPORAL: Lesão exclusivamente física causada ao corpo da pessoa. Danos 
classificáveis como mentais ou psicológicos não oriundos de danos corporais, não estão 
abrangidos por esta definição. 

DANO ESTÉTICO: Subespécie de dano corporal que se caracteriza pela redução ou eliminação 
de padrão de beleza, mas sem a ocorrência de sequelas que interfiram no funcionamento do 
organismo. 

DANO MATERIAL: Toda alteração de um bem corpóreo que reduza ou anule seu valor 
econômico, como, por exemplo, deterioração, estrago, inutilização, destruição, extravio, subtração 
mediante arrombamento ou roubo do mesmo. Não se enquadram neste conceito a redução ou a 
eliminação de disponibilidades financeiras já existentes, tais como dinheiro, créditos ou valores 
mobiliários, que são consideradas "prejuízos financeiros". A redução ou a eliminação da 
expectativa de lucros ou ganhos de dinheiro e/ou valores mobiliários também não se enquadra na 
definição de dano material, mas sim na de "perda financeira". Analogamente, as lesões físicas ao 
corpo de uma pessoa não são danos materiais, mas sim "danos corporais". 

DANO MORAL: Lesão, praticada por outrem, ao patrimônio psíquico ou à dignidade da pessoa, 
ou, mais amplamente, aos direitos da personalidade, causando sofrimento psíquico, 
constrangimento, ou qualquer tipo de desconforto, independente da ocorrência simultânea de 
danos materiais ou corporais. Para as pessoas jurídicas, são as perdas financeiras indiretas, não 
contabilizáveis, decorrentes de ofensa ao seu nome ou à sua imagem, independente da  
ocorrência simultânea de outros danos. 

DEPRECIAÇÃO: Perda progressiva de valor, legalmente contabilizável, dos móveis, utensílios, 
maquinismos e instalações de uma empresa. 

DOLO: Má-fé; qualquer ato consciente por meio do qual alguém induz, mantém ou confirma 
outrem em erro; vontade conscientemente dirigida com a finalidade de obter um resultado 
criminoso. 

EMOLUMENTOS: Conjunto de despesas adicionais que a Seguradora cobra do Segurado, 
correspondente às parcelas de impostos e outros encargos a que está sujeito o seguro. 

ENDOSSOS (OU ADITIVOS): Documento, emitido pela seguradora, por intermédio do qual são 
alterados dados e condições de uma apólice, de comum acordo com o segurado. 

ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE: Documento que faz parte integrante da apólice, no qual estão 
particularizadas as características do seguro contratado. 

ESTELIONATO: Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou 
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. 
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EVENTO: Toda e qualquer ocorrência ou acontecimento decorrente de uma mesma causa 
passível de ser garantido por uma apólice de seguro. 

FATO GERADOR: É a causa de um evento danoso. Quando existem várias causas, trata-se da 
causa que predomina e efetivamente produz o evento danoso. 

FORÇA MAIOR: Acontecimento inevitável e irresistível, ou seja, evento que poderia ser previsto, 
porém não controlado ou evitado. 

FORO: No contrato de seguro, refere-se à localização do órgão do poder judiciário a ser acionado 
em caso de litígios oriundos do contrato; jurisdição, alçada. Sinônimo: Fórum. 

FRANQUIA: Quantia fixa, definida na apólice, que, em caso de sinistro, representa a parte do 
prejuízo apurado que poderá deixar de ser paga pela Seguradora, dependendo das disposições  
do contrato. 

FRAUDE: Obtenção, para si ou para outrem, de vantagem ilícita, financeira ou material, em 
prejuízo alheio, mantendo ou até induzindo alguém em erro, mediante ardil, artifício ou qualquer 
outro meio que possa enganar. Nos termos da legislação penal brasileira, é uma das formas de 
estelionato. 

FURTO QUALIFICADO: Ação cometida para subtração de coisa móvel, com destruição ou 
rompimento de obstáculo à subtração da coisa, com abuso de confiança, ou mediante fraude, 
escalada ou destreza, com emprego de chave falsa ou mediante concurso de duas ou mais 
pessoas, que deixe vestígios, ou seja, comprovada mediante inquérito policial. 

SUBTRAÇÃO SEM VESTÍGIO: Subtração de todo ou parte do bem sem ameaça ou violência à 
pessoa. 

IMPERÍCIA: Ato ilícito culposo, em que os danos causados são consequências diretas de ação ou 
omissão de caráter técnico e/ou profissional e para a qual o responsável: não está habilitado; ou 
embora habilitado, não adquiriu a necessária experiência; ou, ainda, embora habilitado e 
experiente, não atingiu o nível de competência indispensável para a realização da mesma. A 
imperícia pode ser vista como caso particular de imprudência. Ver “IMPRUDÊNCIA”. 

IMPRUDÊNCIA: Definição do ato praticado sem cautela, ou de forma imoderada, ou, ainda, 
desprovido da preocupação de evitar erros ou enganos. Se, em decorrência da ação ou omissão 
imprudente, for, involuntariamente, violado direito e causado dano, o responsável terá cometido 
um ato ilícito culposo. A ação ou omissão, com faróis apagados ou deficientes, ou carregar 
imprudente, que não causa danos, não é ato ilícito. Como exemplos de ações imprudentes 
podemos citar: dirigir, à noite um caminhão com carga de peso superior ao limite máximo legal. 

INDENIZAÇÃO: Valor que a sociedade seguradora deve pagar ao segurado ou beneficiário em 
caso de sinistro coberto pelo contrato de seguro. 

ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES: É o índice econômico adotado pela Seguradora para 
atualização dos valores. 

INÍCIO DE VIGÊNCIA: Data a partir da qual as coberturas de risco propostas serão garantidas 
pela sociedade seguradora. 

INSPEÇÃO DE SINISTRO: Exame para determinar as circunstâncias, a extensão dos danos e 
estabelecer os limites de indenização. 
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INSPEÇÃO DE RISCOS (VISTORIA): Inspeção feita por peritos para verificação das condições do 
objeto do seguro. 

JUROS DE MORA: É o encargo financeiro decorrente por atraso no pagamento ou recebimento 
de algum valor, após a aplicação do índice de atualização de valores. 

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA: Valor máximo de responsabilidade assumida pela Seguradora 
em cada apólice, por evento ou série de eventos. 

LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO: No caso de contratação de várias coberturas numa mesma 
apólice, é comum o contrato estabelecer, para cada uma delas, um distinto limite máximo de 
responsabilidade por parte da seguradora. Cada um deles é denominado o Limite Máximo de 
Indenização (ou a Importância Segurada), de cada cobertura contratada. Ressalte-se que estes 
limites são independentes, não se somando nem se comunicando. 

LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS: Pagamento da indenização (ou reembolso) relativa a um sinistro. 

LOCAL DE RISCO: Endereço do estabelecimento segurado, composto de: logradouro, 
identificação numérica completa, bairro, município, UF e CEP. 

MÁ-FÉ: Agir de modo contrário à lei ou ao direito, fazendo-o propositadamente. Dolo. 

NEGLIGÊNCIA: Omissão, descuido ou desleixo no cumprimento de encargo ou obrigação. No 
seguro, é considerada especialmente na prevenção do risco ou minoração dos prejuízos. 

OBJETO DO SEGURO: É a designação genérica de qualquer interesse segurado, sejam coisas, 
pessoas, bens, responsabilidades, obrigações, direitos ou garantia. 

OCORRÊNCIA: Acontecimento, circunstância. No jargão de seguros, usa-se às vezes como 
sinônimo de evento danoso, sinistro, ou, ainda, agravação de risco. 

OMISSÃO: No seguro, é a ocultação de fato ou circunstâncias que, se fossem revelados, levariam 
o segurador a recusar o contrato, ou a aceitá-lo com agravações tarifárias e/ou outras condições. 

PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (POS): Cláusula Específica que altera as 
disposições de algumas coberturas do Seguro de Responsabilidade Civil Geral, estabelecendo 
participação percentual do Segurado no prejuízo, em caso de sinistro. Normalmente são fixados 
valores mínimo e máximo para esta participação, embora a presença de valor mínimo seja mais 
comum. Ressalte-se que "participação obrigatória" é um conceito distinto de "franquia". 

PERDA TOTAL: Ocorre a perda total do objeto segurado quando o mesmo se torna, de forma 
definitiva, impróprio ao uso a que era destinado. Para o reconhecimento da perda total, o prejuízo 
coberto deve importar em pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) do valor do bem. 

PERÍODO INDENITÁRIO: Prazo máximo durante o qual, determinados valores ou despesas 
seguradas serão indenizadas pela Seguradora, contado a partir da ocorrência do evento coberto. 

PERÍODO DE VIGÊNCIA: Intervalo contínuo de tempo durante o qual está em vigor o contrato de 
seguro. 

PREJUÍZO: Qualquer dano ou perda sofrida pelos bens ou interesses segurados. 

PRÊMIO: Importância paga pelo Segurado ou estipulante/proponente à Seguradora para que esta 
assuma o risco a que o Segurado está exposto. 
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PRÊMIO ADICIONAL: Prêmio suplementar, cobrado em certos e determinados casos. Por 
exemplo, quando o segurado, posteriormente à celebração do contrato de seguro, opta por um 
prazo maior, ou deseja ampliar a cobertura, contratando uma Cobertura Adicional. 

PRÊMIO FRACIONADO: É o prêmio, dividido em parcelas para efeito de pagamento, 
normalmente com acréscimo de juros. 

PRESCRIÇÃO: No seguro, é a perda da ação para reclamar os direitos ou a extinção das 
obrigações previstas nos contratos em razão do transcurso dos prazos fixados em lei. 

PRIMEIRO RISCO ABSOLUTO: É aquele em que a Seguradora responde pelos prejuízos até o 
montante do Limite Máximo de Indenização (LMI). 

PRO RATA TEMPORIS: É o cálculo do prêmio do seguro, proporcional aos dias de vigência do 
contrato. 

PROPONENTE: Pessoa, física ou jurídica, que pretende fazer o seguro, preenchendo e  
assinando uma proposta. 

PROPOSTA DE SEGURO: Instrumento que formaliza o interesse do proponente em contratar o 
seguro. 

RATEIO: Participação proporcional do Segurado nos prejuízos indenizáveis sempre que o Limite 
Máximo de Indenização ou o valor em risco declarado na apólice para cobertura sujeita a rateio for 
menor do que o valor total em risco dos bens segurados apurado no momento do sinistro. 

RECLAMAÇÃO: Apresentação, pelo Segurado, ao Segurador, do seu pedido de indenização. A 
reclamação deve vir acompanhada da prova da ocorrência do risco, do seguro do bem, e também 
do prejuízo sofrido pelo reclamante. 

RECLAMANTE: Aquele que reclama o prejuízo sofrido ao Segurador. 

REGULAÇÃO DE SINISTRO: Conjunto de procedimentos realizados na ocorrência de um sinistro 
para apuração de suas causas, circunstâncias e valores envolvidos, com vistas à caracterização 
do risco ocorrido e seu enquadramento ou não no seguro. 

REINTEGRAÇÃO: Recomposição do Limite Máximo de Garantia da apólice e/ou do Limite 
Máximo de Indenização relativo a uma ou mais das coberturas contratadas, após ter sido efetuado 
o pagamento de alguma indenização ao segurado. 

RENOVAÇÃO: Ao término da vigência de um contrato de seguro, normalmente é oferecida ao 
segurado a possibilidade de dar continuidade ao contrato. O conjunto de normas e procedimentos 
a serem cumpridos, para que se efetive tal continuidade, é denominada renovação do contrato. 

RESCISÃO: Dissolução antecipada do contrato de seguro por acordo das partes. Quando não há 
acordo, usa-se o termo “CANCELAMENTO”. 

RISCO: Evento futuro e incerto, de natureza súbita e imprevista, independente da vontade do 
Segurado, cuja ocorrência pode provocar prejuízos de natureza econômica. 

RISCO EXCLUÍDO: Todo evento danoso em potencial, não elencado entre os riscos cobertos na 
apólice de seguro é, implicitamente, um risco excluído. No entanto, para evitar litígios decorrentes 
de interpretação incorreta do risco coberto, e também porque alguns dos possíveis riscos 
excluídos podem ser redefinidos como riscos cobertos em Coberturas Básicas ou Adicionais, os 
riscos excluídos são elencados de forma explícita nos contratos de seguro, seja nas Condições 
Gerais, seja nas Condições Especiais. Portanto, este é o conceito restrito de risco excluído: são 
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potenciais eventos danosos, elencados no contrato, mas NÃO contemplados pelo seguro, isto é, 
em caso de ocorrência, causando danos ao segurado (ou a sua responsabilização pelos mesmos, 
no Seguro de Responsabilidade Civil), não haveria indenização ao segurado. 

RISCO RELATIVO: Termo utilizado para definir a forma de contratação se cobertura indicada 
quando houver a probabilidade de qualquer bem Segurado, num determinado local, ser atingido 
por um evento sem que o dano seja total. O Segurado estabelece um Limite Máximo de 
Indenização (LMI) baseado no valor do dano máximo provável, independentemente do valor em 
risco declarado (VRD), pagando um prêmio agravado sempre que a relação LMI/VRD for inferior a 
1(um). Na hipótese de ocorrência do sinistro garantido por esta cobertura, a Seguradora apurará o 
valor real dos bens (VRA) no momento e local do sinistro e, caso o VRD seja inferior a 80%, o 
Segurado participará dos prejuízos proporcionalmente. 

RISCO TOTAL: Termo para definir a forma de contratação de cobertura em que o Segurado no 
momento de sua contratação estabelece o Limite Máximo de Indenização (LMI) correspondente  
ao valor real (atual) dos bens garantidos pela mesma. Na hipótese de ocorrência de sinistro 
garantido por esta cobertura, a Seguradora apurará o valor real dos bens (VRA) no momento e 
local do sinistro e, caso o LMI do seguro da cobertura seja inferior ao VRA, o Segurado participará 
dos prejuízos proporcionalmente. 

ROUBO: Subtração da coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou 
violência à pessoa, ou depois de tê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de 
resistência. 

SALVADOS: Bens que se conseguem resgatar de um sinistro e que ainda possuem valor 
comercial. 

SAQUE: Depredação e pilhagem de bens alheios, praticado por um grupo de pessoas, ou por um 
bando, organizado ou não. 

SEGURADO: Pessoa física ou jurídica que, tendo interesse segurável, contrata o seguro, em seu 
benefício pessoal ou de terceiro. 

SEGURADORA: Empresa autorizada pela SUSEP a funcionar no Brasil e que, recebendo o 
prêmio, assume os riscos descritos no contrato de seguro. 

SINISTRO: Ocorrência do risco coberto, durante o período de vigência do plano de seguro. 

SOFTWARE: Programa de computador. É uma sequência de instruções a serem seguidas e/ou 
executadas, na manipulação, redirecionamento ou modificação de um dado/informação ou 
acontecimento. 

SUB-ROGAÇÃO: Direito que a lei confere ao Segurador, que pagou a indenização ao Segurado, 
de assumir seus direitos contra terceiros, responsáveis pelos prejuízos. 

 
 

SUBTRAÇÃO MEDIANTE ARROMBAMENTO MEDIANTE ARROMBAMENTO: subtração, para 
si ou para outrem, de coisa alheia móvel, mediante arrombamento à subtração da coisa. O 
arrombamento diz respeito ao imóvel, e não à coisa. Para efeito desta cobertura, a 
subtração mediante arrombamento mediante arrombamento será caracterizado quando 
houver vestígios materiais inequívocos de arrombamento no imóvel que tenha tido como 
consequência o acesso ao bem subtraído 
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SUSEP – SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS: É a autarquia com poderes de 
normatização, controle e fiscalização do mercado de seguros no Brasil. 

TABELA DE PRAZO CURTO: São níveis percentuais estabelecidos neste seguro, para devolução 
de prêmios de seguro pagos à seguradora, ou para determinar o prazo de vigência do seguro, no 
caso de não pagamento de uma das parcelas do prêmio. 

TAXA: É o elemento necessário e utilizado para a fixação do prêmio, ou seja, para a  
precificação do seguro, sendo um percentual a ser aplicado sobre um valor que define o risco 
(valor em risco, faturamento, movimentação, etc.). 

TERCEIRO: No Seguro, trata-se do prejudicado por ato ou fato cuja responsabilidade é atribuída 
ao segurado. O seguro objetiva, justamente, cobrir os prejuízos financeiros que eventualmente o 
segurado venha a ter em ações civis propostas por terceiros prejudicados. 

VALOR DE NOVO: Preço de construção ou aquisição de um bem, igual ou similar, sem uso 
prévio, no dia e local do sinistro. 

VALOR EM RISCO: Valor integral do bem ou interesse segurado. 

VALOR MATERIAL INTRINSECO: Valor do custo do material e mão-de-obra necessários para a 
confecção de um bem, sem se considerar qualquer valor artístico, científico ou estimativo. No caso 
de documentos, é o valor do material em branco mais o custo de copiar as informações de meios 
de suporte ou de originais de geração anterior, sem considerarem-se quaisquer custos de 
pesquisa, recriação ou restauração. 

VALORES: Dinheiro, metais preciosos, pedras preciosas ou semipreciosas, pérolas, jóias, 
cheques, títulos de créditos de qualquer espécie, selos, apólices, e quaisquer outros instrumentos 
ou contratos, negociáveis ou não, que representem dinheiro. 

VISTORIA DE SINISTRO: Inspeção efetuada pela seguradora, através de peritos habilitados, em 
caso de sinistro, para verificar os danos ou prejuízos sofridos. 
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  CONDIÇÕES GERAIS  

1. APRESENTAÇÃO 

Apresentamos as Condições Contratuais do seu Seguro de Equipamentos que estabelecem as 
formas de funcionamento das coberturas contratadas e dos riscos excluídos. 

Este seguro é regido pela legislação aplicável aos contratos de seguro, pelas disposições legais, 
específicas do seguro de danos, pelas presentes Condições Gerais, Especiais, Particulares e 
eventuais endossos. 

Serão consideradas em cada caso, somente as condições correspondentes às coberturas 
expressamente previstas e discriminadas nestas Condições Contratuais, desprezando-se 
quaisquer outras, mesmo que existentes em produto similar. 

Salientamos que, para os casos não previstos nestas Condições Contratuais, serão aplicadas as 
leis que regulamentam os seguros no Brasil. 

O contrato de seguro será emitido em moeda Brasileira, ou seja, todos os valores referentes aos 
valores segurados, franquias, prêmios e outros, permanecerão fixos nesta moeda. 

Mediante a contratação do seguro, o Segurado declara conhecer e aceita as cláusulas limitativas 
que se encontram em destaque no texto destas Condições Contratuais. 

O Segurado, ao concordar a proposta de seguro, declara o recebimento das presentes Condições 
Contratuais. 

A contratação e alteração deste contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta 
assinada pelo proponente, seu representante legal ou por corretor de seguros habilitado, exceto 
quando a contratação se der por meio de bilhete. 

 
A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco. Caberá 
à sociedade seguradora fornecer ao proponente, obrigatoriamente, o protocolo que identifique a 
proposta por ela recepcionada, com indicação da data e hora de seu recebimento. 

 
Observações: 

A ACEITAÇÃO DESTE SEGURO ESTARÁ SUJEITA À ANÁLISE DO RISCO; 

O REGISTRO DESTE PLANO NA SUSEP NÃO IMPLICA, POR PARTE DA AUTARQUIA, 
INCENTIVO OU RECOMENDAÇÃO À SUA COMERCIALIZAÇÃO; E 

O SEGURADO PODERÁ CONSULTAR A SITUAÇÃO CADASTRAL DE SEU CORRETOR DE 
SEGUROS, NO SITE WWW.SUSEP.GOV.BR, POR MEIO DO NÚMERO DE SEU REGISTRO NA 
SUSEP, NOME COMPLETO, CNPJ OU CPF. 

2. ESTRUTURA DESTE CONTRATO DE SEGURO (APÓLICE) 

Esta apólice está subdividida em três partes assim denominadas: 

Condições Gerais, Condições Especiais e Condições Particulares, as quais, em conjunto, recebem 
o nome de Condições Contratuais, fazendo parte integrante e inseparável desta apólice. 

São denominadas Condições Gerais aquelas cláusulas comuns a todas as coberturas e/ou 
modalidades desta apólice de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes 

http://www.susep.gov.br/
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contratantes, ou seja, do Segurado e da Seguradora. Fazem parte delas, por exemplo: aceitação 
da proposta, vigência, renovação, pagamento de prêmio, foro, prescrição, entre outras. 

São denominadas Condições Particulares aquelas cláusulas que alteram as Condições Gerais 
desta apólice de seguro, projetadas para atender às peculiaridades do Segurado, modificando ou 
cancelando disposições já existentes ou, ainda, introduzindo novas disposições, eventualmente 
ampliando ou restringindo coberturas. 

São denominadas Condições Especiais específicas relativas a cada modalidade e / ou cobertura 
de um plano de seguro, que eventualmente alteram as Condições Gerais. 

Quando as Condições Especiais de uma determinada cobertura incluírem dentre os riscos 
cobertos algum(ns) risco(s) excluído(s) e/ou abrangerem algum(ns) bem(ns) não compreendido(s) 
conforme estipulado na CLÁUSULA 6 – BENS E LOCAIS NÃO COBERTOS e NA CLÁUSULA 9 – 
RISCOS EXCLUÍDOS, respectivamente, das Condições Gerais, haverá expressa ressalva na 
respectiva Condição Especial. 

O Segurado contrata as coberturas de seu interesse, selecionadas entre aquelas existentes neste 
plano de seguro. 

O Segurado, após ter escolhido as coberturas que deseja contratar, deverá definir para cada uma 
um valor máximo de pagamento e/ou reembolso, limitado ao que a Seguradora estabelecer, 
denominado Limite Máximo de Indenização, representando o valor máximo de responsabilidade 
assumida pela Seguradora para cada cobertura. Os Limites Máximos de Indenização não se 
somam nem se comunicam. Deste modo, em caso de sinistro, o Segurado não poderá alegar 
excesso de verba em qualquer cobertura para compensação de eventual insuficiência de outra. 

Não obstante o Limite Máximo de Indenização estipulado pelo Segurado por cobertura, a 
Seguradora estabelece neste contrato o Limite Máximo de Garantia por apólice, por evento ou 
séries de eventos. 

 
 

3. OBJETIVO DO SEGURO 

3.1. O presente seguro tem por objetivo a garantia ao Segurado identificado na apólice, o 
pagamento de uma indenização por prejuízos que ele possa sofrer em conseqüência direta da 
realização dos riscos previstos e cobertos nas Condições Gerais, Condições Especiais e/ou 
Condições Particulares, observados o Limite Máximo da Garantia (LMGA) da apólice e os Limites 
Máximos de Indenização (LMI) fixados por Coberturas Contratadas, e, ainda, as demais  
Condições Contratuais aplicáveis. 

3.2. Salvo disposto em contrário nas Condições Especiais de qualquer cobertura, os eventos 
restringem-se àqueles ocorridos no(s) local(is) segurado(s) expressamente mencionado(s) na 
apólice de seguro, ocorridos durante a sua vigência e comunicados pelo Segurado imediatamente 
após a sua ocorrência. 

4. ÂMBITO GEOGRÁFICO 

O presente seguro abrangerá reclamações ocorridas e iniciadas em qualquer parte do território 
brasileiro, salvo disposição em contrário descrita nas Condições Especiais e / ou Particulares. 

5. BENS E LOCAIS COBERTOS 
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5.1. Para fins deste seguro, consideram-se Riscos Cobertos aqueles expressamente 
convencionados nas Condições Especiais e/ou Particulares das coberturas efetivamente 
contratadas pelo Segurado, constantes desta apólice. 

5.1.1. Se danos múltiplos e/ou sucessivos forem associados a diversos fatos geradores, sem que 
haja possibilidade de individualizá-los com respeito àqueles danos, numa relação de causa e  
efeito perfeitamente definida, O CONJUNTO FORMADO POR TODOS ELES SERÁ 
INTERPRETADO COMO UMA ÚNICA “OCORRÊNCIA”. 

5.2. Na hipótese de sinistro decorrente de risco simultaneamente amparado por várias coberturas, 
prevalecerá aquela que for mais favorável ao Segurado, a seu critério, não sendo admitida, em 
hipótese alguma, a acumulação de coberturas e seus respectivos Limites Máximos de Indenização 
(LMI) contratados. 

5.3. Os eventuais desembolsos efetuados pelo Segurado, decorrentes de Despesas de 
Salvamento durante e/ou após a ocorrência do sinistro coberto e os valores referentes aos danos 
materiais comprovadamente causados pelo Segurado e/ou terceiros com objetivo de evitar o 
sinistro coberto, minorar o dano, ou salvaguardar o bem, também estão garantidos pelo presente 
seguro. 

