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SEGURO DE RISCOS NOMEADOS 
 
CONDIÇÕES GERAIS 
 
CLÁUSULA 1ª - DEFINIÇÕES  
 

 
Para efeito das disposições da apólice ficam convencionadas as seguintes defini-
ções: 
 
Acidente – acontecimento que deriva de causa súbita, imprevista e ocasional, que provoca 
danos físicos às coisas seguradas de modo a exigir que sejam reparadas, reconstruídas ou 
repostas.  
 
Agravação do risco – reputam-se como agravantes as circunstâncias que, se existissem 
no tempo da contratação, ou no início da vigência do contrato, a Seguradora não o teria 
celebrado ou tê-lo-ia feito em condições distintas.  
 
Alagamento – é a invasão do local de risco ou do canteiro de obras por água de chuva, de 
tubulações próprias ou de cursos de água não navegáveis.  
 
Apólice – documento que reduz a escrito o acordo de vontades entre Seguradora e Segu-
rado; a ele se agregam a proposta, a ficha de informações e outros documentos que deram 
origem à contratação, além de eventuais endossos.  
 
Aviso de sinistro – comunicação da ocorrência de sinistro, ou de evento que possa resultar 
em tal, que o Segurado é obrigado a fazer à Seguradora, assim que dele tiver conhecimen-
to.  
 
Cobertura – garantia contra danos físicos provenientes de riscos amparados pelo contrato 
de seguro.  
 
Dados eletrônicos – significam fatos, conceitos e informações convertidas para uma forma 
adaptada para comunicações, interpretação ou processo por processamento de dados ele-
trônicos e inclui programas, software, e outras instruções codificadas para o processamento 
e manipulação de dados ou o controle e a manipulação de tais equipamentos.  
 
Dano corporal – lesão física causada ao corpo humano.  
 
Danos Elétricos – danos causados por variações anormais de tensão, curto-circuito, arco 
voltaico, calor gerado acidentalmente por eletricidade, descargas elétricas ou eletricidade 
estática.  
 
Dano físico – é aquele que atinge a propriedade tangível (coisas).  
 
Dolo - é uma falta intencional para ilidir uma obrigação.  
 
Emolumentos – conjunto de despesas adicionais a que, na conta do prêmio, está sujeito o 
Segurado; parcela que integra o valor em risco das coisas seguradas, composto de taxa de 
administração, lucros, benefícios e despesas indiretas (BDI).  
 
Endosso – documento por meio do qual a Seguradora introduz alterações na Apólice.  
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Entulho – acumulação de escombros resultantes de partes danificadas do objeto segurado, 
ou de material estranho a este como, por exemplo, aluviões de terra, rocha, lama, água, 
árvores, plantas e outros detritos;  
 
Especificação da Apólice – documento que reúne conjunto de informações sobre o seguro 
contratado, tais como: proprietário, empreiteiro(s), locais de risco, descrição dos itens segu-
rados, valores segurados, prêmios, franquias, vigência do seguro, prazo da obra, período de 
manutenção, enumeração de cláusulas aplicáveis, entre outros.  
 
Evento – cada manifestação de dano físico à coisa segurada.  
 
Franquia dedutível – valor consignado na Especificação da Apólice, que torna suscetíveis 
de indenização apenas os prejuízos indenizáveis que o excederem.  
 
Furto qualificado – ato de subtração de coisas seguradas, configurando-se como qualifica-
do, para os efeitos deste seguro, exclusivamente o furto cometido com destruição ou rom-
pimento de obstáculo à subtração da coisa e que deixe sinais inequívocos de sua ocorrên-
cia.  
 
Furto simples – ato furtivo de subtração de coisas seguradas, sem violência ou ameaça de 
violência à pessoa ou destruição ou rompimento de obstáculo.  
 
Incêndio – combustão com chamas, capaz de propagar-se a objetos vizinhos e de por em 
risco a vida e o patrimônio de uma pessoa, ocorrida em local não desejado ou que haja es-
capado do local ou receptáculo em que foi intencionalmente iniciada e no qual se pretendia 
ficasse confinada.  
 
Indenização – valor a que a Seguradora está contratualmente obrigada a pagar a quem 
possuir interesse legítimo, em caso de sinistros amparados pela Apólice.  
 
Inundação – é a invasão do local do risco ou do canteiro de obras por água de cursos 
d’água navegáveis.  
 
Limite Máximo de Garantia da apólice (LMG): Valor máximo de responsabilidade assumi-
da pela Seguradora em cada apólice, por evento ou série de eventos.  
 
Limite Máximo de Indenização por cobertura (LMI): 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 de-
nominado 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 co-
municando.  
 
Lock-Out – cessação de atividades por ato ou fato do empregador, também denominada 
“greve patronal”.  
 
Lucros Esperados – lucro bruto passível de ser perdido caso o empreendimento segurado, 
por atrasos atribuíveis a eventos garantidos pelo seguro, deixe de entrar em operação na 
data fixada em cronograma aceito pela Seguradora.  
 
Melhorias – todas as alterações que não constaram do projeto original do empreendimento.  
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Perda total – estado da coisa segurada, causado por risco garantido, que a torna, de forma 
definitiva, imprópria para o uso a que se destinava.  
 
Prêmio – importância paga pelo Segurado à Seguradora em contrapartida à aceitação do 
risco a que ele está exposto.  
 
Proponente – pessoa que pretende fazer seguro e que, para esse fim, firma proposta.  
 
Proposta de seguro – documento que precede a emissão da Apólice, contendo declaração 
dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco, com base nos quais a Se-
guradora aceitará o seguro ou não.  
 
Rateio – condição contratual segundo a qual o Segurado participa de uma parcela dos pre-
juízos indenizáveis, naqueles casos em que o Valor em Risco Declarado pelo Segurado 
quando da contratação do seguro for inferior ao valor em risco das coisas seguradas apura-
do na data do sinistro.  
 