5.4. Eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior 
ficarão totalmente a cargo da sociedade seguradora. 

 
6. BENS E LOCAIS NÃO COBERTOS 

Salvo estipulação contrária expressa nas Condições Gerais desta apólice, ficam excluídos 
do presente contrato de seguro: 

6.1. Vagões, locomotivas, aeronaves e embarcações (inclusive maquinismos, suas peças, 
componentes, acessórios e objetos neles transportados, armazenados ou instalados), salvo 
expressa inclusão; 

6.2. Caminhões, automóveis, camionetas, motonetas, motocicletas e quaisquer veículos 
licenciados para uso em estradas ou vias públicas (inclusive suas peças, componentes, 
acessórios e objetos neles transportados, armazenados ou instalados), salvo expressa 
inclusão; 

6.3. Bens pessoais e valores existentes no interior de veículos/equipamentos; 

6.4. Softwares e/ou sistemas de dados armazenados ou processados em equipamentos 
de informática; 

6.5. Velamento de filmes virgens (ou expostos porém não revelados) salvo se resultante 
de acidente coberto por esta apólice; 

6.6. Apagamento de fitas gravadas (som e/ou vídeo) por ação de campos magnéticos de 
qualquer origem; 

6.7. Animais de qualquer espécie; 

6.8. Bens cuja propriedade e existência não possam ser comprovadas (nota fiscal/ 
comprovante de compra e venda devidamente registrado em cartório); 

6.9. Bens provenientes de contrabando, descaminho, transporte ou comércio ilegais; 
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6.10. Fios e cabos de transmissão, correias, polias, correntes, embolos, enrolamentos, 
rolamentos, engrenagens, buchas, eixos, lâmpadas, válvulas, chaves, fusíveis, resistências, 
componentes de proteção, circuitos e quaisquer outros componentes que por sua natureza 
necessitem de trocas periódicas; 

6.11. Bens fora de uso ou sucata. 

6.12. obras para sustentação de terras, represamento de águas e de dejetos, ou para vias 
de acesso; 

6.13. Terras, lavouras, pastagens e plantações; 

6.14. Explosivos. 

7. IMPORTANTE: VEJA TAMBÉM AS EXCLUSÕES ESPECÍFICAS DE CADA  
COBERTURA COBERTURAS 

Para caracterização deste seguro deverá ser contratada, no mínimo a Cobertura Básica – Danos 
de Causa Externa e uma Cobertura Adicional. 

7.1. Para a verificação dos riscos cobertos na apólice, além daqueles previstos na Cobertura 
Básica, só terão validade aqueles previstos nas Coberturas Adicionais ratificadas no texto da 
mesma, com a respectiva indicação do Limite Máximo de Indenização, desprezando-se as demais 
não contratadas. 

7.2. Qualquer outra cobertura, além da básica e das adicionais oferecidas pelo Seguro Axa 
Equipamentos, só terá validade se incluída na apólice de seguro através de Limite Máximo de 
Indenização e cláusula específica e, desde que, seja efetuado o pagamento adicional do  
respectivo prêmio. 

8. PREJUÍZOS INDENIZÁVEIS 

Os prejuízos indenizáveis são os previstos nas Cláusulas de Coberturas de cada uma das 
Garantias contratadas e constantes da apólice de seguro. 

8.1. Desde que haja saldo de Limite Máximo de Indenização, até sua totalidade, da Cláusula de 
Cobertura em que o sinistro ocorrer, a Seguradora indenizará as despesas necessárias e 
comprovadas com o salvamento dos bens cobertos durante ou após a ocorrência de sinistro, bem 
como os danos materiais comprovadamente causados pelo Segurado e/ou por terceiros na 
tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa. 
8.2. Danos sofridos pelos bens segurados. 
8.3. Quanto ao prejuízo indenizável e a respectiva indenização também serão adotados os 
critérios dispostos CLÁUSULA 13. (PROCEDIMENTOS EM CASO DE SINISTRO) destas 
Condições Gerais. 

9. RISCOS EXCLUÍDOS 

Além das limitações e riscos excluídos descritos em cada uma das coberturas contratadas, 
básica ou adicionais, excluem-se do presente seguro quaisquer prejuízos, ônus, perdas, 
danos ou responsabilidades de qualquer natureza, direta ou indiretamente causados por, 
resultantes de, ou para os quais tenham contribuído: 

9.1. Má qualidade, vício intrínseco não declarado, ou mesmo declarado, pelo Segurado na 
Proposta de Seguro; 
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9.2. Desarranjo mecânico ou eletrônico, desgaste natural pelo uso, deterioração 
gradativa, defeito latente, manutenção deficiente e/ou inadequada, operações de 
reparo, ajustamento e serviços de manutenção dos bens/interesses garantidos, 
erosão, corrosão, ferrugem, oxidação, incrustação, unidade e chuva, fadiga, 
fermentação e/ou combustão natural ou espontânea e fim de vida útil; 

9.3. Atos de autoridade pública, salvo para evitar propagação de danos cobertos por este 
seguro; 

9.4. Atos de hostilidade ou de guerra, rebelião, insurreição, revolução, motim, confisco, 
nacionalização, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade 
de fato ou de direito, civil ou militar, e, em geral, todo ou qualquer ato ou 
consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer 
organização, cujas atividades visem a derrubar, pela força, o governo, ou instigar a 
sua queda, pela perturbação de ordem política e social do país, por meio de guerra 
revolucionária, subversão e guerrilhas, e, ainda, atos terroristas, cabendo à 
Seguradora, neste caso, comprovar com documentação hábil, acompanhada de  
laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de 
seu propósito e desde que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à 
ordem pública pela autoridade pública competente; 

9.5. Dano, responsabilidade ou despesa causada por, atribuída a, ou resultante de 
qualquer arma química, biológica, bioquímica ou eletromagnética, bem como a 
utilização ou operação, como meio de causar prejuízo, de qualquer computador ou 
programa, sistema ou vírus de computador, ou ainda, de qualquer outro sistema 
eletrônico; 

9.6. Tumultos, greves e lock-out, salvo expressa inclusão; 
9.7. Qualquer perda ou destruição ou dano de quaisquer bens materiais ou qualquer 

prejuízo ou despesa emergente, ou qualquer dano consequente de qualquer 
responsabilidade legal de qualquer natureza, direta ou indiretamente causados por 
resultantes de ou para os quais tenham contribuído fissão nuclear, radiações 
ionizantes, contaminação pela radioatividade de qualquer combustível nuclear, 
resíduos nucleares, ou materiais de armas nucleares; 

9.8. Qualquer prejuízo, dano, destruição, perda e/ou reclamação de responsabilidade, de 
qualquer espécie, natureza ou interesse, desde que devidamente comprovado pela 
Seguradora, que possa ser, direta ou indiretamente, originado de, ou consistirem em 
falha ou mau funcionamento de qualquer equipamento e/ou programa de computador 
e/ou sistema de computação eletrônica de dados em reconhecer e/ou corretamente 
interpretar e/ou processar e/ou distinguir e/ou salvar qualquer data como a real e 
correta data de calendário, ainda que continue a funcionar corretamente após aquela 
data; 

9.9. Qualquer ato, falha, inadequação, incapacidade, inabilidade ou decisão do Segurado 
ou de terceiro, relacionado com a não utilização ou não disponibilidade de qualquer 
propriedade ou equipamento de qualquer tipo, espécie ou qualidade, em virtude do 
risco de reconhecimento, interpretação ou processamento de datas de calendário. 
Para todos os efeitos, entende-se como equipamento ou programa de computador os 
circuitos eletrônicos, “microchips”, circuitos integrados, microprocessadores, 
sistemas embutidos, “hardwares” (equipamentos computadorizados), “softwares” 
(programas residentes em equipamentos computadorizados), programas, 
computadores,    equipamentos    de    processamento    de    dados,    sistemas      ou 
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equipamentos de telecomunicações ou qualquer outro equipamento similar, sejam 
eles de propriedade do Segurado ou não; 

9.10. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparáveis ao dolo, praticados pelo 
Segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro. 

9.11. Tratando-se de pessoa jurídica, a disposição da alínea “j” e “k” aplicam-se  aos 
sócios controladores, aos seus dirigentes e administradores, aos beneficiários e aos 
seus respectivos representantes; 

9.12. Danos e despesas emergentes de qualquer natureza, inclusive lucros cessantes e 
outros prejuízos indiretos, mesmo que resultantes de riscos cobertos, exceto os 
eventuais desembolsos efetuados pelo Segurado, decorrentes de Despesas de 
Salvamento durante e/ou após a ocorrência do sinistro e os valores referentes aos 
danos materiais comprovadamente causados pelo Segurado e/ou terceiros com 
objetivo de evitar o sinistro, minorar o dano, ou salvaguardar o bem; 

9.13. Perdas, danos ou avarias ocasionadas aos bens do Segurado pela entrada de água  
de chuva, areia, terra ou poeira no interior do imóvel por janelas, portas, bandeiras ou 
quaisquer aberturas, salvo se comprovadamente em consequência de risco coberto 
por esta apólice; 

9.14. Lucros cessantes, lucros esperados, multas, juros, encargos financeiros de qualquer 
espécie e outros prejuízos indiretos, ainda que resultantes de um dos riscos 
cobertos, salvo expressa inclusão; 

9.15. Demoras de qualquer espécie ou perda de mercado; 
9.16. Riscos provenientes de contrabando, transporte ou comércio ilegais; 
9.17. Danos morais; 
9.18. Subtração mediante arrombamento e ou roubo mediante a extorsão, apropriação 

indébita, estelionato praticados contra o patrimônio do Segurado por seus 
funcionários ou prepostos, arrendatários, locatários ou cessionários, quer agindo por 
conta própria ou mancomunados com terceiros, desaparecimento de qualquer peça, 
ferramenta, acessórios ou sobressalentes; 

9.19. Operações de reparos, ajustamentos, serviços em geral de manutenção, salvo se 
decorrer de risco coberto por esta apólice; 

9.20. Transladação dos equipamentos segurados entre áreas de operação ou locais de 
guarda, por helicópteros; 

9.21. Operações de içamento dos equipamentos segurados ainda que dentro do canteiro 
de obras ou local de guarda; 

9.22. Estouros, cortes e outros danos causados a pneumáticos ou câmaras de ar, bem 
como arranhões em superfícies polidas ou pintadas, salvo se resultarem de evento 
coberto por esta apólice; 

9.23. Sobrecarga, isto é, por carga cujo peso exceda a capacidade normal de operação dos 
equipamentos segurados; 

9.24. Negligência do Segurado na utilização dos equipamentos, bem como na adoção de 
todos os meios razoáveis para salvá-los e preservá-los durante ou após a ocorrência 
de qualquer sinistro; 

9.25. Qualquer danos a terceiros ou ônus decorrentes; 
9.26. Danos Elétricos, curto circuito, sobrecarga, fusão ou outros distúrbios elétricos; 
9.27. Apagamento de fitas gravadas (som e vídeo) por ação de campos magnéticos de 

qualquer origem; 
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9.28. Apropriação ou destruição por força de regulamentos alfandegários ou qualquer tipo 
de responsabilidade de fornecedores ou fabricantes perante o Segurado; 

9.29. Subtração sem vestígio ou simples desaparecimento 
9.30. Subtração mediante arrombamento, desaparecimento, extravio, estelionato, fraude, 

falsificação, rapto, sequestro, extorsão de qualquer natureza e apropriação indébita, 
ainda que, direta ou indiretamente, tenham concorrido para tais perdas quaisquer  
dos eventos abrangidos pela presente cobertura; 

9.31. Rompimento de quaisquer tipos de tubulações e caixa d’agua; 
9.32. Tremor de terra, terremoto, maremoto, ciclone, erupção vulcânica, em geral 

cataclismo da natureza; 
9.33. Velamento de filmes virgens (ou expostos, porém não revelados) salvo se resultante 

de acidente coberto por esta apólice; 
9.34. Perdas Perdas e danos acidentais que vierem a ser sofridos pelo bem segurado, em 

decorrência de inobservância / descumprimento do previsto na 
especificação/recomendação do seu fabricante/montador, na utilização e/ou 
manutenção do mesmo; 

 
A presente cláusula é abrangente e derroga inteiramente qualquer dispositivo do contrato 
de seguro que com ela conflite ou que dela divirja. 

10. FORMAS DE CONTRATAÇÃO 

10.1. As coberturas deste seguro, conforme disposto nas Condições Especiais, poderão ser 
contratadas nas seguintes formas: 
10.2. A 1º Risco Absoluto: nesta forma de contratação, a Seguradora responde integralmente 
pelos prejuízos decorrentes de riscos cobertos até os respectivos Limites Máximos de  
Indenização. 
10.3. A Risco Total: nesta forma, a contratação de um LMI inferior ao valor do bem, resultará na 
redução proporcional da indenização em caso de sinistro parcial, com a aplicação da Cláusula de 
Rateio. 
10.4. A Risco Relativo: nesta forma de contratação o LMI corresponde a um percentual 
estabelecido pelo segurado do valor total dos bens existentes no local do seguro, na data de sua 
contratação a título de Dano Máximo Provável (DMP) na ocorrência de sinistro. O seguro de um 
bem por menos que valha, observado o percentual estabelecido, acarreta a redução proporcional 
da indenização no caso de sinistro parcial, com a aplicação da Cláusula de Rateio. 
10.5. A Apólice é emitida com base nas declarações do Segurado na Proposta de Seguros, que 
determinam a aceitação do risco pela Seguradora e o cálculo do prêmio correspondente; 

10.6. O Segurado determinará o Limite Máximo de Indenização da Cobertura Básica e 
Adicionais, porém OS LIMITES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO DAS COBERTURAS BÁSICAS 
OU ADICIONAIS OU ESPECÍFICAS, SÃO INDEPENDENTES, NÃO SE SOMANDO, NEM SE 
COMUNICANDO. O Segurado não poderá alegar excesso de Limite Máximo de Indenização em 
uma cobertura para compensar eventual insuficiência de outra. 

10.7. O valor em risco declarado (VRD) constante na especificação da apólice, correspondente à 
totalidade dos objetos segurados e não implica, em qualquer hipótese, pré-avaliação dos bens 
segurados e decorre do valor constante na proposta de seguro, lançado pelo Segurado ou seu 
representante legal, sob sua exclusiva responsabilidade. 
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10.8. O valor em risco apurado por ocasião do sinistro (VRA) será o valor em risco, aplicadas às 
desvalorizações quando houver, no dia e local do sinistro, adotando-se para apuração o critério 
disposto na CLÁUSULA 13. (PROCEDIMENTOS EM CASO DE SINISTRO) destas Condições 
Gerais. 

10.9. As cláusulas Adicionais e/ou Especiais só serão aplicadas ao seguro quando devidamente 
ratificadas nas Condições Particulares da apólice, sendo obrigatórias as contratações da 
Cobertura Básica e mais uma Adicional. 

10.10. Em hipótese alguma poderão ser contratadas Coberturas Adicionais sem a contratação das 
Coberturas Básicas. 

 
11. LIMITES 

Os limites previstos nesta Cláusula, nos subitens 11.1 e 11.2 a seguir, não representam em 
qualquer hipótese, pré-avaliação dos bens / interesses garantidos, ficando entendido e acordado 
que o valor da indenização que o Segurado terá direito, com base nestas Condições, não poderá 
ultrapassar o valor do bem / interesse garantido no momento do sinistro, independentemente de 
qualquer disposição constante neste seguro: 

11.1. LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA DA APÓLICE 

É valor máximo a ser pago pela Seguradora com base nesta apólice, resultante de determinado 
evento ou série de eventos ocorridos na vigência desta apólice, abrangendo uma ou mais 
garantias contratadas. Esse limite não representa, em qualquer hipótese, pré-avaliação do(s) 
objeto(s) ou do(s) interesse(s) segurado(s). 

Para fins deste seguro, o Limite Máximo de Garantia da Apólice (LMGA) corresponde ao  
somatório dos Limites Máximos de Indenização fixados para as coberturas contratadas conforme 
aplicável. 

11.2. LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO – POR COBERTURA 

O Limite Máximo de Indenização (LMI) é o respectivo valor fixado pelo segurado para a cobertura 
contratada, e representa o valor máximo a ser pago pela Seguradora em decorrência de um ou 
mais sinistros ocorridos durante a vigência da apólice, amparados por aquela Cobertura, 
respeitado, ainda, o Limite Máximo de Garantia da Apólice. Os Limites Máximos de Indenização 
estabelecidos para coberturas distintas são independentes, não se somam nem se comunicam. 

11.2.1. Todos os prejuízos e despesas decorrentes de um mesmo evento serão considerados 
como um único sinistro, qualquer que seja o número de reclamantes envolvidos; 

11.2.2. Cabe exclusivamente ao Segurado a escolha do Limite Máximo de Indenização 
(LMI) em cada cobertura, respeitadas as limitações de valores disponíveis no plano; 

11.2.3. O Segurado poderá solicitar aumento do limite máximo de indenização, mediante 
solicitação por escrito à Seguradora, que analisará a aceitação ou não e responderá 
formalmente, as novas condições e alterações de prêmio, se aplicável; 

11.2.4. Em caso de aceitação pela Seguradora, do aumento de Limite Máximo de 
Indenização, durante a vigência da apólice, será utilizado o critério restritivo, ou seja, 
será  aplicado  o  novo  limite  apenas  para  as  reclamações  decorrentes  de     fatos 
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geradores que ocorram a partir da data de sua implantação, prevalecendo o limite 
anterior para reclamações relativas aos danos ocorridos anteriormente àquela data; 

11.2.5. A cada sinistro, o Limite Máximo de Indenização da cobertura contratada ficará 
automaticamente reduzido do valor da indenização paga. 

11.2.6. Os prejuízos e despesas que ultrapassarem o limite máximo de indenização de cada 
cobertura não serão indenizados pela Seguradora; 

11.2.7. O Segurado não poderá alegar excesso de verba em qualquer cobertura para 
compensação de eventual insuficiência de outra. 

11.2.8. Os Limites Máximos de Indenização fixados são específicos de cada cobertura 
contratada, não sendo admissível, durante todo prazo de vigência deste seguro, a 
transferência do LMI de uma cobertura para outra cobertura. 

11.2.9. O Limite Máximo de Indenização dar-se-á a primeiro risco absoluto. Neste caso, a 
Seguradora responderá integralmente pelos prejuízos efetivamente incorridos e 
devidamente comprovados pelo Segurado, até o valor do Limite máximo de Garantia 
da apólice, respeitada as demais disposições e cláusulas constantes deste contrato. 

11.2.10.É vedada a reintegração automática do Limite Máximo de Indenização. 
 
 

12. FRANQUIA DEDUTÍVEL E / OU PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (POS) 

12.1. Em caso de sinistro, poderá ser deduzido dos prejuízos cobertos apurados em  cada 
sinistro, A FRANQUIA OU PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (POS), conforme 
indicado na apólice por cobertura contratada; 

12.2. Se duas ou mais FRANQUIAS / POS relativas a danos materiais cobertos em conformidade 
com os termos das Condições Contratuais deste seguro, forem aplicáveis a um mesmo evento, 
deverá ser utilizada a franquia de maior valor, a menos que haja disposição em contrário. 

 
 

13. PROCEDIMENTOS EM CASO DE SINISTROS 

13.1. Segurado comunicará o sinistro à Seguradora, por escrito, imediatamente que tome ciência 
de sua ocorrência, indicando os danos sofridos e o valor estimado dos prejuízos, informando a 
existência de outros seguros que garantam os mesmos bens e/ou riscos, prestando todas as 
informações sobre qualquer outro fato relacionado com este seguro, bem como fornecerá todos os 
documentos solicitados pela Seguradora; 
13.2. O Segurado não poderá iniciar reparos dos danos sem prévia autorização da Seguradora, 
salvo para atender interesse público ou evitar a agravação dos prejuízos. Qualquer  medida 
tomada não implica no reconhecimento da obrigatoriedade à indenização; 
13.3. O Segurado disponibilizará todos os documentos abaixo relacionados, bem como registros, 
controles, escrita contábil e outras informações adicionais à Seguradora, bem como facilitará o 
acesso desta às inspeções e verificações necessárias à regulação e liquidação dos sinistros ou a 
outro fato relacionado com este seguro: 

a) Comunicação escrita contendo data, hora, local, descrição detalhada da ocorrência e 
causas prováveis do sinistro, bens sinistrados e estimativa dos prejuízos; 

b) Relação dos bens sinistrados e comprovação da preexistência dos mesmos (notas fiscais, 
demonstrativos contábeis) ou comprovação de propriedade no caso de bens de terceiros; 
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c) Relação de todos os seguros que existam sobre os mesmos bens ou responsabilidades; 
d) Cópia dos documentos que comprovem os dados cadastrais do Segurado; 
e) Cópia dos documentos de dados cadastrais dos beneficiários ou terceiros envolvidos; 

13.4. Para a apuração dos prejuízos indenizáveis a Seguradora se valerá dos vestígios físicos,  
da contabilidade, dos controles da empresa, de informações tributárias junto aos órgãos oficiais, 
de informações e inquéritos policiais, de informações de compradores, fornecedores e clientes ou 
qualquer outro meio razoável para sua conclusão; 
13.5. A Seguradora poderá exigir atestados ou certidões de autoridades competentes, bem como 
o resultado de inquéritos, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido em virtude 
do fato que produziu o sinistro ou ainda cópia da certidão de abertura de inquérito porventura 
instaurado; 
13.6. Em toda e qualquer indenização devida, obedecidas todas as disposições do seguro, serão 
deduzidos a franquia e/ou Participação Obrigatória do Segurado, se aplicável, e o valor de 
eventuais salvados que permanecerem em poder do Segurado; 
13.7. Seguradora poderá, mediante acordo entre as partes, indenizar o Segurado em dinheiro, 
reparo ou por meio da reposição dos bens danificados ou destruídos, o que igualmente implicará o 
pleno cumprimento de suas obrigações estabelecidas neste seguro. Em qualquer hipótese 
retornando-os ao estado em que se achavam imediatamente antes do sinistro, até os limites 
estabelecidos para as respectivas coberturas. Para tanto, o Segurado fica obrigado a fornecer 
plantas, desenhos, especificações ou outras informações e esclarecimentos necessários; 
13.8. Quando o sinistro atingir bens gravados com qualquer ônus, a Seguradora pagará a 
indenização diretamente ao Segurado somente nos casos em que este apresentar a competente 
autorização do credor da garantia ou comprovar já ter obtido dele a liberação do ônus; 
13.9. Ocorrendo sinistro que determine o pagamento de indenização no valor do Limite Máximo 
de Indenização da cobertura contratada para o bem garantido e estando o mesmo gravado com 
qualquer ônus, fica pactuado que a respectiva indenização será paga pela Seguradora ao credor 
da garantia, competindo ao Segurado pagar ao credor a diferença de saldo devedor que exceder o 
valor indenizado pela Seguradora; 
13.10. Todas as despesas efetuadas com a comprovação do sinistro e documentos de habilitação 
correrão por conta do Segurado, salvo as diretamente realizadas pela Seguradora; 
13.11. Os atos ou providências que a Seguradora praticar, após o sinistro, não importam, por si,  
no reconhecimento da obrigação de pagar a indenização reclamada; 
13.12. A indenização devida será paga no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data 
em que o Segurado tiver cumprido todas as obrigações previstas nos itens 13.1 e 13.3 desta 
Cláusula. 
13.13. O prazo de 30 (trinta) dias previsto em 13.12 será suspenso, quando a Seguradora verificar 
que a documentação é insuficiente para a regulação do sinistro, podendo em caso de dúvida 
fundada e justificável solicitar ao Segurado a apresentação de novas informações e documentos 
complementares. A contagem do prazo remanescente reiniciará à zero hora do dia seguinte à 
entrega dos documentos complementares na Seguradora; 
13.14. Vencido o prazo de 30 (trinta) dias para o pagamento da indenização devida ao Segurado 
conforme itens 13.12 e 13.13, a indenização será atualizada monetariamente, conforme item 30.5 
destas Condições Gerais, desde a data da ocorrência do sinistro até e a data do efetivo 
pagamento; 
13.15. Além da atualização prevista no item 13.14, sobre o valor da indenização atualizada, 
aplicar-se-ão juros moratórios. 
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13.16. A entrega da notificação mencionada no Item 13.3. acima à Seguradora caracterizará o 
Sinistro como de competência desta Apólice; 

13.17. Vistoria de Sinistro 

A Seguradora se reserva o direito de realizar visita ao local onde estiver(em) o(s) equipamentos no 
momento do Sinistro, a fim de apurar a causa do fato gerador reclamado e suas consequências, 
bem como o montante dos prejuízos sofridos pelo terceiro pela efetivação do fato gerador previsto 
e coberto no contrato de seguro. 

13.18. Regulação do Sinistro 

13.18.1. Qualquer pagamento de indenização ou direito à indenização com base na Apólice 
será concretizado somente se o Sinistro for caracterizado como risco coberto e após terem sido 
adequadamente relatadas pelo Segurado às características da sua ocorrência, apuradas suas 
causas, natureza e extensão e comprovados os valores a indenizar e o direito de recebê-los, 
cabendo ao próprio Segurado prestar toda a assistência para que tais requisitos sejam  
plenamente satisfeitos. 