Risco – é o evento incerto ou o acontecimento em data incerta, independente da vontade 
das partes e contra o qual é feito o seguro.  
 
Roubo – ato de subtração de coisas cobertas cometido mediante ameaça ou emprego de 
violência contra a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibili-
dade de resistência, quer pela ação física, quer pela aplicação de narcóticos ou assalto à 
mão armada.  
 
Salvados – remanescentes de coisas sinistradas e que ainda possuem valor econômico.  
 
Segurado – pessoa física ou jurídica, podendo ser o proprietário, o financiador, o construtor 
ou o montador, que, tendo interesse legítimo segurável, contrata o seguro.  
 
Seguradora – empresa autorizada na forma da lei para assumir e gerir riscos especificados 
na Apólice.  
 
Seguro – contrato pelo qual a Seguradora se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a 
garantir interesse legítimo do Segurado, relativo à coisa segurada, contra riscos predeter-
minados.  
 
Sinistro – concretização de um risco coberto; caso não esteja amparado pelo contrato de 
seguro, é denominado risco ou evento não coberto.  
 
Terrorismo - Uso ilegal da força ou violência contra pessoas ou propriedades para intimidar 
ou coagir um governo, uma população civil, ou qualquer segmento dela, em apoio a objeti-
vos políticos ou sociais.  
 
Tumultos – ação de pessoas com características de aglomeração, que perturbe a ordem 
pública por meio da prática de atos predatórios e para cuja repressão não haja necessidade 
da atuação das Forças Armadas.  
 
Vendaval - vento de velocidade igual ou superior a 15 (quinze) metros por segundo, devi-
damente comprovado pelo serviço de meteorologia mais próximo, e na falta deste, por qual-
quer outra autoridade competente.  
 
Vigência – prazo de duração do contrato de seguro.  
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CLÁUSULA 2ª - OBJETIVO DO SEGURO  
 
2.1. O presente seguro tem por finalidade garantir interesse legítimo do Segurado CON-
FORME DESCRITO NA APÓLICE, até o Limite Máximo de Garantia da Apólice 
ou o Limite Máximo de Indenização por Cobertura, constante na Especificação da Apólice, 
contra danos físicos à propriedade tangível (coisas seguradas) que o Segurado venha a 
sofrer, somente durante a vigência da Apólice, em consequência de riscos cobertos, en-
quanto permanecerem inalterados os dados constantes da proposta de seguro e outros do-
cumentos juntados, dados esses que serviram de base à emissão da Apólice, da qual os 
documentos antes citados passam a fazer parte integrante.  
 
CLÁUSULA 3ª - RISCOS COBERTOS  
 
3.1. Para os fins deste seguro, consideram-se riscos cobertos aqueles expressamente 
descritos na apólice e não excluídos nestas Condições Gerais, nas Condições Espe-
ciais e nas Condições Particulares.  
 
3.2. A cobertura básica, de contratação obrigatória, garante as avarias, perdas e da-
nos materiais de origem súbita, imprevista e acidental sofrida pelo bem segurado em 
decorrência de Incêndio (Inclusive em conseqüência de Tumultos, Greves e Lock-out), 
Raio e Explosão de qualquer Natureza.  
 
3.3. Também estão cobertos, até o Limite Máximo de Indenização fixado na apólice, os 
danos materiais decorrentes:  
 
a) De desmoronamento diretamente resultante dos riscos cobertos;  
b) Da impossibilidade de remoção ou proteção dos salvados, por motivo de força 
maior;  
c) De providências tomadas para o combate à propagação dos riscos cobertos, para o 
salvamento e proteção dos bens descritos nesta apólice e para o desentulho do local, 
bem como as despesas decorrentes destas providências.  
 
3.4. Mediante pagamento de prêmio adicional o Segurado poderá solicitar a inclusão 
no seguro das seguintes coberturas:  

 Alagamento e Inundação;  

 Anúncios Luminosos;  

 Danos Elétricos;  

 Danos na Fabricação (Work Damage);  

 Derrame d’água ou outra substância Líquida de Instalações de Chuveiros Au-
tomáticos (Sprinklers);  

 Desmoronamento;  

 Deterioração de Mercadorias em Ambientes Frigorificados;  

 Equipamentos em Exposição – Incluindo o Risco de Transporte;  

 Equipamentos em Exposição – Excluindo o Risco de Transporte;  

 Equipamentos Cinematográficos, Fotográficos e de Televisão (Operados em 
estúdios, laboratórios ou Reportagens Externas);  
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 Equipamentos Cinematográficos, Fotográficos e de Televisão (Operados Ex-
clusivamente em estúdios e laboratórios ou Depositados em Local Determina-
do); Equipamentos EstacionáriosEquipamentos Móveis; 

 Equipamentos Eletrônicos/Baixa Voltagem;  

 Extravasamento ou derrame de materiais em estado de fusão;  

 Fidelidade de Empregados;  

 Instrumentos Musicais e Equipamentos de Som;  

 Material Rodante;  

 Obras de Arte;  

 Quebra de Vidros;  

 Quebra de Máquinas;  

 Recomposição de Registros e Documentos;  

 Roubo e/ou Furto Qualificado de Bens;  

 Terremoto ou Tremores de Terra;  

 Tumultos, Greves e Lock-out;  

 Valores;  

 Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado, Granizo, Queda de Aeronaves ou quais-
quer Engenhos Aéreos ou Espaciais, Impacto de Veículos Terrestres e Fumaça;  