13.18.2. Em caso de sinistro que dependa de regulação pelo ressegurador, o prazo acima 
ficará interrompido enquanto não houver a autorização deste. 

13.18.3. No caso de bens que não possam ser identificados fisicamente após a ocorrência do 
sinistro, caberá ao Segurado comprovar a preexistência de tais bens por meio da apresentação da 
nota fiscal de aquisição, caso esses bens não tenham sido relacionados na Proposta de Seguro. 

13.18.4. Para determinação dos prejuízos e das indenizações devidas, os seguintes 
procedimentos serão adotados: 

a) A Seguradora apurará os custos necessários para a reparação ou substituição dos bens 
atingidos pelo sinistro, considerando a data e o local dos mesmos; 

13.18.5. Se, em virtude de determinação legal, judicial ou qualquer outra razão, a reposição 
ou reparação dos bens sinistrados ou a troca por outros semelhantes ou equivalentes não puder 
ocorrer, a Seguradora somente será responsável pelas importâncias que seriam devidas se não 
houvesse tal impedimento, limitadas ao máximo da cobertura contratada; 

13.18.6. A reposição dos bens segurados sinistrados ter-se-á por devidamente cumprida pela 
Seguradora com o restabelecimento dos bens no estado equivalente ao que se encontravam 
imediatamente antes da ocorrência do sinistro; 

13.18.7. No caso de equipamento locado, o Segurado deverá apresentar contrato de no 
momento do Sinistro. 

13.19. Pagamento de Indenização 

13.19.1. Qualquer indenização por este seguro somente será devida se o Sinistro for 
caracterizado como risco coberto por estas condições. 
13.19.2. Para efeito deste seguro, considera-se como data de exigibilidade, a data de aviso 
do sinistro. 
13.19.3. Qualquer acordo judicial ou extrajudicial com terceiros será reconhecido pela 
Seguradora somente se tiver sua prévia anuência. Na hipótese de recusa do Segurado em 
aceitar o acordo recomendado pela Seguradora e aceito pelo terceiro prejudicado, a 
Seguradora não responderá por quaisquer quantias superiores àquela pela qual seria o 
sinistro liquidado por aquele acordo. 
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13.19.4. Os prejuízos causados a terceiros decorrentes de um mesmo evento serão 
considerados como um único sinistro, qualquer que seja o montante dos prejuízos e/ou a 
quantidade de danos causados a terceiros e/ou número de reclamantes envolvidos. 

13.19.5. Se, em virtude de um mesmo evento, se verificar a ocorrência de mais de um dano 
em datas diferentes, todos esses danos serão considerados como se tivessem ocorrido no dia em 
que ocorreu o dano primeiramente conhecido pelo Segurado, mesmo que terceiros prejudicados 
não tenham ainda apresentado reclamação. 

O dano material será considerado como ocorrido no dia em que a existência do mesmo tiver ficado 
evidente para o reclamante, ainda que sua causa não fosse conhecida. 

13.19.6. Se algum bem sinistrado for recuperado antes de efetuado o pagamento da 
indenização, o Segurado deverá recebê-lo e comunicar, imediatamente à Seguradora, não 
podendo deles dispor sem sua expressa autorização. 

13.19.7. Após o pagamento da indenização, os bens sinistrados (salvados) passarão 
automaticamente a ser propriedade da Seguradora. 

O Segurado poderá readquirir os objetos recuperados, pagando por estes o valor estipulado pela 
Seguradora. 

13.19.8. Em qualquer caso, independente do valor dos prejuízos, a indenização não 
poderá ultrapassar os Limites Máximos de Indenização por Cobertura fixados na Apólice. 

13.19.9. No caso do sinistro estar amparado simultaneamente por mais de uma cobertura 
contratada, a regulação e liquidação serão procedidas considerando a cobertura que for mais 
favorável ao Segurado e/ou aos Beneficiários do seguro, e respeitará o seu Limite Máximo de 
Indenização, ficando compreendido que, em nenhuma hipótese, será admitida a acumulação de 
coberturas e seus respectivos Limites Máximos de Indenização. 

13.20. Recusa de Sinistro 
13.20.1. Quando a Seguradora recusar um sinistro, deverá comunicar os motivos da 
recusa ao Segurado por escrito, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da 
entrega da documentação solicitada. 

13.20.2. Se, após o pagamento da indenização, a Seguradora tomar conhecimento de 
qualquer fato que descaracterize o direito ao seu recebimento, esta poderá requerer do 
Segurado ou seus herdeiros legais os valores pagos indevidamente e demais gastos 
incorridos no sinistro. 

14. SALVADOS 

14.1. Em caso de sinistro que atinja os bens segurados, o Segurado não poderá abandonar os 
salvados, e deverá tomar desde logo todas as providências cabíveis no sentido de protegê-los, e 
para minorar os prejuízos. 

14.2. A Seguradora poderá de comum acordo com o Segurado, providenciar o melhor 
aproveitamento dos salvados, ficando, no entanto, entendido e concordado que quaisquer 
medidas tomadas pela Seguradora não implicam, por si só, no seu reconhecimento em 
indenizar os danos ocorridos. 

14.3. A Seguradora deverá indicar se a indenização será com ou sem dedução dos salvados. 
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14.4. Se a indenização for realizada sem a dedução dos salvados, os mesmos passarão a ser 
propriedade da Seguradora, não podendo o Segurado dispor deles sem expressa autorização da 
mesma. Nessa hipótese, o Segurado deverá providenciar todos os atos necessários à 
transferência de propriedade dos salvados à Seguradora. 

14.5. Caso a Seguradora tome posse de todos os salvados ou parte destes, fica garantido ao 
Segurado o direito de remover os seus emblemas, garantias, números de série, nomes e 
quaisquer outras evidências de seu interesse, que estejam nos salvados ou que sejam relativos a 
estes. 

14.6. Se a indenização for realizada com a dedução dos salvados, os mesmos continuarão de 
posse do Segurado. 

15. CONCORRÊNCIA DE APÓLICE OU COEXISTÊNCIA DE SEGUROS 

15.1. O Segurado que, na vigência do contrato, pretender obter novo seguro sobre os mesmos 
bens e contra os mesmos riscos deverá comunicar sua intenção, previamente, por escrito, a todas 
as sociedades seguradoras envolvidas, sob pena de perda de direito. 

15.2. O prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado por cobertura de responsabilidade 
civil, cuja indenização esteja sujeita às disposições deste contrato, será constituído pela soma das 
seguintes parcelas: 

a) Despesas, comprovadamente, efetuadas pelo Segurado durante e/ou após a ocorrência de 
danos a terceiros, com o objetivo de reduzir sua responsabilidade; 

b) Valores das reparações estabelecidas em sentença judicial transitada em julgado e/ou por 
acordo entre as partes, nesta última hipótese com a anuência expressa das sociedades 
seguradoras envolvidas. 

15.3. De maneira análoga, o prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado pelas demais 
coberturas será constituído pela soma das seguintes parcelas: 

a) Despesas de salvamento, comprovadamente, efetuadas pelo Segurado durante e/ou após a 
ocorrência do sinistro; 

b) Valor referente aos danos materiais, comprovadamente, causados pelo Segurado e/ou por 
terceiros na tentativa de minorar o dano ou salvar a coisa; 

c) Danos sofridos pelos bens segurados. 

15.4. A indenização relativa a qualquer sinistro não poderá exceder, em hipótese alguma, o valor 
do prejuízo vinculado à cobertura considerada. 

15.5. Na ocorrência de sinistro contemplado por coberturas concorrentes, ou seja, que garantam 
os mesmos interesses contra os mesmos riscos, em apólices distintas, a distribuição de 
responsabilidade entre as sociedades seguradoras envolvidas deverá obedecer as seguintes 
disposições: 

I - será calculada a indenização individual de cada cobertura como se o respectivo contrato fosse  
o único vigente, considerando-se, quando for o caso, franquias, participações obrigatórias do 
Segurado, limite máximo de indenização da cobertura e cláusulas de rateio; 

II – será calculada a “indenização individual ajustada” de cada cobertura, na forma abaixo  
indicada: 
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a) Se, para uma determinada apólice, for verificado que a soma das indenizações  
correspondentes às diversas coberturas abrangidas pelo sinistro é maior que seu respectivo limite 
máximo de garantia, a indenização individual de cada cobertura será recalculada, determinando- 
se, assim, a respectiva indenização individual ajustada. Para efeito deste recálculo, as 
indenizações individuais ajustadas relativas às coberturas que não apresentem concorrência com 
outras apólices serão as maiores possíveis, observados os respectivos prejuízos e limites  
máximos de indenização. O valor restante do limite máximo de garantia da apólice será distribuído 
entre as coberturas concorrentes, observados os prejuízos e os limites máximos de indenização 
destas coberturas. 

b) Caso contrário, a “indenização individual ajustada” será a indenização individual, calculada de 
acordo com o inciso I deste artigo. 

III –   será definida a soma das indenizações individuais ajustadas das coberturas concorrentes   
de diferentes apólices, relativas aos prejuízos comuns, calculadas de acordo com o inciso II deste 
artigo; 

IV – se a quantia a que se refere o inciso III deste artigo for igual  ou  inferior  ao prejuízo  
vinculado à cobertura concorrente, cada sociedade seguradora envolvida participará com a 
respectiva indenização individual ajustada, assumindo o Segurado a responsabilidade pela 
diferença, se houver; 

V – se a quantia estabelecida no inciso III for maior que o prejuízo vinculado à cobertura 
concorrente, cada sociedade seguradora envolvida participará com percentual do prejuízo 
correspondente à razão entre a respectiva indenização individual ajustada e a quantia  
estabelecida naquele inciso. 

15.6. A sub-rogação relativa a salvados operar-se-á na mesma proporção da cota de participação 
de cada sociedade seguradora na indenização paga. 

15.7. Salvo disposição em contrário, a sociedade seguradora que tiver participado com a maior 
parte da indenização ficará encarregada de negociar os salvados e repassar a  quota-parte, 
relativa ao produto desta negociação, às demais participantes. 

16. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS 

16.1. Uma vez paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos 
direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, recibo valerá como 
instrumento de cessão, a Seguradora estará sub-rogada dos direitos e ações do segurado contra 
terceiros cujos atos, fatos ou omissões tenham causado os prejuízos indenizados ou que para   
eles tenham concorrido, podendo exigir do segurado, a qualquer tempo, o instrumento de cessão  
e os documentos hábeis para exercer estes direitos. 

16.2. Conforme definido nos parágrafo 1º e 2º do artigo 786 do Código Civil Brasileiro: 

16.2.1. Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, 
seus descendentes ou ascendentes, consanguíneos ou afins”. 

16.2.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou anule, em prejuízo do segurador, os 

direitos a que se refere este artigo”. 

17. ACEITAÇÃO E MODIFICAÇÃO DO RISCO 
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17.1. A aceitação e alteração do contrato de seguro somente poderão ser feita mediante 
formalização de aceite da proposta pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros 
habilitado.  A proposta deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco. 
17.2. O Segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros no site 
www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro, nome completo ou CNPJ. 

17.3. A proposta deverá conter os elementos essenciais para análise dos riscos propostos, bem 
como a informação da existência de outros seguros cobrindo os mesmos interesses contra os 
mesmos riscos, não sendo válida a presunção de que a Seguradora tenha conhecimento de 
circunstâncias que não constem da proposta e, quando for o caso, da ficha de informações. 

17.4. Em caso de aceitação, a proposta passará a integrar o contrato de seguro. 

17.5. A aceitação do seguro, ou ainda, as alterações que impliquem modificação do risco estarão 
sujeitas à análise pela Seguradora, que: 

17.5.1. Disporá do prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de recepção da proposta, para 
aceitá-la ou não; e 

17.5.2. Poderá solicitar documentos e/ou informações complementares para análise e aceitação 
do risco, hipótese em que o prazo de 15 (quinze) dias ficará suspenso, voltando a correr a partir  
da data em que a Seguradora receber as informações ou os documentos, observando-se, ainda, 
que a mencionada solicitação poderá ocorrer apenas uma vez, caso o proponente seja pessoa 
física e mais de uma vez caso o proponente seja pessoa jurídica, desde que a Seguradora 
fundamente o pedido. 

17.6. A ausência de manifestação por escrito da Seguradora no prazo previsto caracterizará a 
aceitação tácita do risco. 

17.7. O prazo de 15 (quinze dias) previsto no subitem 17.5.1, nos casos em que a aceitação da 
proposta de seguro (seguros novos, renovações ou alterações) dependa de contratação ou 
alteração da cobertura de resseguro facultativo será suspenso até que o ressegurador se 
manifeste formalmente, devendo a Seguradora comunicar tal fato, por escrito, ao proponente, 
ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão. 

17.7.1. Nessa hipótese, é vedada a cobrança, total ou parcial, do prêmio. 

17.8. Na hipótese de não aceitação da proposta de seguro a Seguradora fará comunicação formal 
ao Proponente, seu representante ou corretor apresentando a justificativa da recusa. 

17.9. No caso de ter havido adiantamento de valor para futuro pagamento parcial ou total do 
prêmio, inicia-se um período de cobertura condicional, e em caso de recusa da proposta de  
seguro dentro dos prazos previstos no subitem 17.5.1., a cobertura do seguro prevalecerá por 
mais 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data em que o Proponente, seu representante ou o 
Corretor de Seguros tiver conhecimento formal da recusa. 

17.10. Caso a proposta de seguro não seja aceita pela Seguradora e tenha havido adiantamento 
de valor para futuro pagamento, total ou parcial do prêmio: 

17.11. A Seguradora devolverá o adiantamento citado anteriormente, deduzindo a parcela 
proporcional ao período de cobertura concedido, no prazo de 10 (dez) dias corridos, integralmente 
ou deduzido da parcela “pro rata temporis” correspondente ao período em que tiver prevalecido a 
cobertura, a contar da data de formalização da recusa. 

http://www.susep.gov.br/
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17.12. Na hipótese de a Seguradora não efetuar a devolução do adiantamento dentro do prazo 
previsto no subitem 17.5.1, o valor devido será devolvido com atualização monetária desde a data 
do pagamento pelo Segurado até a data da efetiva restituição conforme disposto nos itens 30.5 
destas Condições Gerais. 

17.13. Além da atualização, a não devolução do prêmio no prazo previsto no subitem 17.11 
implicará aplicação de juros de moratórios. 

17.14. Os procedimentos de renovação do seguro deverão seguir os mesmos adotados para a 
sua contratação inicial. 

18. VIGÊNCIA – INÍCIO E TÉRMINO DA COBERTURA DE RISCO 

18.1. O seguro é válido por 01 (um) ano, desde que aceito pela Seguradora pelo período 
contratado, salvo disposição em contrário devidamente especificada na Apólice. 

18.2. As apólices, os certificados de seguro e os endossos terão seu início e término de 
vigência às 24 (vinte e quatro) horas das datas para tal fim neles indicadas. 

18.3. Na hipótese de recepção da proposta com adiantamento de valor para futuro pagamento 
parcial ou total do prêmio, seu início será a partir das 24 horas da data da recepção da  
proposta, sendo seu término também às 24 horas da data para tal fim indicada; 

18.4. Os contratos cujas propostas de seguro tenham sido recepcionadas, sem pagamento 
de prêmio, o início de vigência do seguro deverá coincidir com a data de aceitação da 
proposta ou com data distinta, desde que expressamente acordada entre as partes. 

18.5. Não havendo pagamento de prêmio quando do protocolo da proposta, o início de 
vigência da apólice será a data de aceitação da proposta ou data distinta, mediante prévio 
acordo entre Segurado e Seguradora. 

18.6. Nos seguros de danos garantidos por apólices coletivas e naqueles sujeitos a 
averbação, o início e o término da cobertura dar-se-ão de acordo com as condições 
específicas de cada modalidade, devendo o risco iniciar-se dentro do prazo de vigência da 
respectiva apólice. 

19. BENEFICIÁRIOS 

19.1. O Segurado poderá, por ocasião do preenchimento da Proposta de Seguro, indicar seus 
Beneficiários, bem como os respectivos percentuais de indenização do seguro que competem à 
parte indicada, observando as limitações previstas na legislação em vigor. 

19.2. O Segurado poderá alterar seus Beneficiários a qualquer momento mediante comunicação 
por escrito à Seguradora. 

19.3. A alteração será considerada efetuada somente após manifestação formal da Seguradora.  
A simples solicitação do Segurado não caracterizará a aceitação pela Seguradora. 

19.4. No caso de não haver indicação de Beneficiário na Apólice, a indenização será paga 
conforme os princípios estabelecidos na legislação em vigor. 
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20. RENOVAÇÃO DO SEGURO 

20.1. A renovação deste seguro não é automática, devendo o Segurado encaminhar proposta 
renovatória, à Seguradora, pelo menos 15 (quinze) dias antes do término deste contrato; 

20.2. A proposta renovatória obedecerá às normas específicas da CLÁUSULA 17. – ACEITAÇÃO 
E MODIFICAÇÃO DO RISCO, mas o início da vigência do novo contrato coincidirá com o dia e o 
horário de término do presente seguro; 

20.3. NO CASO DE O SEGURADO SUBMETER A PROPOSTA RENOVATÓRIA EM 
DESACORDO COM O PRAZO ESTABELECIDO ACIMA, A SEGURADORA PODERÁ FIXAR, 
EM CASO DE ACEITAÇÃO, A DATA DE INÍCIO DA VIGÊNCIA DO NOVO CONTRATO 
DIFERENTEMENTE DA DATA DO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO PRESENTE SEGURO. 

21. PAGAMENTO DO PRÊMIO 

21.1. O pagamento do prêmio poderá ser feito à vista ou de forma fracionada conforme acordo 
entre as partes e especificado no frontispício da apólice, por meio de documento emitido pela 
Seguradora, do qual constarão, pelo menos, os seguintes elementos, independentemente de 
outros exigidos pela regulamentação em vigor: 

a) Nome ou razão social do Segurado; 

b) Valor do prêmio; 

c) Data de emissão e o número do instrumento de seguro; 

d) Data limite para o pagamento; 

e) Na hipótese de o prêmio ser pago de forma fracionada, constarão da apólice, além das 
informações previstas anteriormente: 

I. os valores do prêmio à vista, do prêmio fracionado e de cada uma das parcelas; 

II. a taxa de juros pactuada, o número de parcelas e sua periodicidade; 

III.os juros de mora e/ou outros acréscimos legais previstos, se previstos. 

21.2. Esse documento será encaminhado pela Seguradora diretamente ao Segurado, ou ao seu 
representante ou ao corretor no prazo mínimo de 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento 
do respectivo documento. 

21.3. A data limite para o pagamento do prêmio, ou de sua primeira parcela, será, no máximo, de 
30 (trinta dias), contados a partir da aceitação da proposta e/ou do endosso correspondente. 

21.4. Quando a data-limite para o pagamento do prêmio, ou de suas parcelas coincidir com dia em 
que não haja expediente bancário, o pagamento do prêmio poderá ser efetuado no primeiro dia útil 
após a data limite em que houver expediente bancário, ainda que os locais autorizados pela 
Seguradora funcionem naquela data limite. 

21.5. Quando o pagamento for efetuado através de rede bancária, além das informações a que se 
refere o subitem 21.1, deverão constar, também, do documento de cobrança, o número da conta 
corrente da Seguradora, o nome e respectiva agência do banco recebedor e, se for o caso, a 
informação de que o prêmio poderá ser pago em qualquer agência do mesmo ou de outros 
bancos. 
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21.6. Fica ainda entendido e ajustado que, se o sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento do 
prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas, sem que ele se ache efetuado, o direito a 
indenização não ficará prejudicado. 

21.7. Os prêmios fracionados deverão obedecer às seguintes disposições: 

a) Os juros de fracionamento não poderão ser aumentados durante o período de parcelamento; 

b) O fracionamento será efetuado sem qualquer custo adicional a título de despesas 
administrativas; 

c) A data de vencimento da última parcela não poderá ultrapassar o término de vigência da 
apólice. 

21.8. O não pagamento do prêmio, nos seguros com parcela única ou o não pagamento da 
primeira parcela, nos seguros com prêmio fracionado, na respectiva data limite, implicará o 
cancelamento da apólice ou do aditivo ou endosso, exceto quando previstas disposições em 
contrário nas Condições Particulares. 

21.9. Nos seguros com prêmio fracionado, o não pagamento de parcela subsequente à primeira 
implicará que o prazo de vigência da respectiva cobertura será ajustado pela relação do prêmio 
efetivamente pago com o do prêmio devido de acordo com a tabela a seguir: 

TABELA DE PRAZO CURTO 
 

 
 

Relação % entre a parcela 
do prêmio paga e o 

prêmio total da apólice 

 

Fração a ser aplicada 
sobre a vigência 

original 

Relação % entre 
a parcela do 

prêmio paga e o 
prêmio total da 

apólice 

 
Fração a ser aplicada 

sobre a vigência original 

13 15/365 73 195/365 

20 30/365 75 210/365 

27 45/365 78 225/365 

30 60/365 80 240/365 

37 75/365 83 255/365 

40 90/365 85 270/365 

46 105/365 88 285/365 

50 120/365 90 300/365 

56 135/365 93 315/365 

60 150/365 95 330/365 

66 165/365 98 345/365 

70 180/365 100 365/365 

21.9.1. Para percentuais não previstos na tabela acima, deverão ser aplicados os 
percentuais imediatamente superiores. 
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21.9.2. A Seguradora deverá informar ao Segurado por meio de comunicação escrita o novo prazo 
de vigência ajustada. 

21.9.3. Se, em decorrência da aplicação da tabela de prazo curto do item 21.9 o novo período de 
vigência já houver expirado, a Seguradora cancelará o contrato, salvo disposição em contrário nas 
Condições Particulares. 

21.9.4. Se o novo prazo vigência não houver expirado, a Segurado poderá restabelecer o 
pagamento do prêmio da parcela vencida, acrescida dos juros moratórios, dentro desse novo 
prazo, ficando automaticamente restaurado o prazo de vigência original da apólice. 

21.9.5. Findo o prazo de vigência ajustada sem que tenha sido retomado o pagamento do prêmio, 
ou no caso de fracionamento em que a aplicação da tabela de curto prazo não resulte em 
alteração do prazo de vigência da cobertura, a seguradora deve definir os procedimentos, 
podendo: cancelar o contrato de pleno direito, se houver previsão expressa; ou informar, 
obrigatoriamente e em destaque, o critério que será adotado para suspensão, restabelecimento e 
cancelamento da cobertura, sendo vedada a cobrança de prêmio pelo período de suspensão. 

21.9.6. Na hipótese de o Segurado desejar antecipar o pagamento do prêmio fracionado total ou 
parcialmente, os juros pactuados serão reduzidos proporcionalmente. 

21.9.7. Quando o valor das indenizações acarretar o cancelamento da apólice, as parcelas de 
prêmio vincendas serão deduzidas pela Seguradora, ocasião em que será excluído o adicional de 
fracionamento relativo a estas parcelas. 

21.9.8. Na hipótese de o Segurado pagar indevidamente qualquer valor relativo a prêmio, o 
mesmo será devolvido pela Seguradora no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, deduzidos os 
emolumentos e atualizado monetariamente conforme disposto nos item 30.9 dessas Condições 
Gerais, a partir da data do recebimento do prêmio pela Seguradora. 

21.9.9. Em caso de mora da Seguradora, caracterizada pelo não pagamento da devolução devida 
no prazo definido no subitem 30.9, sobre o valor já atualizado da devolução incidirão juros de 
mora. 

21.9.10. Se for verificado, no curso do presente contrato, que o Limite Máximo de Indenização por 
Cobertura Contratada é excessivo com relação ao valor em risco dos interesses segurados, o 
Segurado poderá exigir a revisão do prêmio ou a resolução do contrato, deduzidos os 
emolumentos. 

21.9.11. Fica vedado o cancelamento do contrato de seguro cujo prêmio tenha sido pago à vista, 
mediante financiamento obtido junto a instituições financeiras, nos casos em que o Segurado 
deixar de pagar o financiamento. 

21.9.12. Na hipótese de sinistro durante o período em que o segurado esteve em mora, porém 
beneficiado pelo prazo de vigência ajustado conforme a Tabela de Prazo Curto deverão ser 
descontados das indenizações relativas a perdas parciais os valores das parcelas pendentes, 
caso seja de interesse do segurado o restabelecimento do prazo de vigência pactuado quando da 
contratação do seguro. 

21.9.13. No caso de fracionamento de prêmio, será garantida ao segurado a possibilidade de 
antecipar o pagamento do prêmio fracionado total ou parcialmente, mediante redução proporcional 
dos juros pactuados. 
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21.9.14. Em caso de parcelamento do prêmio, NÃO será cobrado valor adicional a título de custo 
administrativo de fracionamento; 

21.9.15. O pagamento do prêmio do seguro de forma parcelada não implicará na sua quitação 
total, caso todas as parcelas não tenham sido pagas. 

21.9.16. Quando o pagamento da indenização acarretar o cancelamento do contrato de seguro, 
as parcelas vincendas do prêmio deverão ser deduzidas do valor da indenização, excluído o 
adicional de fracionamento. 

21.9.17. Fica vedado o cancelamento do contrato de seguro cujo prêmio tenha sido pago à vista 
mediante financiamento obtido junto a instituições financeiras, no caso em que o segurado deixar 
de pagar o financiamento. 

22. COMUNICAÇÃO 

22.1. O Segurado se obriga à: 

22.1.1. Dar imediato aviso à Seguradora, por escrito, ao longo de toda a vigência da 
apólice, acerca de toda e qualquer alteração concernente às informações contidas na 
proposta de seguro, que originou a emissão da presente apólice, bem como toda e  
qualquer circunstância que, direta ou indiretamente, possa influir no estado do risco, 
alterando-o, modificando-o ou ampliando-o, e ainda toda e qualquer circunstância cujo 
conhecimento possa ser útil para a Seguradora atuar, por ações diretas ou mediante 
orientações, a fim de evitar a caracterização de sinistro ou o agravamento dos riscos e 
conforme a CLÁUSULA 28. - PERDA DE DIREITOS. 

22.1.2. São exemplos do item 22.1.1., mas não se limitando a eles: Mudança de local, 
alteração de proprietário, alteração ou exclusão dos itens de proteção e segurança para 
roubo e incêndio, existência ou contratação de outros seguros sobre os mesmos bens da 
constante Apólice. 

23. SISTEMAS DE PROTEÇÃO 

O Segurado se compromete a dar ciência imediata à Seguradora de qualquer modificação no(s) 
equipamento(s), bem como conservar os sistemas de prevenção, em perfeitas condições de 
funcionamento e eficiência. Na inobservância desta condição, a Seguradora ficará isenta de 
qualquer obrigação, em caso de sinistro, conforme CLÁUSULA 28 – PERDA DE DIREITOS. 

24. APÓLICE 

24.1. Nenhuma disposição desta apólice dará quaisquer direitos contra os Seguradores a 
qualquer pessoa ou pessoas que não o Segurado. A Seguradora não ficará obrigada por 
qualquer transferência ou cessão de direitos feita pelo Segurado, a menos e até que a 
Seguradora, por meio de endosso, declare o seguro válido para o benefício de outra. 

24.2. A emissão da apólice, certificado ou endosso será feita em até 15 (quinze) dias úteis a  
partir da data de aceitação da proposta de seguro. 

24.3. Da apólice, deverão constar, além destas Condições Gerais, das Condições Especiais e 
das Condições Particulares para as coberturas efetivamente contratadas, as seguintes 
informações: 

24.3.1. A identificação da Seguradora, com o respectivo CNPJ; 

24.3.2. O número do processo administrativo da SUSEP que identifica o plano comercializado; 
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24.3.3. As datas de início e fim de sua vigência; 

24.3.4. As coberturas contratadas; 

24.3.5. O Limite Máximo de Garantia da apólice e o Limite Máximo de Indenização, por cobertura 
contratada; 

24.3.6. O valor, à vista, do prêmio e a data limite para o seu pagamento ou, caso tenha havido 
parcelamento, o valor de cada parcela e o total fracionado, as respectivas datas de vencimento e  
a taxa de juros praticada; 

24.3.7. O nome ou a razão social do Segurado; 

24.3.8. O nome ou a razão social do beneficiário, quando for o caso. 

24.4. O registro deste Plano na Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), não implica, por 
parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. 

24.5. Fará prova do contrato de seguro a exibição da apólice ou, na falta desta, a apresentação do 
documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio. 

25. REDUÇÃO E REINTEGRAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO E LIMITE 
MÁXIMO DE GARANTIA 

25.1. Ocorrido um Sinistro indenizado pela Seguradora, o Limite Máximo de Indenização e / ou 
Limite Máximo de Garantia previstos nesta Apólice será automaticamente reduzido, subtraindo-se 
o valor de cada indenização paga de tal limite até que ele seja completamente consumido, não 
tendo o Segurado direito à restituição do prêmio correspondente a tal redução. Com a utilização 
total do Limite Máximo de Garantia da Apólice, o seguro tornar-se-á sem efeito, ressalvada a 
necessidade de dedução dos prêmios vincendos. 

25.2. A REINTEGRAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO NÃO É AUTOMÁTICA. É 
permitida, entretanto, mediante solicitação formal do Segurado, anuência da Seguradora e 
respectivo pagamento de prêmio, a recomposição do Limite Máximo de Indenização referente a 
essa redução. 

25.3. A recomposição do Limite Máximo de Indenização somente será considerada para sinistros 
posteriores se por ocasião destes o Segurado já tiver protocolado na Seguradora a solicitação 
formal de reintegração. 

25.4. Em caso de sinistro, a reintegração do Limite Máximo da Garantia e do Limite Máximo de 
Indenização poderá ser efetuada, a pedido do Segurado, e terá validade caso a Seguradora 
manifeste sua aceitação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento do pedido 
pela mesma. A ausência de manifestação da Seguradora neste prazo implicará sua aceitação 
tácita. 
25.5. Em caso de aceitação, o prêmio adicional referente à Reintegração será calculado a partir 
da data de ocorrência do sinistro até o término da vigência do contrato. 

 
26. INSPEÇÕES 

26.1. A Seguradora se reserva o direito de proceder antes da aceitação do risco e durante a 
vigência da apólice inspeções dos locais e bens segurados, obrigando-se, o Segurado a franquear 
o acesso da Seguradora a todos àqueles bens e fornecer quaisquer documentos, informações e 
esclarecimentos solicitados; 
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26.2. Em caso de inspeção para aceitação do risco o prazo descrito no Item 17.5. fica suspenso 
até o recebimento do laudo de inspeção. 

26.3. Em consequência da inspeção dos bens segurados, fica reservado à Seguradora o direito 
de a qualquer momento da vigência desta apólice, mediante notificação prévia, suspender a 
cobertura no caso de ser constatada qualquer situação grave ou de iminente perigo ou que não 
tenham sido tomadas pelo Segurado, após sua constatação, as providências cabíveis ou 
recomendáveis para sanar tal situação; 

26.4. Havendo a suspensão da cobertura será devolvido ao Segurado o prêmio correspondente 
ao período em que a cobertura ficou suspensa, na base “pro-rata temporis”, atualizado conforme 
disposto na CLÁUSULA 30. - ATUALIZAÇÃO DE VALORES CONTRATADOS E ENCARGOS 
MORATÓRIOS destas Condições Gerais. 

26.5. Tão logo o Segurado tome as providências que lhe forem determinadas pela Seguradora, a 
cobertura poderá ser reabilitada nos termos originalmente contratados. 

 
27. ALTERAÇÃO DE RISCOS E VALORES 

27.1. Alterações deste contrato de seguro somente poderão ser feitas mediante proposta 
assinada pelo proponente, seu representante legal ou Corretor habilitado, sendo que a proposta 
escrita à Seguradora deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco; 

27.2. A Seguradora deverá fornecer ao proponente, obrigatoriamente, o protocolo que identifique 
o recebimento da proposta, com indicação da data e hora de recebimento; 

27.3. Após a análise técnica necessária, onde serão levadas em conta todas as circunstâncias 
capazes de aumentar ou diminuir a intensidade ou a probabilidade da ocorrência do risco  
assumido pela Seguradora, será emitido o endosso correspondente, que poderá gerar cobrança 
de prêmio adicional ou restituição parcial do prêmio cobrado, observado, ainda, o período de 
vigência restante; 

27.4. O Segurado, em qualquer tempo, poderá solicitar emissão de endosso, para alteração de 
Limite Máximo de Garantia ou de Limite Máximo de Indenização por Cobertura, ficando a critério 
da Seguradora sua aceitação, ou não, e alteração do prêmio, quando couber; 

27.5. Em caso de aceitação pela Seguradora, do aumento de Limite Máximo de Garantia ou de 
Limite Máximo de Indenização por Cobertura, durante a vigência da apólice, será utilizado o 
critério restritivo, ou seja, será aplicado o novo limite apenas para as reclamações decorrentes de 
fatos geradores que ocorram a partir da data de sua implantação, prevalecendo o limite anterior 
para reclamações relativas aos danos ocorridos anteriormente àquela data; 

27.6. Se a alteração tornar o tipo do risco incompatível com os critérios de aceitação de riscos 
adotados pela Seguradora, esta poderá declinar o novo risco. Neste caso, se houver o 
cancelamento da apólice, o prêmio relativo ao prazo restante, contado a partir da data da 
comunicação expressa sobre a alteração, será calculado na forma “pro rata temporis”; 

27.7. Protocolada a proposta, a Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para analisar o novo 
risco e apresentar sua deliberação em função do acima disposto. Após este prazo, não havendo 
qualquer manifestação da Seguradora, esta perderá o direito a qualquer cobrança adicional ou 
cancelamento da apólice, em decorrência da constatação de risco agravado, sendo, então, 
considerado o novo risco como similar ao anterior; 
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27.8. Por ocasião deste cálculo, a Seguradora poderá cobrar o prêmio adicional pela agravação 
do risco, relativo ao período entre a data da modificação do risco e do término de vigência, sempre 
na forma “pro rata temporis”; 

27.9. Em caso de decisão de cancelar o risco agravado, informado pela Seguradora dentro de 15 
(quinze) dias após o comunicado do Segurado, o cancelamento do contrato terá vigência somente 
30 (trinta) dias após o comunicado expresso da Seguradora, devendo ser restituída à diferença do 
prêmio do período a decorrer, calculado na forma “pro rata temporis”; 

27.10. Tanto a cobrança do prêmio adicional como a restituição do prêmio nos casos previstos 
nesta cláusula estarão sujeitos à atualização dos valores com base no IPC/FIPE (ou índice 
IPCA/IBGE em caso de sua extinção), pelo prazo entre a data de exigibilidade até a data do 
pagamento; 

27.11. O prazo para restituição do prêmio resultante de endosso de alteração, pela Seguradora, é 
de 30 (trinta) dias. Após este prazo a restituição fica sujeito a juros de mora, além da atualização 
do seu valor; 

27.12. O prazo para recebimento do prêmio fica a critério da Seguradora, não podendo exceder a 
30 (trinta) dias da emissão do endosso e tampouco resultar em data inferior a 30 (trinta) dias antes 
do término de vigência da apólice. Após este prazo, não havendo o pagamento, o endosso será 
cancelado conforme a CLÁUSULA 21. - PAGAMENTO DO PRÊMIO. 

28. PERDA DE DIREITOS 
ALÉM DOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NAS DEMAIS CLÁUSULAS DAS CONDIÇÕES 
DESTA APÓLICE, O SEGURADO PERDERÁ O DIREITO A QUALQUER INDENIZAÇÃO, BEM 
COMO TERÁ O SEGURO CANCELADO, SEM DIREITO A RESTITUIÇÃO DO PRÊMIO JÁ 
PAGO, SE: 

28.1. AGRAVAR INTENCIONALMENTE O RISCO; 

28.2. DEIXAR DE CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES CONVENCIONADAS NESTE 
CONTRATO; 

28.3. O SEGURADO, SEU REPRESENTANTE LEGAL E/OU BENEFICIÁRIO PROCURAR POR 
QUALQUER MEIO OBTER BENEFÍCIOS ILÍCITOS DO SEGURO A QUE SE REFERE ESTE 
CONTRATO; 

28.4. O SEGURADO, POR SI OU POR SEU REPRESENTANTE, FIZER DECLARAÇÕES 
INEXATAS OU OMITIR CIRCUNSTÂNCIAS QUE POSSAM INFLUIR NA ACEITAÇÃO DA 
PROPOSTA OU NO VALOR DO PRÊMIO, PERDERÁ O DIREITO À GARANTIA, ALÉM DE 
FICAR OBRIGADO AO PRÊMIO VENCIDO; 

28.5. SE A INEXATIDÃO OU A OMISSÃO NAS DECLARAÇÕES NÃO RESULTAR DE MÁ-FÉ 
DO SEGURADO, A SEGURADORA PODERÁ: 

1. NA HIPÓTESE DE NÃO OCORRÊNCIA DO SINISTRO: 

a) CANCELAR O SEGURO, RETENDO, DO PRÊMIO ORIGINALMENTE PACTUADO, A 
PARCELA PROPORCIONAL AO TEMPO DECORRIDO; 

b) PERMITIR A CONTINUIDADE DO SEGURO, COBRANDO A DIFERENÇA DE PRÊMIO 
CABÍVEL; 

2. NA HIPÓTESE DE OCORRÊNCIA DE SINISTRO SEM INDENIZAÇÃO INTEGRAL: 
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a) CANCELAR O SEGURO, APÓS O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, RETENDO, DO 
PRÊMIO ORIGINALMENTE PACTUADO, ACRESCIDO DA DIFERENÇA CABÍVEL, A 
PARCELA CALCULADA PROPORCIONALMENTE AO TEMPO DECORRIDO; 

b) PERMITIR A CONTINUIDADE DO SEGURO, COBRANDO A DIFERENÇA DEO PRÊMIO 
CABÍVEL OU DEDUZINDO-A DO VALOR A SER INDENIZADO; 

3. NA HIPÓTESE DE OCORRÊNCIA DE SINISTRO COM INDENIZAÇÃO INTEGRAL: 

a) CANCELAR O SEGURO, APÓS O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, DEDUZINDO, DO 
VALOR A SER INDENIZADO, A DIFERENÇA DE PRÊMIO CABÍVEL. 

 
4. AS POSSÍVEIS INDENIZAÇÕES PODERÃO SOFRER REDUÇÃO NA PROPORÇÃO PRÊMIO 
PAGO / PRÊMIO DEVIDO, SE POR OCASIÃO DO SINISTRO FOR VERIFICADO QUE: 

 
a) O ENQUADRAMENTO DO EQUIPAMENTO DEFINIDO NA APÓLICE, NÃO REPRESENTA A 
REAL CARACTERÍSTICA OU UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO SEGURADO NO MOMENTO 
DO SINITRO; 
b) O(S) SISTEMA(S) DE PROTEÇÃO (SISTEMA ANTI FURTO) QUE AMBASARAM 
DESCONTOS NAS COBERTURAS BÁSICAS E COBERTURAS OPCIONAIS DE 
ROUBO/FURTO, NÃO ESTAVAM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO. 

 
28.6. O SEGURADO PERDERÁ O DIREITO À INDENIZAÇÃO SE HOUVER FRAUDE OU 
TENTATIVA DE FRAUDE, DECLARAÇÕES FALSAS NO QUESTIONÁRIO OU QUALQUER 
OUTRO DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA A AVALIAÇÃO DO RISCO ANTES DE SUA 
CONTRATAÇÃO; E 

28.7. SE HOUVER FRAUDE OU TENTATIVA DE FRAUDE, DECLARAÇÕES FALSAS, 
PROVOCAÇÃO OU SIMULAÇÃO DO SINISTRO, ASSIM COMO AGRAVAÇÃO INTENCIONAL 
PARA RECEBER INDENIZAÇÃO; 

28.8. O SEGURADO DEIXAR DE CUMPRIR O DESCRITO NA CLAUSULA AVISO DE 
SINISTRO DA PRESENTE APÓLICE; 

28.9. SE O SEGUURADO FOR ACIONADO JUDICIALMENTE E DEIXAR DE COMPARECER 
NAS AUDIÊNCIAS DESIGNADAS E/OU NÃO ELABORAR SUA DEFESA NOS PRAZOS 
PREVISTOS EM LEI E/OU NÃO ESTIVER DEVIDAMENTE REPRESENTADO NO PROCESSO 
JUDICIAL; 

28.10. NÃO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTECIONISTAS DE RISCOS APRESENTADAS 
FORMALMENTE PELA SEGURADORA QUANDO DA ACEITAÇÃO DO SEGURO, MEDIDAS 
ESTAS QUE DEVERÃO CONSTAR DAS ESPECIFICAÇÕES DA APÓLICE; 

28.11. O SEGURADO SERÁ OBRIGADO A COMUNICAR À SEGURADORA, LOGO QUE 
SAIBA, QUALQUER FATO SUSCETÍVEL DE AGRAVAR O RISCO COBERTO, SOB PENA DE 
PERDER O DIREITO À INDENIZAÇÃO, SE FICAR COMPROVADO QUE SILENCIOU DE MÁ- 
FÉ. 

1. A SEGURADORA, DESDE QUE O FAÇA NOS 15 (QUINZE) DIAS SEGUINTES AO 
RECEBIMENTO DO AVISO DE AGRAVAÇÃO DO RISCO, PODERÁ DAR-LHE CIÊNCIA, POR 
ESCRITO, DE SUA DECISÃO DE CANCELAR O CONTRATO OU, MEDIANTE ACORDO  
ENTRE AS PARTES, RESTRINGIR A COBERTURA CONTRATADA; 
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2. O CANCELAMENTO DO CONTRATO SÓ SERÁ EFICAZ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A 
NOTIFICAÇÃO, DEVENDO SER RESTITUÍDA A DIFERENÇA DO PRÊMIO, CALCULADO 
PROPORCIONALMENTE AO PERÍODO A DECORRER; 

3. NA HIPÓTESE DE CONTINUIDADE DO CONTRATO, A SEGURADORA PODERÁ 
COBRAR A DIFERENÇA DE PRÊMIO CABÍVEL; 

27.12 ALÉM DAS OBRIGAÇÕES QUE POSSAM ESTAR PREVISTAS NAS DEMAIS 
CLÁUSULAS DESTE CONTRATO, O SEGURADO SE OBRIGA A SEGUIR AS CONDIÇÕES 
ABAIXO, SOB PENA DE SUSPENSÃO, RESCISÃO OU NULIDADE DO CONTRATO DE 
SEGURO: 

1. COMUNICAR IMEDIATAMENTE À SEGURADORA, A REALIZAÇÃO DE OBRAS QUE 
IMPLIQUEM EM REFORMA ESTRUTURAL NO IMÓVEL DURANTE A VIGÊNCIA DA APÓLICE. 
NESTE CASO, AS COBERTURAS PARA DANOS MATERIAIS E RESPONSABILIDADE CIVIL 
FICARÃO SUSPENSAS, SENDO REATIVADAS SOMENTE DEPOIS DE COMUNICADO O 
TÉRMINO DAS MESMAS; 
2. COMUNICAR À SEGURADORA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL, FICANDO O 
SEGURADO SEM COBERTURA PARA TODOS OS SINISTROS OCORRIDOS ENQUANTO 
PERDURAR A DESOCUPAÇÃO; 
3. COMUNICAR IMEDIATAMENTE À SEGURADORA, PELA VIA MAIS RÁPIDA POSSÍVEL, 
A OCORRÊNCIA DE QUALQUER FATO OU CIRCUNSTÂNCIA QUE POSSA AFETAR OU 
ALTERAR O RISCO, BEM COMO QUALQUER EVENTO QUE POSSA VIR A SE 
CARACTERIZAR COMO UM SINISTRO, INDENIZÁVEL OU NÃO, NOS TERMOS DESTE 
CONTRATO, ENCAMINHANDO POSTERIORMENTE DOCUMENTO POR VIA FORMAL E 
ESCRITA. 
4. RELACIONAR NO DOCUMENTO FORMAL A RELAÇÃO DOS BENS SINISTRADOS, 
DOS SALVADOS, A ESTIMATIVA DOS PREJUÍZOS, DATA, HORA E CAUSAS PROVÁVEIS  
DO SINISTRO, PROVANDO A PREEXISTÊNCIA DOS BENS. OS BENS RELACIONADOS NA 
PROPOSTA DE SEGURO CONSTITUIRÃO PROVA EM FAVOR DO SEGURADO; 
5. EMPREGAR OS MEIOS AO SEU ALCANCE PARA DIMINUIR AS CONSEQUÊNCIAS DO 
SINISTRO, CUIDANDO PARA QUE NÃO SE PRODUZAM DANOS OU DESAPARECIMENTO 
DOS BENS SEGURADOS NÃO ATINGIDOS OU REMANESCENTES DO SINISTRO QUE 
FICAREM POR SUA CONTA, NÃO PODENDO ABANDONÁ-LOS TOTAL OU PARCIALMENTE; 
6. CONSERVAR OS VESTÍGIOS E BENS REMANESCENTES DO SINISTRO ATÉ QUE A 
SEGURADORA TERMINE A APURAÇÃO DOS DANOS; 
7. REGISTRAR A OCORRÊNCIA DO SINISTRO JUNTO ÀS AUTORIDADES 
COMPETENTES SE FOR O CASO; 
8. AGUARDAR AUTORIZAÇÃO ESCRITA OU VIA CENTRAL DE ATENDIMENTO DA 
SEGURADORA PARA DAR INÍCIO A QUALQUER RECONSTRUÇÃO, CONSERTO OU 
SUBSTITUIÇÃO DE BENS PELO PRAZO DE 7 (SETE) DIAS, A CONTAR DA DATA DE 
ENTREGA DOS ORÇAMENTOS SOLICITADOS E REALIZADAS AS PERÍCIAS. CASO 
CONTRÁRIO, A SEGURADORA FICARÁ DESOBRIGADA DE INDENIZAR O PREJUÍZO 
RECLAMADO; 
28.13 HAVENDO NECESSIDADE IMEDIATA DE REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DOS  
BENS ATINGIDOS PELO SINISTRO, COMUNICAR A SEGURADORA PREVIAMENTE AO 
INÍCIO DOS TRABALHOS DE REPARAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO; 

28.14 FORNECER À SEGURADORA E FACILITAR O SEU ACESSO A TODA ESPÉCIE DE 
INFORMAÇÃO  SOBRE  AS  CIRCUNSTÂNCIAS  E  CONSEQUÊNCIAS  DO  SINISTRO,   BEM 
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COMO OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À APURAÇÃO DOS PREJUÍZOS E 
DETERMINAÇÃO DA INDENIZAÇÃO; 

28.15 COMUNICAR À SEGURADORA, DE FORMA IMEDIATA, QUALQUER CITAÇÃO, 
CARTA, DOCUMENTO, NOTIFICAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL OU ADMINISTRATIVA 
QUE SE RELACIONE COM OS SINISTROS COBERTOS PELA APÓLICE; 

28.16 DAR CIÊNCIA À SEGURADORA DA CONTRATAÇÃO OU DA RESCISÃO DE 
QUALQUER OUTRO SEGURO REFERENTE AOS MESMOS RISCOS PREVISTOS NESTE 
CONTRATO; E 

28.17 COMUNICAR POR ESCRITO À SEGURADORA, ATÉ O PRAZO MÁXIMO DE 8 (OITO) 
DIAS DA SUA OCORRÊNCIA, OS SEGUINTES FATOS: 

28.18 VENDA, ALIENAÇÃO OU CESSÃO DOS BENS SEGURADOS; 

28.19 PENHOR OU QUALQUER OUTRO ÔNUS SOBRE OS BENS SEGURADOS; E 

28.20 QUAISQUER MODIFICAÇÕES NOS BENS SEGURADOS ESTABELECIDOS NA 
APÓLICE. 

28.21 O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NAS ALÍNEAS "28.15.", 
"28.16.", "28.17.", "28.18." E “28.19.” DESTA CLÁUSULA DARÁ DIREITO À SEGURADORA 
DE REDUZIR SUA RESPONSABILIDADE NA MESMA PROPORÇÃO DA AGRAVAÇÃO DO 
PREJUÍZO, LEVANDO EM CONTA A IMPORTÂNCIA DOS DANOS DERIVADOS DESTE 
DESCUMPRIMENTO E O GRAU DE CULPA DO SEGURADO. 

28.22 EM QUALQUER CASO, O SEGURADO NÃO PODERÁ NEGOCIAR, ADMITIR OU 
NEGAR RECLAMAÇÕES DE TERCEIROS PREJUDICADOS PELO SINISTRO SEM 
AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA SEGURADORA, SOB PENA DE PERDER O DIREITO A 
INDENIZAÇÃO. 

28.23 SOB PENA DE PERDER O DIREITO À INDENIZAÇÃO, O SEGURADO PARTICIPARÁ O 
SINISTRO À SOCIEDADE SEGURADORA, TÃO LOGO TOME CONHECIMENTO, E ADOTARÁ 
AS PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS PARA MINORAR SUAS CONSEQUÊNCIAS. 

 
28.24 ALÉM DAS OBRIGAÇÕES DESTA CLÁUSULA, O SEGURADO, EM CASO DE 
SINISTRO, DEVERÁ CUMPRIR AS INSTRUÇÕES DETERMINADAS NAS CONDIÇÕES DE 
CADA COBERTURA. 

28.25 PAGAR EM DIA OS PRÊMIOS DO SEGURO FIXADOS NOS DOCUMENTOS DE 
COBRANÇA DA SEGURADORA OU OUTRA FORMA PACTUADA; 

28.26 O NÃO CUMPRIMENTO, POR PARTE DO SEGURADO, DAS OBRIGAÇÕES E NORMAS 
ESTABELECIDAS NESTA CLÁUSULA, BEM COMO NESTAS CONDIÇÕES COMO UM TODO, 
PODERÁ ACARRETAR A SUSPENSÃO OU RESCISÃO DO CONTRATO DE SEGURO, 
CONSOANTE A ANÁLISE PROCEDIDA PELA SEGURADORA. 