 
CLÁUSULA 4ª - RISCOS EXCLUÍDOS  
 
4.1. Esta Apólice não garante perdas e danos e quaisquer custos ou despesas relaci-
onadas com:  
 
a) Guerra, invasão, ato de inimigo estrangeiro, hostilidades ou operações bélicas, 

guerra civil, insurreição, rebelião, revolução, conspiração ou ato de autoridade militar 

ou de usurpadores de autoridade;  

b) Atos maliciosos de qualquer pessoa ou pessoas, agindo em ligação com qualquer 

organização política, religiosa ou ideológica e outras que visem a instigar a queda do 

governo de jure ou de facto, por meio de atos de terrorismo ou subversão;  

c) Desapropriação permanente ou temporária decorrente de confisco, nacionalização, 

intimação e requisição por ordem de qualquer autoridade legalmente constituída;  

d) Efeitos de materiais de armas nucleares, radiações ionizantes ou de contaminação 

provenientes de radioatividade de qualquer combustível nuclear ou de qualquer resí-

duo nuclear, resultante de fissão nuclear, bem como custo de descontaminação;  

e) Falta de entrada de eletricidade, combustível, água, gás, vapor ou qualquer matéria 

prima utilizada no processo, causado por ocorrência fora do local descrito nesta apó-

lice;  

f) Operações de transporte, ou transladação dos bens segurados fora do recinto ou 

local de funcionamento expressamente indicado nesta apólice;  

g) Falhas ou defeitos pré-existentes à data de início de vigência deste seguro e que já 

eram do conhecimento do Segurado, ou seus prepostos, independentemente de se-

rem ou não do conhecimento da Seguradora;  
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h) Atos propositais, negligências, ação ou omissão dolosa do Segurado, seus direto-

res, ou de quem em proveito deles atuar;  

i) Qualquer tipo de responsabilidade do fornecedor ou fabricante perante o Segurado 

por força de lei ou de contrato;  

j) Desgaste pelo uso, deterioração gradativa de qualquer parte do objeto segurado, 

inclusive quaisquer efeitos ou influências atmosféricas, oxidação, ferrugem, escama-

ções, incrustações, cavitação e corrosão de origem mecânica, térmica ou química.  

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

fixadas em projeto para operação das máquinas, equipamentos ou instalações segu-

radas;  

l) Manutenção inadequada entendendo-se como tal, aquela que não atende às reco-

mendações mínimas estabelecidas pelo fabricante;  

m) Defeito de fabricação de material, erro de projeto;  

n) Erro de montagem, falta de habilidade, negligência e sabotagem;  

o) Desintegração por força centrífuga;  

p) Explosão física ou seca, ocorrida dentro do bem segurado, entendendo-se como tal 

o rompimento ou deformação das paredes de um recipiente com gás, vapor ou líqui-

do, em conseqüência exclusiva das forças de expansão ou compressão interna des-

ses gases, vapores ou líquidos, que venham a provocar um equilíbrio súbito e impre-

visto entre as pressões interna e externa desse mesmo recipiente;  

q) Defeito mecânico ou elétrico;  

r) Reparos, substituições e reposições habituais;  

s) Testes e/ou performance de produtos e novos produtos.  

t) Desempenho inferior ao esperado;  

u) Abandono ou falta de ocupação sem prévia notificação à seguradora;  

v) Poluição ou contaminação gradual de qualquer natureza.  

w) Queimadas em zonas rurais;  

x) Infiltração, umidade e obstrução gradual de dutos;  

4.2. Não serão considerados prejuízos indenizáveis:  

a) Multas, juros e outros encargos financeiros ou penalizações de qualquer natureza; 

b) Quaisquer ônus decorrentes de danos a terceiros em função dos serviços e bens 

garantidos pela apólice, mesmo os conseqüentes de um acidente;  

c) Quaisquer ônus decorrentes de substituição temporária de máquinas sinistradas;  

d) Melhorias, reparos, substituições e reposições normais;  

e) Custos extras de reparo ou substituição exigidos por qualquer norma, regulamento, 

estatuto ou lei que restrinja o reparo, alteração, uso, operação, construção, recons-

trução ou instalação na ou da propriedade segurada;  

f) Perda de receita ou danos indiretos de qualquer natureza, ainda que conseqüentes 

de risco coberto pela apólice, tais como inutilização ou deterioração de matéria-prima 

e materiais de insumo, perda de vida útil, produção inferior, qualitativa ou quantitativa 

à projetada, custos de escavações, nivelamento, enchimento, dragagem e pavimenta-

ção, etc.  

Salvo expressa menção em contrário e, pagamento de prêmio adicional, este seguro 

não cobre:  

a) Alagamento e Inundação;  

b) Anúncios Luminosos;  
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c) Danos Elétricos;  

d) Danos na Fabricação (Work Damage);  

e) Derrame d’água ou outra substância Líquida de Instalações de Chuveiros Automá-

ticos (Sprinklers);  

f) Desmoronamento;  

g) Deterioração de Mercadorias em Ambientes Frigorificados;  

h) Equipamentos em Exposição – Incluindo o Risco de Transporte;  

i) Equipamentos em Exposição – Excluindo o Risco de Transporte;  

j) Equipamentos Cinematográficos, Fotográficos e de Televisão (Operados em estú-

dios, laboratórios ou Reportagens Externas);  

k) Equipamentos Cinematográficos, Fotográficos e de Televisão (Operados Exclusi-

vamente em estúdios e laboratórios ou Depositados em Local Determinado);  

l) Equipamentos Arrendados e/ou Cedidos;  

m) Equipamentos em Operação sobre água;  

n) Equipamentos Estacionários;  

o) Equipamentos Móveis;  

p) Equipamentos Eletrônicos/Baixa Voltagem;  

q) Extravasamento ou derrame de materiais em estado de fusão;  

r) Fidelidade de Empregados;  

s) Instrumentos Musicais e Equipamentos de Som;  

t) Material Rodante;  

u) Obras de Arte;  

v) Quebra de Vidros;  

w) Quebra de Máquinas;  

x) Recomposição de Registros e Documentos;  

y) Roubo e/ou Furto Qualificado de Bens;  

z) Terremoto ou Tremores de Terra;  

aa) Tumultos, Greves e Lock-out;  

bb) Valores;  

cc) Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado, Granizo, Queda de Aeronaves ou quaisquer 

Engenhos Aéreos ou Espaciais, Impacto de Veículos Terrestres e Fumaça.  