 
 

29. RESCISÃO E CANCELAMENTO 
29.1 A expressão CANCELAMENTO DO SEGURO será utilizada se o presente seguro for 
dissolvido em data anterior ao término de sua vigência. 
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29.2 Excetuados os casos previstos em lei, O CANCELAMENTO DO SEGURO SOMENTE 
PODERÁ SER EFETUADO NAS SEGUINTES HIPÓTESES: 

b) POR EXAUSTÃO DO LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO de uma das coberturas 
contratadas, situação em que o cancelamento será específico para aquela cobertura; 

c) Quando a indenização ou a série de indenizações pagas atingirem o Limite Máximo de 
Indenização para as coberturas especificamente discriminadas e/ou atingir o Limite Máximo de 
Garantia expressamente estabelecido nesta apólice; 

d) POR PERDA DE DIREITO DO SEGURADO, situação em que o cancelamento será total, 
abrangendo todas as coberturas contratadas; 

e) Não houver o pagamento do respectivo prêmio, nas circunstâncias descritas na 
CLÁUSULA 21. - PAGAMENTO DE PRÊMIO; 

f) POR RESCISÃO, situação em que o cancelamento é solicitado por escrito mediante 
concordância recíproca entre Segurado e a Seguradora, conforme estabelecido abaixo: 

I) Se a rescisão for proposta pelo Segurado, tendo sido o seguro contratado por um 
ano, a Seguradora reterá, além das despesas e do imposto, uma percentagem do 
prêmio obtida de acordo com a tabela de prazo curto, adotando-se o percentual 
imediatamente INFERIOR quando se tratar de prazo não previsto na mesma, ou, 
alternativamente, calculado por interpolação linear no intervalo adequado; 

II) Se a rescisão for proposta pela Seguradora, esta reterá, do prêmio recebido, além 
dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido ("pro rata temporis"). 

29.3 Os valores eventualmente restituídos serão atualizados monetariamente desde a data do 
recebimento da solicitação do cancelamento, quando a pedido do Segurado, ou a partir da data do 
efetivo cancelamento se o mesmo ocorrer por iniciativa da Seguradora, conforme legislação 
vigente, a partir: 

a) da data de recebimento da solicitação de cancelamento, se o mesmo ocorrer por iniciativa 
do Segurado; 

b) da data do efetivo cancelamento, se o mesmo ocorrer por iniciativa da Axa Seguros. 

29.4 Em caso de mora da Seguradora, caracterizada pelo não pagamento da devolução devida 
no prazo definido no subitem 30.9, sobre o valor já atualizado da devolução incidirão juros de  
mora vigentes no período. 

 
30. ATUALIZAÇÃO DE VALORES CONTRATADOS E ENCARGOS MORATÓRIOS 

30.1 Todos os valores constantes dos documentos devem ser expressos em moeda corrente 
nacional, vedada a utilização de unidade monetária de qualquer outra natureza. Essa 
obrigatoriedade não se aplica às operações contratadas em moeda estrangeira, expressamente 
autorizadas nos termos da regulamentação específica. 

30.2 As contratações com vigência igual ou inferior a um ano não poderão conter cláusula 
de atualização de valores. 

30.3 O Segurado, a qualquer tempo, poderá subscrever nova proposta ou solicitar emissão de 
endosso, para alteração do limite de garantia contratualmente previsto, ficando a critério da 
Seguradora sua aceitação e alteração do prêmio, quando couber. 
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30.4 O índice pactuado para atualização de valores será o IPC/FIPE, ou em caso de extinção o 
índice IPCA / IBGE. 

30.5 O pagamento dos valores relativos à atualização monetária e juros de mora far-se-á 
independentemente de notificação ou interpelação judicial, de uma só vez, juntamente com os 
demais valores do contrato. 

30.6 A atualização de pagamento e demais valores (incluindo a indenização) das obrigações 
pecuniárias da Seguradora sujeitam-se à atualização monetária pela variação positiva do Índice 
IPC/FIPE apurada entre o último índice publicado antes da data de exigibilidade da obrigação 
pecuniária e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação. 

Na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, 
a partir da data de exigibilidade. 

No caso de extinção do índice pactuado – IPC/FIPE como índice de atualização de valores, a 
Seguradora utilizará o índice IPCA / IBGE. 

30.7 As partes poderão optar por outro índice de atualização monetária, desde que autorizado 
pelos órgãos competentes, devendo tal disposição constar nas Condições Particulares. 

30.8 Em caso de alteração dos critérios de atualização monetária estabelecidos pela SUSEP 
(Superintendência de Seguros Privados) em função de legislação superveniente, fica acordado 
que as condições previstas neste item serão imediatamente enquadradas às novas disposições. 

30.9 Os valores devidos a título de devolução de prêmios sujeitam-se à atualização monetária 
pela variação do índice do IPC/FIPE, a partir da data em que se tornarem exigíveis de acordo com 
o quadro abaixo: 

 

Situação Data Base de Exigibilidade 

Cancelamento ou Endosso do contrato, 
por iniciativa do Segurado. 

A data do recebimento da solicitação de 
Cancelamento ou Endosso. 

Cancelamento do contrato por iniciativa 
da Seguradora. 

 

A data do efetivo cancelamento. 

Recebimento indevido de prêmio  por 
parte da Seguradora. 

 

A data de recebimento do prêmio. 

Recusa da proposta por parte da 
Seguradora. 

A data de formalização da recusa, se ultrapassado 
o prazo de 10(dez) dias. 

 

30.10 Os valores sujeitos à atualização monetária pela variação do índice do IPC/FIPE quando 
não forem cumpridos os prazos exigidos em lei, considerando-se as seguintes datas de 
exigibilidade abaixo: 

a) A data da ocorrência do evento; 

b) A data do efetivo dispêndio pelo Segurado, para as coberturas correspondentes a reembolso 
de indenizações ou despesas efetuadas MEDIANTE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA 
SEGURADORA. 
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30.11 Os valores relativos às obrigações pecuniárias serão acrescidos de juros moratórios 
apurados mês a mês, vigente no período, quando o prazo de sua liquidação superar o prazo  
fixado em contrato para esse fim e serão calculados proporcionalmente a partir do primeiro dia 
posterior ao término desse prazo até a data do efetivo pagamento. 

30.12 O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros moratórios far-se-á 
independentemente de notificação ou interpelação judicial, de uma só vez, juntamente com os 
demais valores do contrato, a taxa será equivalente a que estiver em vigor para a mora do 
pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. 

 
 

31. PRESCRIÇÃO 

Os prazos prescricionais serão aqueles determinados em lei. 
 
 

32. FORO 

Fica estabelecido que as questões judiciais entre Segurado e Seguradora serão dirimidos no foro 
do domicílio do Segurado. Na hipótese de inexistência de relação de hipossuficiência entre as 
partes, será válida a eleição de foro diferente do domicílio do segurado. 

 
 

33. SEGUROS MAIS ESPECÍFICOS 

Considera-se seguro mais específico àquele que melhor individualiza ou situa o bem segurado e 
este responderá em primeiro lugar (até esgotar o Limite Máximo de Indenização da cobertura 
sinistrada) e, caso este Limite Máximo de Indenização não seja suficiente, o seguro menos 
específico responderá complementarmente. 

 
 

34. OUVIDORIA 

A Seguradora, sempre preocupada em garantir a satisfação de seus clientes, instituiu a Ouvidoria, 
que tem como principal função estreitar o relacionamento com os clientes, mediante a defesa dos 
seus direitos, esclarecendo-os dos seus direitos e deveres, com o propósito de prevenir e 
solucionar conflitos. 

É um canal de acesso e comunicação diferenciado, em função das suas características de 
autonomia, independência e imparcialidade. 

Ela não substitui e nem invalida a atuação dos canais de atendimento hoje existentes na 
Companhia, mas está sempre pronta a atendê-lo caso não tenha obtido sucesso em seu pedido 
e/ou reclamação junto aos outros canais como: Fale Conosco, Central de Relacionamento e  
outras áreas competentes. 

Por meio da Ouvidoria, os clientes podem apresentar suas solicitações que são: as manifestações, 
reclamações, consultas, comentários, críticas, sugestões e elogios. 
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Quem pode recorrer à Ouvidoria da AXA Seguros: 

Todos os segurados (Pessoas Físicas e Jurídicas), seu representante legal, procurador, 
beneficiários, corretores (atuando em nome dos segurados), que tenham esgotado as tentativas  
de solução do problema junto aos demais canais de comunicação da empresa, que não 
concordem com a decisão adotada pela área responsável e/ou não obtiveram sucesso em seus 
pleitos junto a AXA Seguros, e ainda, que não tenham recorrido à esfera judicial. 

 
 

Como e onde recorrer: 

As manifestações direcionadas à Ouvidoria AXA Seguros, podem ser efetuadas preferencialmente 
por escrito, contendo, no mínimo: 

- O nome do segurado, CPF ou CNPJ, ramo do seguro, número da apólice / proposta, número do 
sinistro (se houver), descrição detalhada do assunto, telefone, e-mail e endereço para contato. 

As manifestações podem ser enviadas das seguintes formas: 

- Pelo site: www.axaseguros.com.br / ouvidoria / e preencha o formulário. 

- Por e-mail: ouvidoria@axaseguros.com.br 

- Por carta, diretamente à Ouvidoria da AXA Seguros, endereçada à: 

AXA Seguros – Ouvidoria 

Av. Pres. Juscelino Kubistchek,1600 -15º.andar 

Itaim Bibi – São Paulo - SP 

CEP: 04543-000 

- Por telefone: 0800 292 1600, no horário das 9 às 18 horas em dias úteis. 

- Presencial, com atendimento no horário das 9 às 18 horas, em dias úteis, na sede da AXA 
Seguros localizada na: 

Av. Pres. Juscelino Kubistchek, 1600 – 15º. andar 

Itaim Bibi - São Paulo - SP 

CEP: 04543-000 

http://www.axaseguros.com.br/
mailto:ouvidoria@axaseguros.com.br
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  COBERTURA BÁSICA  
 

 
35. COBERTURA BÁSICA DE EQUIPAMENTOS 

 
35.1 Riscos Cobertos 

Esta cobertura indenizará, até o Limite Máximo de Indenização ratificado na apólice, as perdas 
e/ou danos materiais, causados aos equipamentos descritos nesta apólice, por quaisquer 
acidentes decorrentes de causa externa (inclusive incêndio e explosão de qualquer natureza, 
queda de raio, roubo e ou subtração mediante arrombamento), exceto os  mencionados  nos 
Riscos Excluídos e Bens Não Compreendidos das Condições Gerais 

 
a) Equipamentos Estacionários: esta cobertura está limitada às máquinas e/ou equipamentos 

industriais e comerciais, quando fixos e instalados para operação em local determinado, 
expressamente indicado na apólice. 

b) Equipamentos Móveis: esta cobertura abrange os equipamentos enquanto estiverem nos 
canteiros de obras ou locais de trabalho, considerando-se também como tais seus locais de 
guarda, assim como sua transladação fora de tais locais, por autopropulsão ou qualquer meio 
de transporte adequado. 

c) Equipamentos Portáteis: esta cobertura abrange os equipamentos em todo o território 
nacional, inclusive os danos decorrentes de operações de transporte, mesmo quando 
conduzidos por prepostos ou empregados do Segurado e exclusivamente enquanto de posse 
dos mesmos. 

d) Equipamentos Acoplados a Veículos ou Aeronaves: esta cobertura abrange os 
equipamentos fixados ou instalados permanentemente a veículos ou aeronaves, em todo 
território nacional, durante translado entre áreas de operação e enquanto estiverem nos locais 
de trabalho, considerando-se também como tais seus locais de guarda. 

e) Equipamentos Médicos, Hospitalares e Odontológicos: esta cobertura abrange os 
equipamentos utilizados no suporte aos diagnósticos e procedimentos médicos. Engloba, 
ainda, por produtos de mobiliário hospitalar, quando fixos em local determinado ou em todo 
território nacional, inclusive decorrentes de operações de transporte, mesmo quando 
conduzidos por prepostos ou empregados do Segurado e exclusivamente enquanto de posse 
dos mesmos. 

f) Equipamentos em Exposição: esta cobertura abrange os equipamentos quando em 
Exposição. Consideram se equipamentos em exposição os equipamentos, máquinas,  
veículos, utilidades domésticas, peças e acessórios, quando expostos em feiras e/ou 
exposições temporárias (até o máximo de 180 (cento e oitenta) dias), sendo permitida a 
inclusão dos “stands” e respectivas instalações (móveis e utensílios). 

g) Equipamentos Cinematográficos, Fotográficos e de Televisão: esta cobertura abrange: 
câmara, objetiva, tripé, dollie, painel, refletor, equipamentos de iluminação elétrica ou 
eletrônica, amplificador, monitor, instrumento de teste, fotômetro, gravador de áudio e vídeo, 
microfone e pedestal, cabos e conexões, filmes virgens ou expostos, fitas magnéticas virgens 
ou gravadas e outros materiais e equipamentos utilizados em estúdio, laboratório ou 
reportagem, quando instalados ou em operação permanente no imóvel ou em reportagens 
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externas (incluindo quando fixados ou instalados a veículos), e o próprio imóvel tratando se de 
edificação situadas no endereço especificado na apólice. 

 
 

35.2. São, também, indenizáveis, por esta cobertura, as perdas e/ou danos materiais decorrentes 
de: 

 
a) Danos materiais e despesas recorrentes de providências tomadas para combater a propagação 
do sinistro, assim como o desentulho do Local Segurado caso os equipamentos estejam cobertos 
somente dentro do Local; 

b) Despesas de reparos temporários, sempre que tais reparos tenham relação direta com um 
sinistro coberto e se constituam em parte dos reparos em finais e não impliquem no aumento do 
custo total de recuperação; 

c) Impossibilidade de remoção ou proteção dos salvados, por motivos de força maior; 

d) Providências tomadas para o combate à propagação dos riscos cobertos; 

e) Despesas de Salvamento, conforme subitem 5.3.. 
 

35.3. Riscos Excluídos e Bens não Compreendidos no Seguro 
 

35.3.1. Além das exclusões previstas nas Cláusulas 9ª - Riscos Excluídos e 6ª – Bens E 
Locais Não Cobertos – das Condições Gerais da apólice, esta cobertura não garante os 
prejuízos causados por: 

 
a) curto-circuito, sobrecarga, fusão ou outros distúrbios elétricos causados aos 
dínamos, alternadores, motores, transformadores, condutores, chaves e demais 
acessórios elétricos, salvo se ocorrer incêndio, caso em que serão indenizáveis somente 
os prejuízos causados pelo incêndio conseqüente; 

 
b) operações dos equipamentos segurados sobre cais, docas, pontes, comportas, piers, 
balsas, pontões, embarcações, plataformas (flutuantes ou fixas) e estaqueamentos sobre 
água, salvo se contratada a cobertura adicional de operação sobre água; 

 
c) operação dos equipamentos próximos a praias, margens de rios, represas, canais, 
lagos e lagoas; 

 
d) operações dos equipamentos segurados em obras subterrâneas ou escavações de 
túneis; 

 
f)  equipamentos que se caracterizem como mercadoria do Segurado; 

 
35.3.2. Para equipamentos portáteis, esta cobertura não garante ainda os prejuízos 
causados por: 

 
a) queda, quebra, amassamento, molhadura, arranhadura, salvo se decorrentes de acidente 

coberto; 
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b) roubo e subtração mediante arrombamento dos equipamentos do interior de veículo, 
salvo se o próprio veículo for roubado; 

 
c) quaisquer equipamentos fixados ou instalados permanentemente em ou sobre veículos, 
aeronaves e embarcações, salvo expressa estipulação; 

 
d) equipamentos cuja guarda tenha sido transferida a terceiros (companhias aéreas, hotéis, 
clientes, fornecedores e assemelhados). 

 
35.3.3. Para equipamentos Estacionários, esta cobertura não garante ainda os prejuízos 
causados por: 

 
a) enchente, alagamento e inundação; 

 
b) quaisquer equipamentos fixados ou instalados permanentemente em ou sobre 
veículos, aeronaves e embarcações, salvo expressa estipulação; 

 
c) queda, quebra, amassamento, molhadura, arranhadura, salvo se decorrentes de 
acidente coberto; 

 
35.3.4. Para equipamentos Acoplados a Veículos ou Aeronave, esta cobertura não garante 
ainda os prejuízos causados por: 

 
a)enchente, alagamento e inundação. 

 
b) danos aos veículos e aeronaves aos quais os equipamentos estão fixados ou instalados 
permanentemente. 

 
c) queda, quebra, amassamento, molhadura, arranhadura, salvo se decorrentes de acidente 
coberto; 

 
35.3.5. Para equipamentos Médicos, Hospitalares e Odontológicos, esta cobertura não 
garante ainda os prejuízos causados por: 

 
a) queda, quebra, amassamento e arranhadura, salvo se decorrentes de acidente coberto; 

 
b) roubo e furto dos equipamentos do interior de veículo, salvo se o próprio veículo for 
roubado; 

 
c) quaisquer equipamentos fixados ou instalados permanentemente em ou sobre veículos, 
aeronaves e embarcações, salvo expressa estipulação; 

 
d) equipamentos cuja guarda tenha sido transferida a terceiros (companhias aéreas, hotéis, 
clientes, fornecedores e assemelhados). 

 
35.3.6. Para equipamentos em Exposição, esta cobertura não garante ainda os prejuízos 
causados por: 
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a) Incêndio, Queda de Raio ou Explosão, desde que ocorrido dentro da área da exposição; 
 

b) SUBTRAÇÃO SEM VESTÍGIO; 
 

c) Enchentes, Inundações e Alagamentos; 
 

d) Terremotos ou Tremores de Terra; 
 

e) Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado e Granizo; 
 

f) Queda de Aeronaves ou objetos que formem parte integrante das mesmas ou sejam por 
elas conduzidos; 

 
h) Impacto de Veículos, Máquinas ou qualquer outro equipamento utilizado na área da 
exposição; 

 
i) Desmoronamento total ou parcial das áreas construídas ou dos “stands”; 

 
j) Tumultos, motins e riscos congêneres, inclusive atos culposos ou dolosos praticados por 
terceiros; 

 
l) Transporte dos equipamentos. 

 
35.3.7. Para equipamentos Cinematográficos, Fotográficos e de Televisão, esta cobertura 
não garante ainda, os prejuízos causados por: 

 
a) Incêndio, Queda de Raio ou Explosão, desde que ocorrido dentro da área da exposição; 

 
b) Terremotos ou Tremores de Terra; 

 
c) Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado e Granizo; 

 
d) Queda de Aeronaves ou objetos que formem parte integrante das mesmas ou sejam por 
elas conduzidos; 

 
e) Impacto de Veículos, Máquinas ou qualquer outro equipamento utilizado na área da 
exposição; 

 
f) Desmoronamento total ou parcial das áreas construídas ou dos “stands”; 

 
g) Tumultos, motins e riscos congêneres, inclusive atos culposos ou dolosos praticados 
por terceiros; 

 
h) Equipamentos de informática; 

 
i) Equipamentos portáteis ou semiportáteis, representados por aqueles cujo funcionamento 
possa dar se através da utilização de fonte de energia autônoma ou interna  (acumuladores, 
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baterias ou pilhas) ou que não dependam de alimentação externa de energia elétrica, tais 
como microcomputadores de uso pessoal (notebook , laptop ou palmtop), calculadoras, 
aparelhos de telefonia celular (inclusive seus acessórios), transmissores portáteis; 

 
j) Fitas de Videocassete, Blu-Ray, DVDs. 

 
35.4. Forma de Contratação 

 
35.4.1. Esta cobertura é contratada a Risco Total, respondendo a Seguradora pelos prejuízos 
indenizáveis, isto é, os prejuízos que excedam a franquia e/ou participação obrigatória do 
Segurado, se houver, até o limite máximo de indenização previsto na mesma, observado  o 
disposto abaixo. 

 
35.4.2. Igualmente, se o Valor em Risco Atual apurado no momento de qualquer sinistro for 
superior ao Limite Máximo de Indenização constante da apólice, em caso de sinistro parcial, 
correrá por conta do Segurado a parte proporcional do prejuízo correspondente à razão entre o 
Limite Máximo de Indenização e o Valor em Risco apurado no momento do sinistro. 

 
35.4.3. Opcionalmente, a critério da Seguradora, poderá ser estabelecido nas Condições 
Particulares, um fator de ajuste superior a 1 (um) a ser aplicado sobre LMI, em caso de sinistro 
parcial, a partir do qual haverá a redução da indenização. 

 
35.4.4. Se houver mais de um Limite Máximo de Indenização especificado na apólice, estes não 
se somam, nem se comunicam não podendo o Segurado alegar excesso de Limite Máximo de 
Indenização em uma cobertura para compensação de insuficiência em outra. 

 
35.4.5. Opcionalmente esta cobertura, conforme definido nas Condições Particulares, poderá ser 
contratada a: 

 
35.4.5.1. A 1º Risco Relativo: 

 
35.4.5.1.1. O Segurado estabelece um Limite Máximo de Indenização (LMI) baseado no valor do 
dano máximo provável, independentemente do valor em risco declarado (VRD), pagando um 
prêmio agravado sempre que a relação LMI/VRD for inferior a 1(um). Na hipótese de ocorrência do 
sinistro garantido por esta cobertura, a Seguradora apurará o valor real dos bens (VRA) no 
momento e local do sinistro e, caso o VRD seja inferior a 80%, o Segurado participará dos 
prejuízos proporcionalmente. 

 
35.4.5.1.2. Outrossim, se o Valor em Risco Atual apurado no momento de qualquer sinistro for 
superior ao percentual fixado do Valor em Risco expressamente declarado na apólice, em caso de 
sinistro parcial, correrá por conta do Segurado a parte proporcional do prejuízo correspondente à 
razão entre o Valor em Risco declarado e o Valor em Risco apurado no momento do sinistro. 

 
35.4.5.1.3. O percentual mencionado no subitem 35.4.5.1.2 deverá ser estabelecido nas 
Condições Particulares desse seguro. 
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35.4.5.1.4. Se houver mais de um Limite Máximo de Indenização especificado na apólice, estes 
não se somam, nem se comunicam, não podendo o Segurado alegar excesso de Limite Máximo 
de Indenização em uma cobertura para compensação de insuficiência em outra. 

 
35.4.5.2. 1º Risco Absoluto: 

 

35.4.5.2.1. Tendo o Segurado pago o prêmio estabelecido, esta cobertura funcionará a 1º Risco 
Absoluto, respondendo a Seguradora integralmente pelos prejuízos indenizáveis, isto é, os 
prejuízos que excedam a franquia estabelecida e/ou participação obrigatória do Segurado, se 
houver, até o limite máximo de indenização previsto na mesma. 

 
35.5. Valor em Risco e Prejuízo 

 
35.5.1. Para determinação dos prejuízos indenizáveis, de acordo com as condições expressas 
nestes seguro, serão adotados os seguintes critérios: 

 
35.5.2. Em caso de Perda Total: 
a) Tomar-se-á por base o “Valor de Mercado” ou “Valor Atual” do equipamento, apurado na data 
da liquidação do sinistro, limitado ao Limite Máximo de Garantia especificado na apólice. O “Valor 
de Mercado” ou “Valor Atual” será determinado por cotações obtidas junto ao mercado de venda 
do equipamento de igual marca, tipo, modelo, ano de fabricação e idênticas condições de 
conservação. 

 
b) Na impossibilidade de obtenção das referidas cotações, tomar-se-á por base o “Valor Atual”, 
calculado a partir no custo de reposição do equipamento sinistrado aos preços correntes no dia e 
local do sinistro, representado pelo “Valor de Novo” do equipamento, considerando-se mesma 
idade, tamanho, tipo, capacidade e qualidade; 

 
35.5.3 Em caso de Perdas Parciais ou Reparáveis: 
a) Será indenizada a importância relativa à reparação ou substituição das partes danificadas, 
limitada ao “Valor de Mercado” do equipamento. 

 
35.5.4. A fixação da indenização seguirá a seguinte ordem de apuração: 
Prejuízos Indenizáveis; 
(-) o valor da franquia, se houver; 
(-) o valor de toda de qualquer parte danificada do bem sinistrado que tenha valor 
econômico (salvados) quando ficar de posso do Segurado; 
(=) Valor da Indenização, limitada ao Limite Máximo de Indenização de cada cobertura, 
respeitando o Limite Máximo de Garantia da apólice. 

 
 

35.5.5. Para determinação dos prejuízos indenizáveis de acordo com as condições expressas 
nesta apólice, tomar-se-á por base o custo da reparação, recuperação ou substituição do bem 
sinistrado, respeitadas as suas características anteriores. Sem prejuízo do disposto na Cláusula 
35.4ª destas Condições, a Seguradora também indenizará o custo da desmontagem e 
remontagem que se fizerem necessárias para a efetuação dos reparos, assim como as despesas 
normais de transporte de ida e volta da oficina de reparos e despesas aduaneiras, se houver.   Se 
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os reparos forem executados na oficina do próprio Segurado, a Seguradora indenizará o custo do 
material e mão de obra, decorrentes dos reparos efetuados. 