 

CLÁUSULA 5ª - BENS NÃO SEGURADOS  
 
5.1. Não estão cobertos: 
  
a) Papéis de Crédito, peças de arte, jóias, metais preciosos ou pedras preciosas, obri-

gações em geral, títulos ou documentos, de qualquer espécie, selos, moeda cunhada, 

papel moeda, cheques, letras, livros de contabilidade e quaisquer outros livros co-

merciais.  

b) Terrenos, matéria prima estocada ou em processo de beneficiamento ou de con-

centração, produtos acabados.  

c) Aeronaves de qualquer tipo, embarcações.  

d) Veículos automotores licenciados para uso em via pública.  

e) Barragens, água estocada, estradas, ramais de estradas de ferro, árvores, grama-

dos, florestas, plantações, culturas e animais.  

f) Minas subterrâneas e outras jazidas localizadas abaixo da superfície do solo.  
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g) Bens em trânsito (fora do local segurado);  

h) Satélites e transmissores;  

i) Cabos operacionais, incluindo linhas de transmissão e distribuição, torres, conduto-

res e postes.  

 
CLÁUSULA 6ª - ACEITAÇÃO DO SEGURO  
 
6.1. A celebração ou alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante 
proposta assinada pelo proponente ou por seu representante legal, ou, ainda, por expressa 
solicitação de qualquer um destes, pelo corretor de seguros.  
 
6.2. A proposta escrita conterá os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.  
 
6.3. A sociedade Seguradora fornecerá ao proponente, obrigatoriamente, o protocolo identi-
ficando a proposta por ela recepcionada, com indicação da data e hora de seu recebimento.  
 
6.4. A sociedade Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para manifestar-se sobre a 
proposta, contados a partir da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou reno-
vações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.  
 
6.5. Nos casos de Seguros contratados por pessoa física, a solicitação de documentos 
complementares, para análise e aceitação do risco ou da alteração proposta, poderá ser 
feita apenas uma vez, durante o prazo acima.  
 
6.6. Nos casos de Seguros contratados por pessoa jurídica, a solicitação de documentos 
complementares, poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto (15 dias), desde 
que a sociedade seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para 
avaliação da proposta ou taxação do risco.  
 
6.7. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do 
risco ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias ficará suspenso, voltando a cor-
rer a partir da data em que se der a entrega da documentação.  
 
6.8. A seguradora procederá a comunicação formal, no caso de não aceitação da pro-
posta, justificando a recusa.  
 
6.9. Em caso de recusa do risco, em que tenha havido adiantamento de valor para futuro 
pagamento parcial ou total do prêmio, o valor do adiantamento é devido no momento da 
formalização da recusa, devendo ser restituído ao proponente, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias corridos, integralmente ou deduzido da parcela “pro rata temporis” correspondente ao 
período em que tiver prevalecido a cobertura.  
 
6.10. A Seguradora emitirá e enviará a apólice no início do contrato e em cada uma das 
renovações subseqüentes.  
 
6.11. Em caso de recusa de proposta recebida com adiantamento de valor para futuro pa-
gamento parcial ou total do prêmio dentro dos prazos previstos, a cobertura prevalecerá por 
mais 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data em que o proponente, seu representante 
ou corretor de seguros tiver conhecimento formal da recusa.  
 
6.12. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da 
data de aceitação da proposta.  
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CLÁUSULA 7ª - ÂMBITO GEOGRÁFICO DA COBERTURA  
 
7.1. O âmbito geográfico da cobertura será o território brasileiro, respeitado, em cada caso, 
o que constar na Especificação da Apólice, sob o título de Local do Risco.  
 
CLÁUSULA 8ª - LIMITES MÁXIMOS  
 
8.1. Os Limites Máximos são aqueles expressamente mencionados na Especificação da 
Apólice.  
 
8.2. Os valores constantes dos documentos devem ser expressos em moeda corrente naci-
onal, vedada a utilização de unidade monetária de qualquer outra natureza. Exceto nas ope-
rações contratadas em moeda estrangeira, expressamente autorizadas nos termos da regu-
lamentação específica.  
 
8.3.O Segurado, a qualquer tempo, poderá subscrever nova proposta ou solicitar emissão 
de endosso, para alteração do limite da garantia contratualmente previsto, ficando a critério 
da sociedade Seguradora sua aceitação e alteração do prêmio, quando couber.  
 
8.4. Neste seguro podem ser conjugadas mais de uma cobertura, sendo obrigatória a con-
tratação da cobertura Básica. Serão definidos na apólice o limite de responsabilidade da 
sociedade Seguradora em cada cobertura (Limite Máximo Indenização por Cobertura) e/ou 
o valor máximo indenizável pelo contrato de seguro (Limite Máximo Garantia da Apólice), 
em um ou mais sinistros ou coberturas.  
 
CLÁUSULA 9ª - FORMA DE CONTRATAÇÃO  
 
9.1. Nos eventos de Incêndio, Queda de Raio, Explosão e Lucros Cessantes a contra-
tação se dará na forma de Primeiro Risco Relativo, onde a Seguradora responderá 
pelos prejuízos cobertos até o limite da importância Segurada, desde que o Valor em 
Risco declarado na apólice seja igual ou superior a 80% (Oitenta por cento) do Valor 
em Risco apurado no dia do sinistro. Caso contrário, correrá por conta do Segurado a 
parcela dos prejuízos proporcional à diferença entre 80% (Oitenta por cento) do Valor 
em Risco apurado na data do sinistro e o Valor em Risco expressamente declarado na 
apólice.  
 
9.2. Cada verba, se houver mais de uma na apólice, ficará separadamente sujeita a 
essa condição, não podendo o Segurado alegar excesso de valor em risco declarado 
numa verba para compensação de insuficiência em outra.  
 
9.3. Para os demais eventos cobertos pela presente apólice, a forma de contratação será 
pelo 1º Risco Absoluto, isto é, a Seguradora responderá integralmente pelos prejuízos co-
bertos, independentemente dos valores em risco dos objetos segurados garantidos pela 
apólice, até o respectivo Limite Máximo de Indenização estabelecido na Especificação, ob-
servadas as demais Cláusulas e condições da apólice.  
 
9.4. Em caso de sinistro, o Segurado não poderá alegar excesso de verba em qualquer 
cobertura para compensação de eventual insuficiência em outra.  
9.5. A soma de todas as indenizações pagas pela presente apólice em todos os sinis-
tros não poderá exceder o Limite de Indenização.  
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CLÁUSULA 10ª - MODIFICAÇÃO, RENOVAÇÃO E PRORROGAÇÃO DO SEGURO  
 
10.1. A prorrogação ou a modificação do seguro será feita mediante proposta de seguro 
assinada pelo proponente, por seu representante legal ou por corretor habilitado e entregue 
sob protocolo fornecido pela Seguradora.  
 
10.2. A aceitação da prorrogação, bem como da modificação, estarão sujeitas à análise pré-
via do risco pela Seguradora, a qual poderá solicitar informações e documentos complemen-
tares àqueles inicialmente indicados na proposta.  
 
10.3. Na hipótese de não aceitação da proposta de seguro, pertinente à prorrogação 
ou à modificação, a Seguradora fará comunicação formal ao proponente, apresentan-
do a justificativa da recusa, ficando facultado à Seguradora o direito de cancelamento 
da apólice.  
 
10.4. A concessão da prorrogação dependerá do exame das justificativas para sua solicita-
ção, da atualização dos dados constantes da ficha de informações e outros documentos que 
deram origem ao seguro contratado e demais documentos necessários à análise do pedido. 
Se concedida a prorrogação, será estipulado o pagamento de um prêmio adicional a ser 
estabelecido de acordo com o estado do risco Segurado na época do pedido. Termos e 
condições originais da apólice poderão ser revisados pela Seguradora, em função do exa-
me que ela realizará. Se a necessidade de prorrogação ocorrer por motivo de sinistro, o 
prêmio adicional a ser cobrado não poderá, em nenhuma circunstância, ser recuperado pelo 
Segurado como prejuízo indenizável.  
 
10.5. A renovação deste seguro somente poderá ser feita de forma expressa através 
de proposta de seguro assinada pelo Segurado.  
 
CLÁUSULA 11ª - DOCUMENTOS  
 
11.1. São documentos deste seguro a Apólice, seus endossos, a proposta de seguro assi-
nada pelo Segurado, seu representante ou corretor de seguros, dentre outros que tenham 
sido necessários.  
 
11.2. Qualquer alteração no conteúdo dos documentos referidos nesta cláusula só 
será válida se houver concordância prévia sobre ela entre Segurado e Seguradora.  
 
11.3. Os documentos e demais instrumentos mencionados no primeiro parágrafo da presen-
te cláusula, não alteram o âmbito de cobertura deste contrato de seguro, especificado na 
cláusula 2ª - Objetivo do Seguro.  
 
11.4. Não é válida a presunção de que a Seguradora tenha conhecimento de fato ou 
circunstância que não conste dos documentos fornecidos, nem daqueles que não 
tenham sido comunicados posteriormente, na forma estabelecida nestas condições.  
 
CLÁUSULA 12ª - INSPEÇÕES DE RISCOS E SUSPENSÃO DE COBERTURA  
 
12.1. Fica a cargo da Seguradora ou de seu Ressegurador, a realização de inspeção perió-
dica para fins de conhecimento e controle do risco e de prevenção de sinistros,  
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devendo ser fornecido ao Segurado o relatório da referida inspeção. A data dessa inspeção 
será avisada previamente pela Seguradora ao Segurado, que prestará toda a colaboração e 
apoio necessários à sua realização.  
 
12.2. Em conseqüência da inspeção do risco, fica reservado à Seguradora o direito de 
a qualquer momento da vigência desta apólice, suspender a cobertura mediante noti-
ficação prévia, no caso de ser constatada qualquer situação grave ou de iminente pe-
rigo ou que não tenham sido tomadas pelo Segurado, após sua constatação, as pro-
vidências cabíveis ou recomendáveis para sanar tal situação. A cobertura poderá ser 
restabelecida por decisão expressa da Seguradora, que deverá reembolsar ao Segu-
rado o prêmio correspondente ao período em que a cobertura ficou suspensa, na ba-
se pró-rata temporis.  
 
CLÁUSULA 13ª - MEDIDAS DE SEGURANÇA  
 
13.1. Sob pena de perda de qualquer direito, o Segurado se obriga a tomar todas as 
medidas de segurança e precauções no sentido de evitar a ocorrência de quaisquer 
danos aos objetos segurados e a cumprir todas as normas e regulamentos vigentes 
relativos ao seu funcionamento, assim como mantê-los em boas condições de manu-
tenção e conservação, e que funcionem, sem sobrecarga.  
 
CLÁUSULA 14ª - FRANQUIAS DEDUTÍVEIS  
 
14.1. Correrão por conta do Segurado os prejuízos indenizáveis relativos a cada sinis-
tro coberto, até o valor das franquias estipuladas na Especificação da Apólice.  
 