 
35.5.6 Não obstante, se em virtude de determinação legal ou por qualquer outra razão, não se 
puder repor ou reparar o equipamento sinistrado, ou substituí-lo por outro semelhante ou 
equivalente, a Seguradora será responsável pela importância que seria devida se não houvesse 
tal impedimento. 

 
35.6. Perda Total 

 
35.6.1. Para fins deste contrato, ficará caracterizada a Perda Total, quando: 

 
a) O objeto segurado é destruído, ou tão extensamente danificado que deixa de ter as 

características do equipamento segurado; ou 
 

b) O custo de reconstrução, reparação e /ou recuperação do equipamento sinistrado atingir ou 
ultrapassar a 75% do seu valor atual. 

 
35.6.2. Em qualquer caso, a indenização por Perda Total ficará limitada ao Valor Atual do 
bem sinistrado, conforme definição do item 35.5 - Valor em Risco e Prejuízo - desta 
cobertura, ou ao LMI (o que for menor). 

 
35.7. Franquia / Participação Obrigatória do Segurado (Quando Adotada) 

 
35.7.1. Esta cobertura poderá estar sujeita a uma franquia e/ou participação obrigatória do 
Segurado nos prejuízos indenizáveis, conforme discriminado nesta apólice. 

 
35.7.2. Fica entendido e concordado que a franquia não será aplicada em caso de Perda Total do 
bem sinistrado. 

 
35.8. Indenização Reduzida por Declarações Inexatas 

 
Em caso de sinistro, verificando-se que a idade do equipamento atingido era superior à declarada 
para contratação do seguro, a indenização devida será reduzida na proporção existente entre o 
prêmio pago e o que seria devido, calculado com base na idade real do equipamento à data da 
contratação do seguro. 

 
35.9. Documentos Básicos para Regulação de Sinistros 

 
Além dos documentos exigidos no subitem 13.3 das Condições Gerais desta apólice, sem 
prejuízos de outros, o Segurado deverá apresentar orçamentos para reparo e/ou reposição dos 
bens atingidos. 

 
35.10. Ratificação 

 
Ratificam-se os dizeres das Condições Gerais da apólice que não tenham sido alteradas por esta 
cobertura. 
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  COBERTURA BÁSICA  

 
36. BÁSICA DE EQUIPAMENTOS EM EXPOSIÇÃO - (EXCLUÍDO O RISCO DE 

TRANSPORTE) 

36.1. Riscos Cobertos 
 

36.1.1. Fica entendido e acordado que, não obstante possa constar das Condições Gerais, a 
Seguradora responderá, até o Limite Máximo de Indenização expressamente fixado pelo 
Segurado para a presente cobertura, pelas perdas e/ou danos materiais, causados aos 
equipamentos durante o período de permanência no recinto da exposição, diretamente causados 
por: 

 
a) incêndio, raio ou explosão, desde que ocorrido dentro da área da exposição; 

 
b) roubo parcial ou total dos bens segurados, mediante o emprego de quaisquer formas de 

violência, bem como os danos decorrentes da tentativa do delito, devidamente caracterizada; 
 

c) enchentes, inundações e alagamentos; 
 

d) terremotos ou tremores de terra; 
 

e) vendaval, furacão, ciclone, tornado e granizo; 
 

f) queda de aeronaves ou objetos que formem parte integrante das mesmas ou sejam por elas 
conduzidos; 

 
g) impacto de veículos, máquinas ou qualquer outro equipamento utilizado na área da 

exposição; 
 

h) desmoronamento total ou parcial das áreas construídas ou dos "stands"; e 
 

i) tumultos, motins e riscos congêneres, inclusive atos culposos ou dolosos praticados por 
terceiros. 

 
36.1.2. Para efeito desta cobertura consideram-se equipamentos em exposição, equipamentos, 
máquinas, veículos, utilidades domésticas, peças e acessórios, quando expostos em feiras e/ou 
exposições temporárias (até o máximo de 180 dias), sendo permitida a inclusão dos "stands" e 
respectivas instalações (móveis e utensílios). 

 
36.1.3. São, também, indenizáveis, por esta cobertura, as perdas e/ou danos materiais 
decorrentes de: 

 
a) impossibilidade de remoção ou proteção dos salvados, por motivos de força maior; 

 
b) providências tomadas para o combate à propagação dos riscos cobertos. 
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36.1.4. São ainda garantidos por esta cobertura, os desembolsos previstos no subitem 5.3 das 
Condições Gerais desta apólice. 

 
36.2. Riscos Excluídos e Bens não Compreendidos no Seguro 

 
36.2.1. Além das exclusões previstas nas Cláusulas 9ª - Riscos Excluídos e 6ª – Bens e Locais 
Não Cobertos das Condições Gerais da apólice, esta cobertura não garante os prejuízos  
causados por: 

 
a) lucros cessantes por paralisação temporária ou cancelamento definitivo da exposição; 

 
b) transporte dos equipamentos segurados para o recinto da exposição e transporte ao retorno 

do local de origem. 
 

36.3. Forma de Contratação 
 

36.3.1. Esta cobertura é contratada a Risco Total, respondendo a Seguradora pelos prejuízos 
indenizáveis, isto é, os prejuízos que excedam a franquia e/ou participação obrigatória do 
Segurado, se houver, até o limite máximo de indenização previsto na mesma, observado  o 
disposto abaixo. 

 
36.3.1.1. Outrossim, se o Valor em Risco Atual apurado no momento de qualquer sinistro for 
superior ao Limite Máximo de Indenização constante da apólice, em caso de sinistro parcial, 
correrá por conta do Segurado a parte proporcional do prejuízo correspondente à razão entre o 
Limite Máximo de Indenização e o Valor em Risco apurado no momento do sinistro. 

 
36.3.1.2. Opcionalmente, a critério da Seguros, poderá ser estabelecido nas Condições 
Particulares, um fator de ajuste superior a 1 (um) a ser aplicado sobre LMI, em caso de sinistro 
parcial, a partir do qual haverá a redução da indenização. 

 
36.3.1.3. Se houver mais de um Limite Máximo de Indenização especificado na apólice, estes não 
se somam, nem se comunicam, não podendo o Segurado alegar excesso de Limite Máximo de 
Indenização em uma cobertura para compensação de insuficiência em outra. 

 
36.3.2. Opcionalmente esta cobertura, conforme definido nas Condições Particulares, poderá ser 
contratada a: 

 
36.3.2.1. A 1º Risco Relativo: 

 
36.3.2.1.1. Tendo o Segurado pago o prêmio estabelecido com base na tabela de 
coeficiente de agravação adotado pela Seguradora, calculado em função da relação entre o 
Limite Máximo de Indenização e Valor em Risco Declarado na apólice esta cobertura 
funcionará a 1º Risco Relativo, respondendo a Seguradora pelos prejuízos  indenizáveis, 
isto é, os prejuízos que excedam a franquia estabelecida e/ou participação obrigatória do 
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Segurado, se houver, até o limite máximo de indenização previsto na mesma, observado o 
disposto abaixo. 

 
36.3.2.1.2. Outrossim, se o Valor em Risco Atual apurado no momento de qualquer sinistro 
for superior ao percentual fixado do Valor em Risco expressamente declarado na apólice, 
em caso de sinistro parcial, correrá por conta do Segurado a parte proporcional do prejuízo 
correspondente à razão entre o Valor em Risco declarado e o Valor em Risco apurado no 
momento do sinistro. 

 
36.2.2.1.3. O percentual mencionado no subitem 36.3.2.1.2. deverá ser estabelecido nas 
Condições Particulares desse seguro. 

 
36.2.2.1.4. Se houver mais de um Limite Máximo de Indenização especificado na apólice, 
estes não se somam, nem se comunicam, não podendo o Segurado alegar excesso de 
Limite Máximo de Indenização em uma cobertura para compensação de insuficiência em 
outra. 

 
36.3.2.2. A 1º Risco Absoluto: 

 
36.3.2.2.1. Tendo o Segurado pago o prêmio estabelecido, esta cobertura funcionará a 1º 
Risco Absoluto, respondendo a Seguradora integralmente pelos prejuízos indenizáveis, isto 
é, os prejuízos que excedam a franquia estabelecida e/ou participação obrigatória do 
Segurado, se houver, até o limite máximo de indenização previsto na mesma. 

 
36.4. Duração da Cobertura 

 
Fica entendido e concordado que o presente seguro vigorará exclusivamente no período em que 
os bens segurados se encontrarem dentro do recinto da exposição. 

 
36.5. Franquia / Participação Obrigatória do Segurado (Quando Adotada) 

 
36.5.1. Esta cobertura poderá estar sujeita a uma franquia e/ou participação obrigatória do 
Segurado nos prejuízos indenizáveis, conforme discriminado nesta apólice. 

 
36.5.2. Fica entendido e concordado que a franquia não será aplicada em caso de Perda Total do 
bem sinistrado. 

 
36.6. Documentos Básicos para Regulação de Sinistros 

 
Além dos documentos exigidos no subitem 13.3 das Condições Gerais desta apólice, sem 
prejuízos de outros, o Segurado deverá apresentar orçamentos para reparo e/ou reposição dos 
bens atingidos. 

 
36.7. Ratificação 

 
Ratificam-se os dizeres das Condições Gerais da apólice que não tenham sido alteradas por esta 
cobertura. 
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  COBERTURAS ADICIONAIS  

37. COBERTURA ADICIONAL DE DANOS ELÉTRICOS 
 

37.1. Riscos Cobertos 
 

Fica entendido e acordado que, não obstante possa constar da Cláusula 9ª - Riscos Excluídos e 
Bens e Locais Não Cobertos no Seguro - da Cobertura Básica, a Seguradora responderá, até o 
Limite Máximo de Indenização expressamente fixado pelo Segurado para a presente cobertura, 
pelas perdas e/ou danos materiais, causados aos equipamentos devidos a variações anormais de 
tensão, curto-circuito, arco voltaico, calor gerado acidentalmente por eletricidade, descargas 
elétricas, eletricidade estática ou qualquer efeito ou fenômeno de natureza elétrica, salvo se em 
consequência de raio. 

 
37.2. Riscos Excluídos e Bens não Compreendidos no Seguro 

 
37.2.1. Além das exclusões previstas nas Cláusulas 9ª - Riscos Excluídos e 6ª – Bens e Locais 
Não Cobertos - das Condições Gerais da apólice, esta cobertura não garante os prejuízos 
decorrentes de: 

 
a) Sobrecarga, entendendo-se como tal as situações que superam as especificações fixadas 

em projeto para operação dos equipamentos ou instalações; 
 

b) Falta de manutenção, manutenção inadequada, entendendo-se com tal aquela que não 
atenda as recomendações mínimas especificadas pelo fabricante, má conservação, 
deficiência de funcionamento, defeito de fabricação ou de material, erro de projeto, 
instalação, montagem e/ou teste; 

 
c) Desligamento intencional de dispositivos de segurança ou de controles automáticos; 

 
d) Falhas ou defeitos preexistentes à contratação desta cobertura, que já eram  de 

conhecimento do Segurado ou de seus representantes, independentemente de serem ou não 
de conhecimento da Seguradora; 

 
e) Danos causados a dispositivos de proteção elétrica (fusíveis, disjuntores, relés de proteção, 

chaves seccionadoras), lâmpadas de qualquer tipo, resistências de aquecimento, tubos de 
raio X, tubos catódicos, transformadores ou reatores de luminárias ou quaisquer outros 
componentes que, por sua natureza, necessitem de trocas periódicas; 

 
f) Danos que estejam abrangidos por garantia de fornecedor, fabricante ou instalador; 

 
g) Danos decorrentes de interrupção/falha no fornecimento de energia por parte da geradora ou 

distribuidora do serviço, mesmo que a devida interrupção/falha seja programada; 
 

h) Danos causados em componentes mecânicos (engrenagens, rolamentos, buchas, eixos) ou 
químicos (óleos lubrificantes, gases refrigerantes e similares) do equipamento não suscetível 
a danos elétricos, inclusive a mão-de-obra utilizada na reparação dos referidos componentes, 
mesmo quando em conseqüência de evento coberto; 
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i) Danos decorrentes de falha mecânica; 
 

j) Perda de dados, instruções eletrônicas ou software de sistemas de computadores. 
 

k) Deficiência de funcionamento mecânico, defeito de fabricação de material, erro de projeto, 
erro de instalação / montagem / teste e negligencia; 

 
37.3. Forma de Contratação 

 
37.3.1. A 1º Risco Absoluto: 

 
Tendo o Segurado pago o prêmio estabelecido, esta cobertura funcionará a 1º Risco Absoluto, 
respondendo a Seguradora integralmente pelos prejuízos indenizáveis, isto é, os prejuízos que 
excedam a franquia estabelecida e/ou participação obrigatória do Segurado, se houver, até o  
limite máximo de indenização previsto na mesma. 

 
37.3.2. A contratação desta cobertura adicional é permitida somente mediante a contratação da 
cobertura básica. 

 
37.4. Franquia / Participação Obrigatória do Segurado (Quando Adotada) 

 
37.4.1. Esta cobertura poderá estar sujeita a uma franquia e/ou participação obrigatória do 
Segurado nos prejuízos indenizáveis, conforme discriminado nesta apólice. 

 
37.4.2. Fica entendido e concordado que a franquia não será aplicada em caso de Perda Total do 
bem sinistrado. 

 
37.5. Documentos Básicos para Regulação de Sinistros 

 
Além dos documentos exigidos no subitem 13.3 das Condições Gerais desta apólice, sem 
prejuízos de outros, o Segurado deverá apresentar orçamentos para reparo e/ou reposição dos 
bens atingidos. 

 
37.6. Ratificação 

 
Ratificam-se os dizeres das Condições Gerais da apólice e da(s) Cobertura(s) Básica(s) que não 
tenham sido alteradas por esta cobertura. 
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  COBERTURAS ADICIONAIS  

38. COBERTURA ADICIONAL PARA EQUIPAMENTOS EM OPERAÇÃO EM PROXIMIDADE 
DE ÁGUA 

 
38.1. Riscos Cobertos 

 
Fica entendido e acordado que, mediante a contratação desta cobertura adicional, face a 
possibilidade de operação dos equipamentos em proximidade de água, fica excluída a alínea "c" 
da Cláusula 35.3ª - Riscos Excluídos e Bens Não Compreendidos no Seguro – da(s) Cobertura(s) 
Básica(s). 

 
 

 
38.2. Forma de Contratação 

 
38.2.1. A forma de contratação desta cobertura adicional será a mesma da forma de contratação 
da cobertura básica. 

 
38.2.2. A contratação desta cobertura adicional é permitida somente mediante a contratação de 
uma cobertura básica. 

 
 

 
38.3. Franquia / Participação Obrigatória do Segurado (Quando Adotada) 

 
38.3.1. Esta cobertura poderá estar sujeita a uma franquia e/ou participação obrigatória do 
Segurado nos prejuízos indenizáveis, conforme discriminado nesta apólice. 

 
38.3.2. Fica entendido e concordado que a franquia não será aplicada em caso de Perda Total do 
bem sinistrado. 

 
 

 
38.4. Documentos Básicos para Regulação de Sinistros 

 
Além dos documentos exigidos no subitem 13.3 das Condições Gerais desta apólice, sem 
prejuízos de outros, o Segurado deverá apresentar orçamentos para reparo e/ou reposição dos 
bens atingidos. 

 
 

 
38.5. Ratificação 

 
Ratificam-se os dizeres das Condições Gerais da apólice e da(s) Cobertura(s) Básica(s) que não 
tenham sido alteradas por esta cobertura. 
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  COBERTURAS ADICIONAIS  

39. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO RESERVA 
 

39.1. Riscos cobertos 
 

Estará coberto o valor dos aluguéis diários ou mensais, conforme a forma contratada, que o 
Segurado necessitar pagar a terceiros, caso necessite alugar outro equipamento igual ou 
equivalente, com o objetivo de dar continuidade a suas atividades, em virtude do(s) 
equipamento(s) ter(em) sido danificado(s) por qualquer evento coberto por esta apólice, até o 
Limite Máximo de Indenização contratado para esta cobertura. 

 
A indenização devida por força desta cobertura será paga em prestações diárias ou mensais e 
corresponderá ao aluguel que comprovadamente vier a ser pago a terceiros, limitado ao quociente 
da divisão do Limite Máximo de Indenização desta cobertura pelo número de dias ou meses 
estabelecidos no período indenitário, conforme fórmula a seguir: 

 
 

 
Indenização = Limite Máximo de Indenização 

 

 

Nº de Dias ou meses do Período Indenitário 
 

As prestações corresponderão ao tempo que for necessário e razoável à reposição ou reparação 
do equipamento sinistrado, respeitados os períodos de Carência e Indenitário previstos nesta 
Cláusula. 

 
39.2. Limite Máximo de Contratação 

 
O limite máximo de contratação desta cobertura deve corresponder, no máximo, até 100% do 
Limite Máximo de Indenização da Cobertura Básica. 

 
 

 
39.3. Período de Carência e Limitação do Período Indenitário 

 
Para efeito de início desta cobertura, deverá ser considerado o período de carência de 24 horas, 
contados a partir do dia de recebimento do aviso de sinistro pela Seguradora, não podendo este 
período ultrapassar o período indenitário constante da especificação da apólice. 

 
 

 
39.4. Ratificação 

 
Ratificam-se os dizeres das Condições Gerais da apólice e da(s) Cobertura(s) Básica(s) que não 
tenham sido alteradas por esta cobertura. 
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  COBERTURAS ADICIONAIS  

40. PERDA DE RENDIMENTO DE ALUGUEL DO EQUIPAMENTO 
 

40.1. Riscos Cobertos 
 

Estará coberto o valor dos aluguéis mensais que o equipamento segurado deixar de render pela 
impossibilidade de sua utilização, no todo ou em parte, em virtude de ter sido danificado por 
qualquer evento coberto por esta apólice, até o Limite Máximo de Indenização contratado para 
esta cobertura. 

 
A indenização devida por força desta cobertura será paga em prestações diárias ou mensais, 
conforme a forma contratada, e corresponderá ao aluguel que comprovadamente o equipamento 
deixar de render, limitado ao quociente da divisão do Limite Máximo de Indenização desta 
cobertura pelo número de dias ou meses estabelecidos no período indenitário, conforme fórmula a 
seguir: 

 
 

 
Indenização = Limite Máximo de Indenização 

 

 

Nº de Dias ou meses do Período Indenitário 
 

As prestações corresponderão ao tempo que for necessário e razoável à reposição ou reparação 
do equipamento sinistrado, respeitados os períodos de Carência e Indenitário previstos nesta 
cláusula. 

 
40.2. Limite Máximo de Contratação 

 
O limite máximo de contratação desta cobertura deve corresponder, no máximo, até 100% do 
Limite Máximo de Indenização da Cobertura Básica. 

 
 

 
40.3. Período de Carência e Limitação do Período Indenitário 

 
Para efeito de início desta cobertura, deverá ser considerado o período de carência de 24 horas, 
contados a partir do dia de recebimento do aviso de sinistro pela Seguradora, não podendo este 
período ultrapassar o período indenitário constante da especificação da apólice. 

 
 

 
40.4. Ratificação 

 
Ratificam-se os dizeres das Condições Gerais da apólice e da(s) Cobertura(s) Básica(s) que não 
tenham sido alteradas por esta cobertura. 
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  COBERTURAS ADICIONAIS  

41. MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE BENS 
 

41.1. Riscos Cobertos 
 

Estarão cobertos as perdas e os danos materiais diretamente causadas por impacto, queda, 
balanço, colisão, carga e descarga, virada ou semelhantes, durante a movimentação dos bens 
segurados exclusivamente dentro do recinto da Feira, Evento ou Exposição, desde que realizada 
por meio adequado, tais como: correias transportadoras, guinchos, guindastes, pontes rolantes e 
empilhadeiras, até o Limite Máximo de Indenização contratado para esta cobertura. 

 
Fica entendido e acordado que nos casos em que esta movimentação for realizada por empresas 
terceirizadas, a Seguradora não abrirá mão de exercer seu direito a sub-rogação, conforme 
previsto na CLÁUSULA 16 – SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS das Condições Gerais. 

 
 

 
41.2. Riscos Excluídos e bens não compreendidos no seguro 

 
Além das exclusões constantes na CLÁUSULA 9ª – EXCLUSÕES GERAIS e na CLÁUSULA 6ª – 
BENS E LOCAIS NÃO COBERTOS NESTE SEGURO das Condições Gerais, este seguro não 
garante: 

 
a) Qualquer operação de transporte ou movimentação, carga e descarga dos bens segurados 
fora do recinto da feira, Evento; 
b) Qualquer dano aos equipamentos utilizados nas operações de movimentação interna; 
c) Movimentação realizada por helicóptero; 
d) Qualquer dano causado a terceiros decorrente da movimentação dos bens segurados; 
e) Vazamento comum, perda e/ou diferença natural de peso ou de volume, e desgaste natural 
do objeto segurado; 
f) Insuficiência ou inadequação de embalagem, ou preparação imprópria do objeto segurado. 

 
 

41.3. Documentos Básicos para Regulação de Sinistro 
 

Ratifica-se o disposto na CLÁUSULA 13 – PROCEDIMENTOS EM CASO DE SINISTRO das 
Condições Gerais do presente seguro, exceto a lista de documentos básicos (item 13.3), que fica 
substituída pela seguinte, sendo ressalvado o direito da Seguradora de solicitar quaisquer outros 
documentos que julgar necessários, no caso de dúvida fundada e justificável: 

 
a) Dois orçamentos para reparo ou, no caso de perda total, orçamentos para substituição dos  
bens sinistrados. 
41.4. Franquia 

 
Será sempre deduzida dos prejuízos indenizáveis apurados em cada sinistro a parcela definida 
como franquia no texto da apólice. 
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41.5. Ratificação 
 

Ratificam-se os dizeres das Condições Gerais da apólice e da(s) Cobertura(s) Básica(s) que não 
tenham sido alteradas por esta cobertura. 
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  COBERTURAS ADICIONAIS  

42. OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM OBRAS SUBTERRÂNEAS E TÚNEIS 
 

42.1. Riscos Cobertos 
 

Estarão cobertos os danos materiais diretamente causados pela operação do(s) equipamento(s) 
segurado(s) em obras subterrâneas ou em túneis, até o Limite Máximo de Indenização contratado 
para esta cobertura. 

 
42.2. Documentos Básicos para Regulação de Sinistro 

 
Ratifica-se o disposto na CLÁUSULA 13 – PROCEDIMENTOS EM CASO DE SINISTRO das 
Condições Gerais do presente seguro, exceto a lista de documentos básicos (item 13.3), que fica 
substituída pela seguinte, sendo ressalvado o direito da Seguradora de solicitar quaisquer outros 
documentos que julgar necessários, no caso de dúvida fundada e justificável: 

 
a) Dois orçamentos para reparo ou, no caso de perda total, orçamentos para substituição dos  
bens sinistrados. 

 
 

42.3. Limite Máximo de Contratação 

 
O Limite Máximo de Contratação desta cobertura deve corresponder a 100% do Limite Máximo de 
Indenização da Cobertura Básica. 

 
 

 
42.4. Franquia 

 
Será sempre deduzida dos prejuízos indenizáveis apurados em cada sinistro a parcela definida 
como franquia no texto da apólice. Fica entendido e acordado que a franquia não será aplicada  
em caso de Perda Total do(s) equipamento(s) sinistrado(s). 

 
 

 
42.5. Ratificação 

 
Ratificam-se os dizeres das Condições Gerais da apólice e da(s) Cobertura(s) Básica(s) que não 
tenham sido alteradas por esta cobertura. 
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  COBERTURAS ADICIONAIS  

43. OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO SOBRE ÁGUA 
 

43.1. Riscos Cobertos 
 

Estarão cobertos, até o Limite Máximo de Indenização contratado para esta cobertura, os danos 
materiais, incluindo operações de içamento (exceto por helicóptero), diretamente causados pela 
operação do(s) equipamento(s) segurado(s) sob água, em proximidade de margens de  rios, 
praias, açudes, lagos, lagoas, cais, sobre plataformas flutuantes ou fixas sobre água, ou ainda 
fixados ou a bordo de embarcações, para fins de: 

 
a) Pesquisa, varredura, registro e comunicação; 
b) Trabalhos em geral, tais como: guindastes, geradores, compressores, etc. 

 
43.2. Riscos Excluídos e bens não compreendidos no seguro 

 
Permanecem as exclusões da CLÁUSULA 9ª – EXCLUSÕES GERAIS das Condições Gerais 
que não tenham sido alteradas pela presente cobertura ou pelas demais coberturas 
adicionais contratadas. 