I. No caso de existência de franquias diferentes, na mesma Apólice ou em mais de 

uma Apólice, aplicar-se-á a de valor mais elevado.  

II. No que diz respeito a danos físicos sofridos pelas coisas seguradas, num período 

de 72 (setenta e duas) horas consecutivas, e provenientes de um mesmo evento da 

natureza, será considerado como um único sinistro. Aplicar-se-á para o evento so-

mente uma franquia estipulada na Especificação da Apólice.  

 
CLÁUSULA 15ª - SINISTRO  
 
15.1. No caso de sinistro, o Segurado ou quem suas vezes fizer, sob pena de perder o 
direito à indenização, terá de:  
 
I. comunicá-lo imediatamente à Seguradora, pela via mais rápida ao seu alcance, sem 

prejuízo da comunicação escrita;  

II. fazer constar da comunicação escrita, a data, a hora e o local do sinistro, as suas 

possíveis causas e a estimativa dos valores envolvidos;  

III. tomar as providências consideradas inadiáveis para resguardar os interesses co-

muns e minorar os danos físicos até a chegada do representante da Seguradora;  

IV. aguardar o comparecimento de representante da Seguradora antes de providenciar 

qualquer reparo ou reposição;  
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V. franquear ao representante da Seguradora o acesso ao local do sinistro e prestar-

lhe as informações e os esclarecimentos solicitados, colocando-lhe à disposição a 

documentação para comprovação ou apuração dos valores envolvidos;  

VI. preservar as partes danificadas e possibilitar sua inspeção pelo representante da 

Seguradora;  

VII. entregar à Seguradora, com a devida diligência, todos os documentos por ela so-

licitados.  

 

15.2. Para o aviso de sinistro, o Segurado, deverá apresentar os seguintes documen-
tos:  
a) Aviso de sinistro;  

b) Boletim de Ocorrência policial;  

c) Conteúdo: 2 (dois) orçamentos para reparo/substituição de cada bem sinistrado 

com indicação de marca, modelo, número de série e idade;  

d) Prédio: 2 (dois) orçamentos para reconstrução/reparo da parte danificada, discri-

minando materiais e mão-de-obra utilizados, levando-se em consideração os materi-

ais aproveitáveis;  

e) Cronograma da obra;  

f) Contrato de Prestação de serviços.  

 

15.3. A partir da entrega da documentação especificada para a liquidação de sinistros 
de cada cobertura, a Seguradora tem o prazo de 30 (trinta) dias para efetuar a sua li-
quidação, facultando-se à sociedade Seguradora, no caso de dúvida fundada e justifi-
cada, a solicitação de outros documentos.  
 
15.4. No caso de solicitação de nova documentação o prazo para liquidação de sinis-
tro sofrerá suspensão, assim, a contagem do prazo voltará a correr a partir do dia útil 
subseqüente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.  
 
15.5. O não pagamento da indenização no prazo estabelecido acima implicará na apli-
cação de juros de mora a partir desta data, sem prejuízo de sua atualização, nos ter-
mos da legislação específica.  
 
15.6. Os valores das obrigações pecuniárias, exceto para os seguros em moeda es-
trangeira, sujeitam-se à atualização monetária pela variação positiva do índice estabe-
lecido na Cláusula 27ª, a partir da data de ocorrência do evento, na hipótese de não 
cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária.  
 
15.7. Para os seguros em que seja permitida a adoção de moeda estrangeira, a con-
versão para moeda nacional ou conversão da moeda nacional para moeda estrangeira 
será feita tomando-se como referência a data do efetivo pagamento da indenização ao 
Segurado.  
 
15.8. Os encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no 
exterior ficarão totalmente a cargo da sociedade Seguradora.  
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15.9. Todas as despesas efetuadas com a comprovação regular do sinistro e docu-
mentos de habilitação correrão por conta do Segurado, salvo as diretamente realiza-
das ou autorizadas pela Seguradora.  
 
15.10. O pagamento de qualquer indenização, com base nesta Apólice, somente pode-
rá ser efetuado após terem sido relatadas, pelo Segurado, as circunstâncias da ocor-
rência do sinistro, apuradas as suas causas, provados os valores a indenizar e o direi-
to de recebê-los, cabendo ao Segurado prestar toda a assistência para que isto seja 
concretizado.  
 
CLÁUSULA 16ª - CÁLCULO DO PREJUÍZO E INDENIZAÇÃO  
 
16.1. Para determinação dos prejuízos indenizáveis, de acordo com as condições expressas 
nesta apólice, a responsabilidade da Seguradora ficará limitada:  
a) Ao Valor de Novo correspondente ao conserto, reconstrução ou substituição, no mesmo 

tamanho, tipo, capacidade e qualidade do bem sinistrado, que não poderá, em hipótese al-

guma, ser superior a duas vezes a indenização pelo Valor Atual (Valor de Novo menos a 

depreciação pelo uso, idade e estado de conservação do bem);  

b) Se os bens danificados ou destruídos não forem, por qualquer motivo, reconstruídos ou 

substituídos, no mesmo ou em outro local dentro de 2 (dois) anos a contar da data do sinis-

tro, a Seguradora será responsável exclusivamente pelo efetivo Valor Atual (Valor de Novo 

menos Depreciação) dos bens danificados;  

c) Para qualquer equipamento arrendado ou alugado pelo Segurado, com ou sem opção de 

compra, pelo valor acordado entre o Segurado e o Locador, mas em hipótese alguma, a 

Seguradora será a responsável por valor superior ao custo de reparo ou de reposição, como 

estabelecido nos itens a e b acima;  

d) No caso de filmes, registros, manuscritos, desenhos e material utilizado para gravação de 

informações para equipamentos de processamento de dados, pelo Valor de Novo desses 

bens, mais os custos para reproduzir as informações neles contidas e perdidas. Não fazem 

parte dos prejuízos indenizáveis os custos com elaboração de programas (software), mesmo 

que o software seja imprescindível ao funcionamento do maquinário.  