 
43.3. Documentos Básicos para Regulação de Sinistro 

 
Ratifica-se o disposto na CLÁUSULA 13 – PROCEDIMENTOS EM CASO DE SINISTRO das 
Condições Gerais do presente seguro, exceto a lista de documentos básicos (item 13.3), que fica 
substituída pela seguinte, sendo ressalvado o direito da Seguradora de solicitar quaisquer outros 
documentos que julgar necessários, no caso de dúvida fundada e justificável: 

 
a) Dois orçamentos para reparo ou, no caso de perda total, orçamentos para substituição dos  
bens sinistrados. 

 
43.4. Limite Máximo de Contratação 

 
O Limite Máximo de Contratação desta cobertura deve corresponder a 100% do Limite Máximo de 
Indenização da Cobertura Básica. 

 
43.5. Franquia 

 
Será sempre deduzida dos prejuízos indenizáveis apurados em cada sinistro a parcela definida 
como franquia no texto da apólice. Fica entendido e acordado que a franquia não  será 
aplicada em caso de Perda Total do(s) equipamento(s) sinistrado(s). 

 
43.6. Ratificação 

 
Ratificam-se os dizeres das Condições Gerais da apólice e da(s) Cobertura(s) Básica(s) que não 
tenham sido alteradas por esta cobertura. 
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  COBERTURAS ADICIONAIS  

44. SUBTRAÇÃO SEM VESTÍGIO (ADICIONAL DE ROUBO E/OU FURTO QUALIFICADO). 
 

44.1. Riscos Cobertos 
 

Fica entendido e concordado que, mediante a contratação desta cobertura adicional, fica excluída 
a alínea 9.29 dos Riscos Excluídos da cobertura Roubo e/ou Furto Qualificado. 

 
Permanecem os demais Riscos Excluídos da cobertura de Roubo e/ou Furto Qualificado, bem 
como das Exclusões Gerais do presente seguro. 

 
Esta cobertura NÃO É VÁLIDA PARA EQUIPAMENTOS ESTACIONÁRIOS. 

 
 

 
44.2. Franquia 

 
Será sempre deduzida dos prejuízos indenizáveis apurados em cada sinistro a parcela definida 
como franquia no texto da apólice. Fica entendido e acordado que a franquia não será 
aplicada em caso de Perda Total do(s) equipamento(s) sinistrado(s). 

 
 

 
44.3. Ratificação 

 
Ratificam-se os dizeres das Condições Gerais da apólice e da(s) Cobertura(s) Básica(s) que não 
tenham sido alteradas por esta cobertura. 
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  COBERTURAS ADICIONAIS  

45. CLÁUSULA DE COBERTURA ADICIONAL DE TRANSPORTES PARA EQUIPAMENTOS 
EM EXPOSIÇÃO 

 
45.1. Riscos Cobertos 

 
Estarão cobertos os danos materiais decorrentes de acidentes de causa externa ocorridos durante 
o trânsito dos bens segurados, exclusivamente dentro do Território Brasileiro e no percurso 
especificado na apólice, até o Limite Máximo de Indenização contratado para esta cobertura. 

 
Fica entendido e acordado que os riscos de Roubo e/ou Furto Qualificado só estarão garantidos  
se contratada a Cobertura de Roubo e/ou Furto Qualificado constante destas Condições  
Especiais. 

 
45.2. Definições 

 
“Percurso” é definido como o trajeto entre dois locais, o de origem e o de destino. Para cada 
percurso deverá ser contratada a cobertura desta cláusula. 

 
45.3. Condições para Validade da Cobertura 

 
a) Tanto a remessa quanto a devolução dos bens deverão ser documentados mediante 

comprovantes assinados pelos responsáveis da expedição e recepção dos bens; 
b) O transporte deverá ser realizado pelos meios mais adequados para as características de 

cada objeto segurado, inclusive no que se refere à embalagem e preparação apropriados, 
e realizado pelas linhas regulares de navegação, marítima ou aérea, vagões ferroviários 
ou veículos devidamente licenciados; 

c) Danos provenientes de operações de embarque e desembarque dos bens segurados 
também estarão cobertos se tais operações forem executadas por especialistas ou 
empresas especializadas e todas as normas de segurança recomendadas para tais 
operações forem observadas; 

d) O período de cobertura desta cláusula não poderá exceder o período de cobertura da 
apólice, cujo vencimento determinará o término automático do  seguro, 
independentemente da localização dos bens. 

 
 

45.4. Franquia 

 
Será sempre deduzida dos prejuízos indenizáveis apurados em cada sinistro a parcela definida 
como Franquia no texto da apólice. 

 
45.5. Ratificação 

 
Ratificam-se os dizeres das Condições Gerais da apólice e da(s) Cobertura(s) Básica(s) que não 
tenham sido alteradas por esta cobertura. 



CONDIÇÕES GERAIS 
SEGURO DE RISCOS DIVERSOS - EQUIPAMENTOS 

AXA Seguros, S.A. | CNPJ 19.323.190/0001-06 
Processo SUSEP nº 15414.901605/2014-39 – Versão 07/2016 63 

 

 

 
 
 

  COBERTURAS ADICIONAIS  

 
46. IÇAMENTO 

 
O Texto da alínea 9.21 da cláusula de RISCOS EXCLUIDOS das condições gerais, 
transferida para cláusula riscos cobertos das condições gerais exclusivamente para 
garantir o içamento através de guindaste apropriado do (s) bem (s) indicado para esta 
coberturas na especificação desta apólice. 
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  COBERTURAS ADICIONAIS  
 

47. DESPESAS COM SOCORRO E SALVAMENTO 
 

Tendo sido contratada a cobertura adicional específica para Despesas de Socorro e 
Salvamento do bem indicado nesta apólice, com a correspondente cobrança de prêmio, 
correrão por conta deste contrato de seguro, sem aplicação de franquia e rateio, e até o 
limite mencionado para esta cobertura, o seguinte: - as despesas relacionadas a Socorro 
e/ou salvamento, comprovadamente efetuadas pelo segurado durante e/ou após a 
ocorrência de um sinistro, objetivando minorar os prejuízos ou salvar o bem segurado; e - 
os valores referentes aos danos materiais comprovadamente causados pelo segurado e/ou 
por terceiros ao bem segurado, na tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a 
coisa. Os eventuais reembolsos que vierem a ser efetuados pela Seguradora, relacionados  
a Socorro e/ou Salvamento em sinistros cobertos por este contrato de seguro e amparados 
por esta cláusula, não reduzirão o valor do Limite Máximo de Garantia desta apólice, pois 
deverão ser deduzidos do Limite de Máximo de Indenização desta cobertura adicional, 
sobrepondo qualquer outra cláusula prevista neste contrato, com a mesma finalidade. 

 
Ratificação: 

 
Ratificam-se todos os termos das Condições Gerais desta apólice que não tenham sido 
alterados por esta cobertura 
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  COBERTURAS PARTICULARES  

48. CLÁUSULA PARTICULAR – EXCLUSÃO DE COBERTURA DOS EVENTOS ROUBO 
E/OU FURTO DA COBERTURA BÁSICA 

 
Fica entendido e acordado que, ao contrário do disposto no Item 35.1 – Riscos Cobertos – da 
Cobertura Básica, não estão cobertos os riscos de Roubo e/ou Furto do(s) equipamento(s) 
descrito(s) nesta apólice. 

 
Ratificam-se as demais Cláusulas das Condições Gerais e Condições Especiais desta apólice que 
não tenham sido alteradas pela presente Cláusula Particular. 
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  COBERTURAS PARTICULARES  
 

 
49. CLÁUSULA PARTICULAR – EXCLUSÃO DE COBERTURA DO EVENTO COLISÃO DA 

COBERTURA BÁSICA 
 

Fica entendido e acordado que, ao contrário do disposto no Item 35.1 - Riscos Cobertos - da 
Cobertura Básica, não estão amparados os danos causados aos equipamentos segurados em 
decorrência de colisão do veículo o qual o mesmo está acoplado. 

 
Ratificam-se as demais Cláusulas das Condições Gerais e Condições Especiais desta apólice que 
não tenham sido alteradas pela presente Cláusula Particular. 
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  COBERTURAS PARTICULARES  
 

 
50. CLÁUSULA PARTICULAR RATEIO PARCIAL 

 
A Seguradora indenizará todo e qualquer sinistro sem aplicação da condição de Rateio constante 
da CLÁUSULA 10ª - FORMAS DE CONTRATAÇÃO das Condições Gerais, desde que: 

 
b) Na data do sinistro o Limite Máximo de Garantia seja igual ou superior aos percentuais de 
Valor em Risco previstos na tabela a seguir, conforme opção de contratação do Segurado, e 
devidamente indicado na especificação da apólice; 
c) Tenha sido pago o respectivo prêmio adicional correspondente ao percentual do Valor em 
Risco, conforme tabela a seguir: 

 
 
 
 

PERCENTUAL DO VALOR 
EM RISCO 

PERCENTUAL DE 
ADICIONAL AO 

PRÊMIO 

90% 5% 

80% 10% 

70% 15% 
 
 
 
 

Caso o Limite Máximo de Indenização seja inferior ao limite de percentual escolhido pelo 
Segurado, correrá por conta do Segurado a parcela dos prejuízos proporcional à diferença entre 
o Limite Máximo de Indenização real e o Limite Máximo de Indenização calculado de acordo  
com o percentual estabelecido na especificação da apólice. 

 
Esta Cláusula não se aplica às coberturas de Danos Elétricos, Perda ou Pagamento de Aluguel  
e Responsabilidade Civil. 
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  COBERTURAS PARTICULARES  
 

 
51. CLÁUSULA   PARTICULAR   EXCLUSÃO   DA  COBERTURA  DE TRANSPORTE  DO 

EQUIPAMENTO (PARA EQUIPAMENTO MÓVEL) 
 

Não obstante o que em contrário possa constar da CLÁUSULA 04 – ÂMBITO GEOGRÁFICO DA 
COBERTURA das Condições Gerais, a cobertura deste seguro restringe-se aos eventos 
ocorridos exclusivamente no endereço constante da apólice como “Local de Risco”, ficando, 
portanto, excluídos quaisquer danos ocorridos durante o transporte ou deslocamento do(s) 
equipamento(s), seja por meios próprios  ou por qualquer outro meio de transporte. 

 
Esta cláusula terá aplicação quando ratificada na proposta e apólice de seguro. 
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  COBERTURAS PARTICULARES  
 

 
52. CLÁUSULA PARTICULAR INSPEÇÃO ACEITAÇÃO POR IDADE 

 
Os equipamentos com idade superior a 15 anos deverão permanecer em perfeitas condições e 
com manutenções periódicas, ressaltamos ainda que, em caso de eventual sinistro será deduzida 
da indenização a depreciação por uso, idade e estado de conservação dos equipamentos. 

 
Cláusula aplicável a todos os seguros. 
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  COBERTURAS PARTICULARES  
 

 
53. CLÁUSULA PARTICULAR PARA VEÍCULO FORA DE ESTRADA 

 
Não obstante o que em contrário possa constar da CLÁUSULA 04 – ÂMBITO GEOGRÁFICO DA 
COBERTURA das Condições Gerais fica entendido e acordado, que o trânsito por autopropulsão 
em vias abertas ao tráfego somente estará amparado nos percursos de transferência do 
equipamento entre os locais de operação e as remessas desses equipamentos para manutenção 
ou reparo, desde que devidamente comprovados por documentos oficiais dessas transferências e 
observados as leis que disciplinam o tráfego rodoviário. 

 
Em nenhuma hipótese o trânsito por vias abertas ao tráfego estará amparado por esse seguro, se 
o equipamento/veículo estiver carregado com bens ou mercadorias de propriedade do segurado 
ou de terceiros ou sendo utilizado para fins de transportes de bens/mercadorias próprios ou de 
terceiros. 

 
Declara-se, outrossim, que é de pleno conhecimento do segurado que a cobertura contratada para 
esses equipamentos, observadas os demais termos e condições da apólice, não abrange qualquer 
responsabilidade por perdas e danos materiais corporais ou morais causados à terceiros" 
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  COBERTURAS PARTICULARES  
 

 
54. CLÁUSULA PARTICULAR – LMG ÚNICO. 

 
Declara-se, para os devidos fins e efeitos, que fica estabelecido para este seguro o Limite Máximo 
de Garantia (LMG) determinado na apólice, limite este considerado como máximo indenizável por 
sinistro ou série de sinistros ocorridos na apólice, respeitados ainda, os limites individuais das 
coberturas determinados para cada equipamento segurado.Independentemente do que possa 
constar das Condições Gerais do presente seguro, tendo em vista que esta condição particular 
prevalecerá para todos os fins de direito. 
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  COBERTURAS PARTICULARES  
 

 
55. CLÁUSULA DE ARBITRAGEM 

 
Fica expressamente convencionado que A Cláusula acima é facultativamente aderida pelo 
Segurado, para que caso surja qualquer controvérsia ou divergência quanto a interpretação 
dos termos e condições da presente apólice, assim como na evolução, ajuste e/ou 
liquidação de qualquer sinistro, estas deverão ser submetidas a decisão de um “Árbitro 
Comum” que o SEGURADO e a SEGURADORA nomearão conjuntamente. 

 
Não havendo consenso quanto a escolha do “Árbitro Comum”, dentro de um prazo de 30 
(trinta) dias após a decisão tomada nesse sentido, tanto a SEGURADORA como o 
SEGURADO nomearão por escrito e dentro de 10 (dez) dias, os seus Árbitros 
Representantes, os quais deverão pronunciar-se, em decisão conjunta, 15 (quinze) dias 
após suas convocações. 

 
No caso dos “Árbitros Representantes” não estabelecerem voto comum, será por eles 
comunicado por escrito às partes contratantes a nomeação que fizerem de um Árbitro de 
Desempate o qual será aceito antes de ser proposta qualquer ação judicial. 

 
Compete ao “Árbitro de Desempate”: 

 

 Presidir as reuniões que considerar necessário efetuar com os dois “Árbitros 
Representantes” em desacordo. 

 Entregar simultaneamente ao SEGURADO e à SEGURADORA as atas dessas reuniões, 
que constituirão sempre documentos prévios indispensáveis a qualquer direito de ação 
judicial por quaisquer das partes em desacordo. 

 O Segurado ou Co-Segurado e a Seguradora suportarão separadamente as despesas de 
seus “Árbitros representantes” e participarão com a metade das despesas do “ Árbitro 
Comum” e do “ Árbitro de Desempate” , citados nesta Cláusula. 

 

 
Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a 
resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, 
cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário. 

 
Cláusula é regida pela Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996. 
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PROCESSO SECUNDÁRIO DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL – PROCESSO SUSEP 
Nº 15414.902367/2014-89  – PLANO NÃO PADRONIZADO 
 
COBERTURAS ADICIONAIS AOS PROCESSOS PRINCIPAIS SUSEP Nº: 
15414.901605/2014-39 - SEGURO AXA RISCOS DIVERSOS 
 

Condições Gerais 
 
 
        1.1 Definições:  

 
Além das definições ratificadas nos seguros relativos aos planos principais ora mencionados, 
aplicam-se às Coberturas de Responsabilidade Civil as seguintes definições: 
 
 
1.1. Apólice a base de ocorrência:  
Aquela que define como objeto do seguro, o pagamento e/ou o reembolso das quantias, 
respectivamente, devidas ou pagas a terceiros, pelo Segurado, a título de reparação de danos, 
estipuladas por tribunal civil ou por acordo aprovado pela Seguradora, desde que:  
a) os danos tenham ocorrido durante o período de vigência da apólice; e  
b) o Segurado pleiteie a garantia durante a vigência da apólice ou nos prazos prescricionais 
em vigor. 
Todas as coberturas de Responsabilidade Civil contratadas neste seguro são a base de 
ocorrência.  
 
 
1.2. Garantia Única  
Uma das duas opções de garantia utilizadas nos Seguros de Responsabilidade Civil Geral. 
Nesta opção, na ocorrência de um sinistro abrigado por uma cobertura, a soma das 
indenizações devidas por danos materiais e por danos corporais, causados a terceiros, está 
limitada pelo Limite Máximo de Indenização. Não há qualquer discriminação de percentuais ou 
limites individuais para cada espécie de dano. 
 
1.3. Indenizações Punitivas:  
Indenizações decorrentes de processos civis, como punição a qualquer falta do Segurado, não 
destinadas a repor a perda do Segurado ou de terceiro reclamante (“Punitive Damages”). A 
indenização punitiva é risco excluído desta apólice. 
 
 
1.4. Limite Máximo de Garantia da Apólice (LMG).  
Representa o limite máximo de responsabilidade da Seguradora, é o valor máximo a ser pago 
pela Seguradora com base nesta apólice e/ou certificado de seguro, resultante de determinado 
evento ou série de eventos ocorridos na vigência da mesma, abrangendo uma ou mais 
coberturas contratadas. Esse limite não representa, em qualquer hipótese, pré-avaliação do(s) 
objeto(s) ou do(s) interesse(s) segurado(s). 
 
1.5. Limite de Responsabilidade  
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No Seguro de Responsabilidade Civil, há, em geral, dois limites de responsabilidade para cada 
cobertura contratada, o Limite Máximo de Indenização e o Limite Agregado. O primeiro 
corresponde à indenização máxima a que se obriga a Seguradora no caso de sinistro, ou série 
de sinistros, com o mesmo fato gerador, abrigados pela cobertura. O segundo representa o 
total máximo indenizável quando se consideram todos os sinistros ocorridos 
independentemente, garantidos pela mesma cobertura. Há, ainda, a possibilidade (opcional) 
de estipulação do Limite Máximo de Garantia da Apólice, a ser aplicado no caso de sinistro 
garantido por mais de uma das coberturas contratadas.  
 
 
1.6. Limite Máximo de Indenização (LMI).  
Valor estabelecido pelo Segurado para garantir os danos decorrentes dos riscos cobertos para 
cada uma das coberturas indicadas na apólice. 
É o valor máximo a ser pago pela Seguradora com base nesta apólice, resultante de um 
determinado evento ou série de eventos ocorridos na vigência da mesma e garantidos pela 
cobertura contratada. Esse limite não representa, em qualquer hipótese, pré-avaliação do(s) 
objeto(s) ou interesse(s) segurado(s). 
O valor da indenização a que o segurado terá direito, com base nas condições desta apólice, 
não poderá ultrapassar o valor do(s) objeto(s) ou do(s) interesse(s) segurado(s) no momento 
do sinistro, independente de qualquer disposição constante desta apólice. 
A escolha dos Limites Máximos de Indenização, bem como a solicitação da atualização dos 
mesmos em função da modificação do Valor em Risco dos bens cobertos, é de exclusiva 
responsabilidade do Segurado. 
Em todo sinistro, o respectivo Limite Máximo de Indenização por Cobertura ficará reduzido do 
mesmo valor da indenização paga. 
Os limites máximos de indenização estabelecidos para coberturas distintas são independentes, 
não se somando nem se comunicando. 
 
 
1.7. Limite Agregado (LA)  
Nas coberturas de Responsabilidade Civil deste plano de seguro, o Limite Agregado 
representa o total máximo indenizável pelo contrato de seguro, relativamente à cobertura 
considerada. 
O Limite Agregado será igual ao valor do Limite Máximo de Indenização da cobertura 
contratada.  
O Limite Agregado e Limite Máximo de Indenização de cada cobertura são independentes, não 
se somam nem se comunicam entre si.  
 
Cláusula Específica com aplicação em todas as Coberturas descritas neste processo.  
 
 
1.8 DEFESA EM JUÍZO CIVIL  
1 - Quando qualquer ação civil (ou penal), vinculada a danos cobertos por esse seguro, for 
proposta contra o Segurado ou seu preposto, será dado imediato conhecimento do fato para a 
Seguradora, para a qual serão remetidas cópias das notificações ou de quaisquer outros 
documentos recebidos.  
1.1.1 - Em tais casos, o Segurado (ou seu preposto) ficará obrigado a constituir, para a defesa 
judicial ou extrajudicial de seus direitos, procurador ou advogado, exceto nos casos em que a 
lei dispensar tal nomeação.  
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1.1.2 - A Seguradora poderá intervir na ação, na qualidade de assistente.  
1.2 - Embora as negociações e os procedimentos relativos à liquidação do sinistro, com os 
reclamantes, sejam conduzidos pelo Segurado, a Seguradora se faculta o direito de dirigir os 
entendimentos, ou intervir em qualquer fase daquelas negociações e procedimentos.  
1.3 - É vedado ao Segurado transigir, pagar ou tomar outras providências que possam influir 
no resultado das negociações ou litígios, em especial reconhecer sua responsabilidade ou 
confessar a ação, salvo se tiver a anuência expressa da Seguradora.  
1.4 - A Seguradora indenizará também, QUANDO CONTRATUALMENTE PREVISTO, as 
custas judiciais e os honorários do advogado ou procurador, nomeado(s) pelo Segurado, até o 
valor do Limite Máximo de Indenização fixado para essa cobertura, observada, quando for o 
caso, a eventual proporção na responsabilidade pela indenização principal.  
1.4.1 - A Seguradora reembolsará as custas judiciais e os honorários do(s) advogado(s) de 
defesa do reclamante, somente quando o pagamento advenha de sentença judicial ou acordo 
autorizado pela Seguradora, e até o valor da diferença, caso positiva, entre o Limite Máximo de 
Indenização da cobertura invocada, e a soma da quantia pela qual o Segurado for civilmente 
responsável, com o reembolso de despesas emergenciais contempladas pela cobertura.  
1.4.2 - Se o Segurado e a Seguradora nomearem advogados diferentes, na hipótese de não 
ter sido contratualmente previsto o reembolso das custas judiciais e dos honorários do(s) 
advogado(s) de defesa do Segurado, cada parte assumirá, individualmente, os gastos integrais 
pelas contratações respectivas. 
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COBERTURAS ADICIONAIS 

 
2. RESPONSABILIDADE CIVIL – EQUIPAMENTOS MÓVEIS 

 
 

2.1. Riscos Cobertos 
Esta cobertura reembolsará o Segurado das quantias pelas quais vier a ser responsável 
civilmente, em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo 
expresso pela Seguradora, relativas a reparações por danos materiais ou corporais causados 
a terceiros de forma involuntária, decorrentes de riscos cobertos por este seguro e ocorridos 
durante a sua vigência, até o Limite Máximo de Indenização contratado para esta cobertura. 
 
2.2. Consideram-se cobertos ainda: 
2.2.1. Atos ilícitos culposos ou dolosos, praticados por empregados do Segurado, ou, ainda, 
por pessoas a eles assemelhadas; 
2.2.2. Atos ilícitos culposos, praticados pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelo representante 
legal, de um ou de outro, se o Segurado for pessoa física, exceto no caso de culpa grave 
equiparável a atos ilícitos dolosos; 
2.2.3. Atos ilícitos culposos, praticados pelos sócios controladores da empresa segurada, seus 
dirigentes e administradores legais, beneficiários e respectivos representantes legais, se o 
segurado for pessoa jurídica, exceto no caso de culpa grave equiparável a atos ilícitos dolosos. 
 
2.3 Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado ao 
tentar evitar e/ou minorar os danos aludidos acima, atendidos os termos das Condições 
Gerais e da referida cláusula. 
2.4 Dentro do Limite Máximo de Indenização desta cobertura, a Seguradora responderá 
também pelas custas judiciais do foro civil e pelos honorários de advogados e peritos.  
2.5 Essa cobertura só poderá ser contratada em conjunto com a cobertura básica – 
Eventos de Causa Externa do plano principal.  
2.6 Esta cobertura poderá ser contratada por Pessoa Física ou Jurídica. 
 
 
 
2.7. Condições da Cobertura 
2.7.1. Para validade desta Cobertura Adicional de Responsabilidade Civil, o Segurado 
obriga-se a: 
a) Dar imediato aviso à Seguradora, por carta registrada e protocolada, ou outro meio 
seguro, da ocorrência de qualquer fato de que possa advir responsabilidade civil ou 
ainda, de quaisquer alterações nas características de projeto e configuração do(s) 
equipamento(s), na sua utilização ou no interesse do Segurado sobre o(s) mesmo(s); 
b) Em caso de ação judicial, a providenciar, ou possibilitar, a intervenção na lide da 
seguradora, da forma mais adequada e no momento processual oportuno; 
c) Manter o(s) equipamento(s) segurado(s) em bom estado de conservação e segurança; 
d) Permitir que somente pessoas habilitadas e treinadas possam conduzir o(s) 
equipamento(s) segurado(s). 
 