 
16.2. Para fixação da indenização, devem ser deduzidos do prejuízo o valor da franquia, 
assim como toda e qualquer parte danificada do bem sinistrado que tenha valor econômico, 
quando esta ficar de posse do Segurado.  
 
CLÁUSULA 17ª - OMISSÕES OU DECLARAÇÕES INEXATAS  
 
17.1. Se o Segurado, seu representante, ou seu corretor de seguros, fizer declarações 
inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou no 
valor do prêmio, ficará prejudicado o direito à indenização, além de estar o Segurado 
obrigado ao pagamento do prêmio vencido.  
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17.2. Se a INEXATIDÃO OU OMISSÃO NAS DECLARAÇÕES não resultar de má-fé do 
Segurado, o Segurador poderá, na hipótese de não ocorrência do sinistro:  
a) cancelar o seguro, retendo, do prêmio originalmente pactuado, a parcela proporci-

onal ao tempo decorrido; ou  

b) mediante acordo entre as partes, permitir a continuidade do seguro, cobrando a 

diferença de prêmio cabível ou restringindo a cobertura deste seguro.  

 

17.3. Se a INEXATIDÃO OU OMISSÃO NAS DECLARAÇÕES não resultar de má-fé do 
Segurado, o Segurador poderá, na hipótese de ocorrência de sinistro sem indeniza-
ção integral:  
 
a) Cancelar o seguro, após o pagamento da indenização, retendo, do prêmio original-

mente pactuado, acrescido da diferença cabível, a parcela calculada proporcional-

mente ao tempo decorrido; ou  

b) Permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença de prêmio cabível ou de-

duzindo-a do valor a ser indenizado.  

 
17.4. Se a INEXATIDÃO OU OMISSÃO NAS DECLARAÇÕES não resultar de má-fé do 
Segurado, o Segurador poderá, na hipótese de ocorrência de sinistro com indeniza-
ção integral, cancelar o seguro, após o pagamento da indenização, deduzindo, do va-
lor a ser indenizado, a diferença do prêmio cabível.  
 
CLÁUSULA 18ª - AGRAVAÇÃO DO RISCO  
 
18.1. O Segurado perderá o direito à indenização se agravar intencionalmente o risco 
objeto deste contrato.  
 
18.2. O Segurado é obrigado a comunicar à Seguradora, logo que saiba, todo e qual-
quer fato suscetível de agravar o risco coberto, sob pena de perder o direito à garan-
tia, se ficar provado que silenciou de má-fé.  
 
18.3. A sociedade Seguradora, em até 15 (quinze) dias após o 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.  
 
18.4. O cancelamento do contrato só será eficaz trinta dias após a notificação, sendo 
restituída a diferença do prêmio, calculada proporcionalmente ao período a decorrer.  
 
18.5. Na hipótese de continuidade do contrato, a Seguradora poderá cobrar a diferen-
ça de prêmio cabível, em razão do agravamento do risco.  
 
18.6. Equipara-se à agravação de risco mencionada nesta cláusula, com as mesmas 
implicações cabíveis, o fato do Segurado não implementar as recomendações apre-
sentadas pela Seguradora, nos prazos por ela mencionados, conforme o disposto na 
Cláusula 12ª – Inspeções de Riscos e Suspensão de Cobertura.  
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CLÁUSULA 19ª - SALVADOS  
 
19.1. Correrão, obrigatoriamente, por conta da sociedade Seguradora, até o limite máximo 
da garantia fixado no contrato as despesas de salvamento comprovadamente efetuadas 
pelo Segurado durante e/ou após a ocorrência de um sinistro.  
 
19.2. Correrão, obrigatoriamente, por conta da sociedade Seguradora, até o limite máximo 
da garantia fixado no contrato os valores referentes aos danos materiais comprovadamente 
causados pelo Segurado e/ou por terceiros na tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano 
ou salvar a coisa.  
 
19.3. O limite máximo da garantia contratada será também utilizado, até a sua totalidade, 
para cobrir as despesas de salvamento e os valores referentes aos danos materiais com-
provadamente causados pelo Segurado e/ou por terceiros na tentativa de evitar o sinistro, 
minorar o dano ou salvar a coisa.  
 
CLÁUSULA 20ª - REINTEGRAÇÃO  
 
20.1. Quando do pagamento de qualquer indenização, o Limite Máximo de Garantia da 
Apólice e os Limites Máximos de Indenização por Cobertura, constantes na Especifi-
cação da Apólice, ficarão reduzidos do valor pago. O Segurado, se tiver interesse, 
solicitará a reintegração do Limite Máximo de Garantia da Apólice ou do Limite Máxi-
mo de Indenização por Cobertura, cabendo à Seguradora, caso concorde com o pedi-
do, cobrar o prêmio adicional correspondente, que poderá ser agravado.  
 
20.2. Caso não ocorra a reintegração, os limites máximos mencionados ficarão redu-
zidos do valor da indenização paga, mas não ocorrerá aplicação de rateio em sinistros 
seguintes, desde que o Valor em Risco Declarado seja igual ou superior ao valor em 
risco apurado na data do sinistro, não se aplicando o disposto às coberturas contra-
tadas a 1º Risco Absoluto.  
 
CLÁUSULA 21ª - SUB-ROGAÇÃO  
 
21.1. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos di-
reitos e ações que competirem ao Segurado contra o autor do dano.  
§1º Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do Segu-

rado, seus descendentes ou ascendentes, consangüíneos ou afins.  

§2º É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, 

os direitos a que se refere este artigo.  