2.8 Em caso de sinistro, a liquidação obedecerá as seguintes disposições: 
a) Apurada a responsabilidade civil do Segurado nos termos destas condições, a Seguradora 
efetuará o reembolso da reparação pecuniária que este tenha sido obrigado a pagar; 
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b) A Seguradora indenizará o montante dos prejuízos regularmente apurados, observando o 
Limite Máximo de Garantia da cobertura; 
c) Qualquer acordo judicial  ou extrajudicial com terceiros prejudicados, seus beneficiários ou 
herdeiros só poderá ser reconhecido pela Seguradora se tiver sua anuência. Na hipótese de 
recusa do Segurado em aceitar o acordo recomendado pela Seguradora e aceito pelos 
terceiros prejudicados, fica acordado desde já a Seguradora não responderá por quaisquer 
quantias acima daquelas pelas quais seria a reclamação de terceiro liquidada nos termos do 
referido acordo; 
d) Se a indenização a ser paga pelo Segurado ao terceiro compreender pagamento em 
dinheiro e prestação de renda ou pensão, a Seguradora, dentro do Limite Máximo de 
Indenização desta cobertura, pagará preferencialmente a parte em dinheiro. Quando a 
Seguradora, ainda dentro daquele limite, tiver que contribuir também para o capital 
assegurador da renda ou pensão, fá-lo-á mediante o fornecimento ou aquisição de títulos, em 
seu próprio nome, ou ainda constituição de capital, cujas rendas serão inscritas em nome da(s) 
pessoa(s) com direito a recebê-las, com cláusula de que, cessada a obrigação, tais títulos, ou 
capital reverterão ao patrimônio da Seguradora;  
e) Dentro do Limite Máximo de Indenização desta cobertura, a Seguradora responderá, 
também pelas custas judiciais do foro civil e pelos honorários de advogados nomeados, pelo 
Segurado, de acordo com a lei. 
 
 
2.9 Esta Cláusula aplica-se exclusivamente a Equipamentos Móveis com 
autopropulsão. 
  
  
2.10. Riscos Excluídos 
Além das exclusões previstas na CLÁUSULA 9ª – RISCOS EXCLUÍDOS das Condições 
Gerais, esta seguro não garante: 
2.10.1. Indenizações por danos morais; 
2.10.2. Danos causados a terceiros conseqüentes da operação ou condução do(s) 
equipamento(s) por pessoa não treinada ou habilitada para tal fim; 
2.10.3. Danos decorrentes de operações de carga, descarga, içamento e descida do(s) 
equipamento(s) segurado(s); 
2.10.4. Danos causados ao Segurado, seus ascendentes, descendentes e cônjuge. Bem 
como a quaisquer parentes que com ele residam ou que dele dependam 
economicamente, e ainda os causados empregados, aos sócios controladores da 
empresa segurada, seus diretores ou administradores; 
2.10.5. Danos causados a terceiros quando o(s) equipamento(s) estiverem participando 
de competições de qualquer natureza; 
2.10.6. Danos decorrentes de erro de projeto ou de operação do(s) equipamento(s) 
segurado gerada pela falta de manutenção preventiva ou corretiva do(s) mesmo(s); 
2.10.7. Danos resultantes de atos ilícitos dolosos praticados pelo Segurado, beneficiário 
ou por seus representantes legais; 
2.10.8. Danos decorrentes de responsabilidades assumidas pelo Segurado junto a 
terceiros através de contrato ou acordo, sem a prévia anuência da Seguradora; 
2.10.9. Danos decorrentes de operações de içamento, levantamento e/ou qualquer tipo 
de movimentação ou manipulação de bens ou materiais de terceiros executados pelo(s) 
equipamento(s) segurado(s) ou ainda aqueles decorrentes escavações de qualquer 
natureza; 
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2.10.10. Danos causados por poluição ou contaminação ao meio ambiente; 
2.10.11. Acidentes diretamente ocasionados pela inobservância a disposições legais, 
tais como: lotação de passageiros, dimensão, peso e acondicionamento de carga 
transportada; 
2.10.12. Prejuízos decorrentes da não contratação de seguros obrigatórios por lei; 
2.10.13. Lucros cessantes e perdas financeiras; 
2.10.14. Pagamento de multas, sanções e fianças impostas ao segurado e despesas de 
qualquer natureza relativas a ações ou processos criminais; 
2.10.15. Danos relacionados a erros profissionais de qualquer tipo, incluindo aqueles de 
prestação de serviços a terceiros, tais como: engenharia, arquitetura, terraplanagem, 
agricultura, florestal, auditoria, contabilidade, processamento de dados, etc.; 
2.10.16. Extravio, furto ou roubo; 
2.10.17. Danos causados pela ação paulatina de temperatura, umidade, infiltração e 
vibração, bem como poluição, contaminação e vazamento; 
2.10.18. Danos genéticos, bem como causados por asbestos, talco asbestiforme, 
diethilstibestrol, dioxina, uréia, formadéido; 
2.10.19. Danos ou prejuízos causados a terceiros, salvo se contratada a Cobertura 
Responsabilidade Civil – Equipamentos Móveis e respeitadas suas disposições. 
 
 
2.11. Bens não compreendidos neste seguro 
2.11.1. Equipamentos destinados a exposição em feiras, eventos e exposições; 
2.11.2. Equipamentos móveis que não sejam autopropelidos. 
 
 
2.12. Franquia  
Será sempre deduzida dos prejuízos indenizáveis apurados em cada sinistro a parcela 
definida como franquia no texto da apólice. 
 
2.13. Limites Máximos de Garantia 
O Limite Máximo de Garantia (LMG) da apólice representa o valor máximo a ser indenizado 
pela Seguradora em decorrência de um ou mais sinistros durante a vigência da apólice. Este 
limite será igual à soma dos Limites Máximos de Indenização da cobertura de 
Responsabilidade Civil. 
Não há reintegração do Limite Máximo de Indenização. 
2.14. Limite Agregado (LA)  
 
De valor igual ao Limite Máximo de Indenização (LMI), representa o total máximo 
indenizável pela Seguradora quando considerados TODOS os sinistros abrigados pela 
cobertura, ocorridos independentemente e atendidas as demais disposições das 
Condições Gerais do Seguro.  
 
O Limite Máximo de Indenização e o Limite Agregado não se somam nem se 
comunicam. 
 
 
2.15. Providências em Caso de Sinistro 
Comunicar imediatamente à Seguradora o recebimento de citação judicial ou administrativa 
proposta por terceiro prejudicado, no caso da cobertura de Responsabilidade Civil. 
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2.16. Duplicidade de Seguro, Concorrência de Apólices e Sobreposição de Coberturas 
O prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado por cobertura de responsabilidade civil, 
cuja indenização esteja sujeita às disposições deste contrato, será constituído pela soma das 
seguintes parcelas:  
a) Despesas, comprovadamente, efetuadas pelo segurado durante e/ou após a ocorrência de 
danos a terceiros, com o objetivo de reduzir sua responsabilidade;  
b) Valores das reparações estabelecidas em sentença judicial transitada em julgado e/ou por 
acordo entre as partes, nesta última hipótese com a anuência expressa das sociedades 
seguradoras envolvidas. 
 
 
2.17. Ratificação 
Ratificam-se as Condições Gerais deste Seguro que não tenham sido alteradas por esta 
cobertura. 
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COBERTURAS ADICIONAIS 

 
3. RESPONSABILIDADE CIVIL OPERADOR 
 
 
3.1. Riscos Cobertos 
Esta cobertura reembolsará o Segurado das quantias pelas quais vier a ser responsável 
civilmente, em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo 
expresso pela Seguradora, relativas a reparações por danos corporais causados ao operador 
de máquinas e/ou equipamentos segurados, quando estiver no desempenho de suas funções, 
trabalhando com uma máquina ou equipamento segurado, observada as seguintes 
disposições: 
a) a presente cobertura abrange apenas danos que resultem em Morte ou Invalidez 
Permanente do empregado, resultantes de acidente súbito e inesperado e ocorridos durante a 
vigência deste contrato; 
b) o presente contrato garantirá ao Segurado a indenização correspondente à sua 
responsabilidade no evento, independentemente do pagamento, pela Previdência Social, das 
prestações por acidente de trabalho prevista na Lei 8.213 de 24/07/91; 
c) qualquer acordo judicial ou extrajudicial, com o terceiro prejudicado, seus beneficiários ou 
herdeiros, só será reconhecido pela Seguradora se tiver sua prévia anuência. Na hipótese de 
recusa do Segurado em aceitar o acordo recomendado pela Seguradora e aceito pelo terceiro 
prejudicado, a Seguradora não responderá por quaisquer quantias acima daquela pela qual 
seria o sinistro liquidado por aquele acordo; 
d) tão logo o Segurado saiba de fatos ou atos que possam vir a acarretar responsabilidade 
deverá dar imediato aviso a Seguradora. 
e) proposta qualquer ação civil, o Segurado dará imediato aviso à Seguradora, nomeando os 
advogados de defesa; 
f) embora não figure na ação, a Seguradora poderá intervir diretamente na mesma, na 
qualidade de assistente; 
g) fixada a indenização devida, seja por sentença transitada em julgado, seja por acordo, a 
Seguradora efetuará o reembolso da importância a que estiver obrigada, no prazo máximo de 
30 (trinta) dias, a contar da apresentação dos respectivos documentos; 
h) dentro do Limite Máximo de Indenização desta cobertura a Seguradora responderá, 
também, pelas custas judiciais do foro civil e pelos honorários de advogados; 
i) se a reparação pecuniária devida pelo Segurado compreender pagamento em dinheiro e 
prestação de renda ou pensão, a Seguradora, dentro do Limite Máximo de Indenização 
previsto, pagará preferencialmente a parte em dinheiro. Quando a Seguradora, ainda dentro 
daquele limite, tiver que contribuir para o capital assegurador da renda ou pensão, fa-lo-á 
mediante o fornecimento ou aquisição de títulos em seu próprio nome, cujas rendas serão 
inscritas em nome da(s) pessoa(s) com direito a recebê-las com cláusula estabelecendo que, 
cessada a obrigação, tais títulos reverterão ao patrimônio da Seguradora. 
 
3.1.2 Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado ao 
tentar evitar e/ou minorar os danos aludidos acima, atendidos os  termos das Condições 
Gerais e da referida cláusula. 
 
3.1.3 Dentro do Limite Máximo de Indenização desta cobertura, a Seguradora responderá 
também pelas custas judiciais do foro civil e pelos honorários de advogados e peritos.  
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3.1.4 Essa cobertura só poderá ser contratada em conjunto com a cobertura 
Responsabilidade Civil Equipamentos Móveis – Danos Materiais e Danos Corporais.  
3.1.5 Esta cobertura poderá ser contratada por Pessoa Física ou Jurídica. 
 
 
3.2. Riscos Excluídos  
Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 9ª – RISCOS EXCLUÍDOS das Condições 
Gerais que não tenham sido alteradas pela presente cobertura ou pelas demais 
coberturas adicionais contratadas, não estão cobertos quaisquer prejuízos, danos e 
reclamações direta ou indiretamente resultantes: 
a) de atos ilícitos dolosos ou culpa grave equiparável a atos ilícitos dolosos praticados 
pelo Segurado, pelo beneficiário do seguro ou pelo representante de um ou de outro, 
bem como os decorrentes de atos praticados pelo Segurado em estado de alcoolismo 
ou sob efeito de substâncias tóxicas, desde que fique comprovada a existência de nexo 
causal entre o sinistro e o estado do Segurado. Em se tratando de Segurado pessoa 
jurídica, esta exclusão aplica-se aos atos praticados pelos sócios controladores, 
dirigentes, administradores legais, beneficiários e respectivos representantes da 
empresa segurada; 
b) de perdas financeiras, inclusive lucros cessantes, não decorrentes de dano corporal 
abrangido por esta cobertura; 
c) de danos causados ao Segurado, seus ascendentes, descendentes ou cônjuge, bem 
como quaisquer parentes que com ele residam ou que de dependam economicamente, e 
ainda os causados aos sócios e controladores da empresa segurada; 
d) de danos genéticos, bem como danos causados por asbesto, talco asbestiforme, 
diethilstibestrol (DSE), dioxina, uréia, formaldeído, vacinas inclusive para gripe suína, 
dispositivo intra-uterino (DIU), contraceptivo oral ou outros produtos anti-
concepcionais, fumo ou derivados, danos resultantes de hepatite B ou síndrome da 
deficiência imunológica adquirida (AIDS),  organo-clorados, produtos fabricados por 
engenharia genética, produtos farmacêuticos, antibióticos, BSE - CJD e riscos 
relacionados (spongiform encephalopathies - SEs e doença de Creutzfeldt Jacob - 
conhecida como "vaca louca"), produtos de látex (uso cirúrgico), camisa-de-vênus,  
halogenoquinolicol (remédios administrados oralmente), RU 486 e outros produtos 
químicos abortificantes. silicones (em implantes e aplicações médicas), amianto, 
produtos derivados de sangue, dióxido de carbono e, também, os causados por campos 
eletromagnéticos em geral; 
e) do descumprimento de obrigações trabalhistas relativas à seguridade social, 
seguros de acidentes do trabalho, pagamento de salários e similares; 
f) de circulação de veículos motorizados e licenciados, de propriedade do Segurado, 
fora dos locais ocupados pelo mesmo; 
g) de doença profissional, doença do trabalho ou similar; 
h) de ações de regresso contra o Segurado, promovidas pela Previdência Social; 
i) de Danos Morais; 
j) de Indenizações Punitivas. 
k) danos materiais 
l) Danos relacionados com radiações ionizantes, contaminação por radioatividade ou 
energia nuclear;  
m) Danos ou prejuízos causados a terceiros, salvo se contratada a Cobertura 
Responsabilidade Civil – Equipamentos Móveis e respeitadas suas disposições. 
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3.3. Franquia  
Será sempre deduzida dos prejuízos indenizáveis apurados em cada sinistro a parcela definida 
como franquia no texto da apólice. 
 
 
3.4. Limites Máximos de Garantia 
O Limite Máximo de Garantia (LMG) da apólice representa o valor máximo a ser indenizado 
pela Seguradora em decorrência de um ou mais sinistros durante a vigência da apólice. Este 
limite será igual à soma dos Limites Máximos de Indenização da cobertura de 
Responsabilidade Civil. 
 
Não há reintegração do Limite Máximo de Indenização. 
 
3.5. Limite Agregado (LA)  
 
De valor igual ao Limite Máximo de Indenização (LMI), representa o total máximo 
indenizável pela Seguradora quando considerados TODOS os sinistros abrigados pela 
cobertura, ocorridos independentemente e atendidas as demais disposições das 
Condições Gerais do Seguro.  
 
O Limite Máximo de Indenização e o Limite Agregado não se somam nem se 
comunicam. 
 
 
3.6. Providências em Caso de Sinistro 
Comunicar imediatamente à Seguradora o recebimento de citação judicial ou administrativa 
proposta por terceiro prejudicado, no caso da cobertura de Responsabilidade Civil. 
 
 
3.7. Duplicidade de Seguro, Concorrência de Apólices e Sobreposição de Coberturas 
O prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado por cobertura de responsabilidade civil, 
cuja indenização esteja sujeita às disposições deste contrato, será constituído pela soma das 
seguintes parcelas:  
a) Despesas, comprovadamente, efetuadas pelo segurado durante e/ou após a ocorrência de 
danos a terceiros, com o objetivo de reduzir sua responsabilidade;  
b) Valores das reparações estabelecidas em sentença judicial transitada em julgado e/ou por 
acordo entre as partes, nesta última hipótese com a anuência expressa das sociedades 
seguradoras envolvidas. 
 
 
3.8. Ratificação 
Ratificam-se as Condições Gerais deste Seguro que não tenham sido alteradas por esta 
cobertura. 
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‘ 
COBERTURAS ADICIONAIS 

 
4. RESPONSABILIDADE CIVIL - EVENTOS ARTÍSTICOS, ESPORTIVOS, EXPOSIÇÕES, 
FEIRAS DE AMOSTRA E/OU SIMILARES 

 
4.1. Riscos Cobertos 

 
4.1.1. A responsabilidade civil do Segurado coberta na forma do item 2 Objetivo do Seguro das 
Condições Gerais desta Apólice e decorrente dos Danos causados a terceiros e relacionados 
com Eventos Artísticos, Esportivos, Exposições, Feiras de Amostras e/ou similares realizados 
pelo Segurado e discriminados na Especificação da Apólice. 
4.1.2. Estão particularmente garantidos os Riscos Cobertos a seguir predeterminados, entre 
outros inerentes a realização dos Eventos Artísticos, Esportivos, Exposições, Feiras de 
Amostras e/ou similares realizados pelo Segurado, desde que não façam parte da cláusula de 
Riscos Excluídos também constante destas Condições Especiais: 
a) Incêndio e/ou explosão, quando provocados pelo Segurado, durante o exercício de suas 
atividades nos estabelecimentos especificados na apólice; 
b) Desabamento, total ou parcial, inclusive de arquibancadas, palcos, cenários, stands, 
barracas e de quaisquer adaptações efetuadas e/ou autorizadas pelo Segurado nos locais 
especificados na apólice; 
c) Tumultos ocorridos por culpa do Segurado; 
d) Danos pelo fornecimento de comestíveis e bebidas para consumo nos locais de realização 
dos eventos, feiras e/ou similares; 
e) Responsabilidade direta, solidária ou subsidiária que pode corresponder ao Segurado por 
Danos causados a Terceiros por contratados, subcontratados e em geral por pessoas que 
atuem por conta do Segurado, no desempenho das atividades seguradas, sem relação de 
emprego e quando o responsável direto for declarado insolvente e não existir um seguro para 
cobrir os danos ocasionados; 
4.1.3. A palavra Segurado quando usada nesta apólice significa não só o Promotor da 
Exposição, Feira e/ou Evento, mas também, as expositoras, participantes das feiras e 
empresas envolvidas na montagem, desmontagem e realização do evento, feira e/ou 
exposição. 
4.1.4. As disposições da presente apólice aplicam-se separadamente para cada Segurado, da 
mesma forma como se tivesse sido contratado um seguro em separado para cada um deles. 
4.1.5. No caso de qualquer ocorrência garantida por essa apólice, quer envolvendo um dos 
Segurados ou todos eles a responsabilidade da Seguradora não excederá o limite máximo de 
indenização fixado na apólice. 
4.1.6. Os Segurados acima discriminados são considerados terceiros entre si, mantidas as 
exclusões constantes destas Condições Especiais. 
4.1.7. O desligamento de qualquer dos Segurados será efetuado sem qualquer devolução de 
prêmio, cessando imediatamente a cobertura em relação ao excluído. 

 
 
4.2. RISCOS EXCLUÍDOS 
4.2.1. ALÉM DAS EXCLUSÕES CONSTANTES DA CLAUSULA EXCLUSÕES GERAIS DAS 
CONDIÇÕES GERAIS, ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE RECLAMAÇÕES DE 
DANOS DIRETA OU INDIRETAMENTE DECORRENTES DE: 
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A) DANOS CAUSADOS PELA INOBSERVÂNCIA VOLUNTÁRIA DE LEIS E 
REGULAMENTOS QUE DIGAM RESPEITO À SEGURANÇA DO LOCAL EM QUE SE 
REALIZA O EVENTO; 
B) RECLAMAÇÕES RESULTANTES DE ATRASOS E/OU ANTECIPAÇÕES RELATIVOS 
AO HORÁRIO E/OU À DATA, DE INÍCIO OU DE TÉRMINO, DOS EVENTOS, FEIRAS E/OU 
AMOSTRAS, ASSIM COMO DE SUA NÃO REALIZAÇÃO OU CANCELAMENTO;  
C) DANOS CAUSADOS A VEÍCULOS TERRESTRES AUTOMOTORES ESTACIONADOS 
NO PERÍMETRO INTERNO OU EXTERNO DOS LOCAIS EM QUE SÃO REALIZADOS OS 
EVENTOS, FEIRAS E/OU AMOSTRAS; 
D) DANOS CAUSADOS A/OU POR EMBARCAÇÕES E A/OU POR AERONAVES;  
E) DESAPARECIMENTO, EXTRAVIO, FURTO E ROUBO DE BENS, INCLUSIVE DINHEIRO 
E VALORES; CONSIDERAM-SE VALORES, PARA EFEITO DESTE SEGURO: METAIS 
PRECIOSOS, PEDRAS PRECIOSAS OU SEMIPRECIOSAS, PÉROLAS, JÓIAS, CHEQUES, 
TÍTULOS DE CRÉDITO DE QUALQUER ESPÉCIE, SELOS, APÓLICES E QUAISQUER 
OUTROS INSTRUMENTOS OU CONTRATOS, NEGOCIÁVEIS OU NÃO, QUE 
REPRESENTEM DINHEIRO; 
F) DANOS CAUSADOS POR PRESENÇA DE PÚBLICO ACIMA DA CAPACIDADE 
NORMAL DO LOCAL E PREVIAMENTE ESTABELECIDA PELAS AUTORIDADES 
COMPETENTES; 
G) DANOS DECORRENTES DA REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS EM LOCAIS QUE NÃO 
POSSUAM VIAS DE ESCOAMENTO COMPATÍVEIS COM A CAPACIDADE DE PÚBLICO; 
H) DANOS CAUSADOS POR INOBSERVÂNCIA VOLUNTÁRIA ÀS NORMAS DA 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E/OU DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS 
DE OUTROS ÓRGÃOS COMPETENTES REFERENTES AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DO EVENTO; 
I) DANOS MATERIAIS CAUSADOS A CONTRATADOS, SUBCONTRATADOS OU A 
QUAISQUER PESSOAS QUE TRABALHEM OU EXECUTEM SERVIÇOS DURANTE A 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DA EXPOSIÇÃO, FEIRA E/OU EVENTO. 
J) DANOS CAUSADOS PELA UTILIZAÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS E/OU SIMILARES. 
K) DANOS CAUSADOS POR PRODUTOS FABRICADOS, VENDIDOS OU DISTRIBUÍDOS 
PELO SEGURADO, DEPOIS DE ENTREGUE A TERCEIROS, INCLUSIVE DENTRO DOS 
LOCAIS OCUPADOS OU CONTROLADOS PELO SEGURADO; 
4.2.2. O PRESENTE CONTRATO DE SEGURO NAO COBRE, AINDA, SALVO CONVENÇÃO 
EM CONTRÁRIO EXPRESSA NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE E MEDIANTE O 
PAGAMENTO DO PRÊMIO ADICIONAL RESPECTIVO: 
A) OS DANOS CAUSADOS AOS ARTISTAS, ATLETAS E/OU DESPORTISTAS 
CONTRATADOS OU CONVIDADOS PARA PARTICIPAR OU ATUAR NOS EVENTOS 
ARTÍSTICOS, ESPORTIVOS, EXPOSIÇÕES, FEIRAS OU SIMILARES.  
B) DANOS CAUSADOS AOS LOCAIS OCUPADOS PELO SEGURADO, OU AO SEU 
CONTEÚDO, QUANDO ESSES DANOS FOREM INERENTES AO USO DO LOCAL, COMO, 
POR EXEMPLO, O DESGASTE DO PISO, DOS MÓVEIS, DAS INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS, E SITUAÇÕES AFINS; 
 
4.3 Período da Cobertura 
A cobertura deste Contrato de Seguro compreende o período de montagem, da realização dos 
eventos, feiras ou amostras e a desmontagem, respeitando a vigência estabelecida nas 
Especificações da Apólice. 
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4.4. Medidas de Segurança 
 
4.4.1. Além das obrigações constantes das Condições Gerais deste Contrato de Seguro, 
deverá o Segurado observar todas as determinações das autoridades competentes, no que se 
refere a medidas de segurança e prevenção de acidentes, bem como aquelas que, embora 
não prescritas por tais autoridades, sejam consentâneas com o tipo de evento, exposição e/ou 
feira realizada, inclusive as a seguir relacionadas: 
a) não utilização de recipientes metálicos ou de vidro para acondicionamento de bebidas, nas 
áreas destinados aos espectadores do evento; 
b) proteção adequada de todas as instalações elétricas, inclusive mantendo vigilância 
permanente próxima a área dos transformadores de energia e torres de som, estas existentes 
nas áreas mencionadas na alínea anterior; 
c) indicação das rotas de fuga e saídas de emergência, para evacuação do local, através de 
sinalização cuja leitura seja possível mesmo em caso de paralisação do fornecimento de 
energia; 
d) controle do fluxo de pessoas nos pontos de estrangulamento (entradas e saídas) de modo a 
não permitir acúmulo excessivo de pessoas nesses pontos;  
e) vigilância e controle das saídas de modo a não permitir a colocação de obstáculos, tais 
como veículos estacionados e vendedores ambulantes, como também o fechamento indevido 
dos portões, acessos, rotas de fuga, saídas de emergência, etc.; 
f) existência de brigada de incêndio, mantida e/ou contratada pelo Segurado; 
g) existência de local e de pessoal qualificado para atendimento médico emergencial durante a 
realização dos eventos; 
h) existência de ambulância, mantida e/ou contratada pelo Segurado, durante a realização dos 
eventos. 
 
4.4.2. A INOBSERVÂNCIA DAS MEDIDAS ACIMA INVALIDARÁ A COBERTURA 
CONCEDIDA PELO PRESENTE CONTRATO DE SEGURO. 
 
4.5. Ratificação 
4.5.1. Ratificam-se as Condições Gerais, exceto as disposições que conflitarem com estas 
Condições Especiais. 
4.5.2. Estas Condições Especiais podem ser modificadas por disposições estipuladas nas 
Condições Particulares. 
 
 
4.6. Disposições Especiais 
Esta cobertura pode ser contratada por quaisquer PESSOAS JURÍDICAS não sendo, porém, 
recomendada para aquelas que disponham de seguro específico, neste ou em outro ramo. 
 
 
 
 

 
 