 
CLÁUSULA 22ª - PRAZOS PRESCRICIONAIS  
 
22.1. Os prazos prescricionais são aqueles determinados em lei.  
 
CLÁUSULA 23ª - VIGÊNCIA  
 
23.1. As apólices e os endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas 
para tal fim neles indicadas.  
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23.2. Os contratos de seguro cujas propostas tenham sido recepcionadas, com adiantamen-
to de valor para futuro pagamento do prêmio, terão seu início de vigência do seguro a partir 
da data da recepção da proposta pela sociedade Seguradora.  
 
23.3. O simples recebimento do prêmio não implica em aceitação do seguro e, caso não 
seja aceito, a Seguradora devolverá o valor recebido, devidamente corrigido no prazo máxi-
mo de 10 dias corridos.  
 
23.4. Não havendo o pagamento de prêmio quando do protocolo da proposta, o início de 
vigência deverá coincidir com a data da aceitação da proposta ou com data distinta, desde 
que expressamente acordada entre as partes.  
 
23.5. Respeitado o período correspondente ao prêmio pago, a cobertura de cada Segurado 
cessa automaticamente no final da vigência do seguro, se este não for renovado.  
 
CLÁUSULA 24ª - RESCISÃO E CANCELAMENTO DO CONTRATO DE SEGURO  
 
24.1. Excetuadas as hipóteses previstas em lei, o presente contrato de seguro somen-
te poderá ser cancelado:  
 
a) por inadimplemento do Segurado;  

b) por omissões ou declarações inexatas, nos termos da Cláusula 15ª;  

c) por esgotamento do Limite Máximo de Garantia da Apólice;  

 
24.2. Quando a indenização ou série de indenizações pagas atingirem o Limite Máxi-
mo de Indenização de uma determinada cobertura, o cancelamento afetará apenas 
essa cobertura.  
 
24.3. O cancelamento poderá ainda ocorrer, mediante concordância recíproca entre 
Segurado e Seguradora, por escrito, caso em que será denominado RESCISÂO.  
 
24.4. Na hipótese de rescisão a pedido da Seguradora, esta reterá do prêmio recebido, 
além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;  
 
24.5. Na hipótese de rescisão a pedido do Segurado, a Seguradora reterá, além dos 
emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a Tabela de Prazo Curto prevista na 
Cláusula 26ª - Pagamento de Prêmio destas Condições Gerais. Para prazos não pre-
vistos na Tabela, será utilizado o percentual correspondente ao prazo imediatamente 
inferior.  
 
24.6. Os valores devidos a título de devolução de prêmios no caso de cancelamento 
do contrato serão pagos no prazo máximo de 10 (dez) dias e sujeitam-se à atualização 
monetária conforme disposto no item 26.3 destas Condições Gerais, a partir:  
a) da data de recebimento da solicitação de cancelamento, se o mesmo ocorrer por iniciativa 
do Segurado;  
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b) da data do efetivo cancelamento, se o mesmo ocorrer por iniciativa da Seguradora.  
 
CLÁUSULA 25ª - PAGAMENTO DO PRÊMIO  
 
25.1. O prêmio do seguro será calculado aplicando-se sobre a importância segurada a taxa 
prevista para este seguro.  
 
25.2. A data limite para o pagamento do prêmio integral ou da primeira parcela do seu fraci-
onamento, não poderá ultrapassar o 30º dia do início de vigência do risco, exceto se houver 
anuência da Seguradora quanto a qualquer outra data.  
 
25.2.1. A Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao segurado ou a 
seu representante, ou ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, ao corretor de 
seguros, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do 
respectivo vencimento.  
 
25.3. Quando a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma das 
parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser 
efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.  
 
25.4. Caso ocorra um sinistro dentro do prazo de pagamento do prêmio ou de parcela dele, 
sem que este esteja efetuado, o direito á indenização não ficará prejudicado.  
 
25.4.1. Quando o pagamento da indenização acarretar o cancelamento do contrato de segu-
ro, as parcelas vincendas do prêmio deverão ser deduzidas do valor da indenização, excluí-
do o adicional de fracionamento.  
 
25.5. Na falta de pagamento de qualquer uma das parcelas subsequentes à primeira, o pra-
zo de vigência da cobertura deste seguro será ajustado em função do prêmio efetivamente 
pago, tomando-se por base a tabela de prazo curto (não caberá para seguro pago mensal-
mente). Para percentuais não previstos na tabela, quando utilizada, deverá ser aplicado o 
percentual imediatamente superior. Decorrido este prazo sem que tenha sido efetuado o 
pagamento do prêmio devido a Seguradora, o contrato ou aditamento(s) a ele referente(s) 
ficará(ão) automaticamente e de pleno direito suspenso(s) independente de qualquer inter-
pelação judicial ou extrajudicial. No período de suspensão, caso ocorra um evento coberto, 
o Segurado não terá direito às indenizações.  
 
25.5.1. Durante o prazo de suspensão, é vedado à Seguradora a cobrança de prêmio.  
 
25.6. O Segurado poderá restabelecer o direito às coberturas contratadas desde que retome 
o pagamento do prêmio dentro do prazo máximo de 90 dias contados da data da suspen-
são. O restabelecimento da cobertura será feito desde que não tenha ocorrido nenhum sinis-
tro no período de suspensão da cobertura e se dará a partir das 24 (vinte e quatro) horas da 
data em que o segurado ou estipulante retomar o pagamento do prêmio, respondendo a 
seguradora, por todos os sinistros ocorridos a partir de então. Caso o segurado não retome 
o pagamento do prêmio no prazo acima previsto o seguro será cancelado, sendo o Segura-
do notificado com antecedência mínima de 10 (dez) dias corridos antes do efetivo cancela-
mento.  
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25.7. Este seguro poderá ser pago à vista ou custeado através do fracionamento do prêmio, 
conforme o número de parcelas descrito na apólice.  
 
25.8. Nos prêmios fracionados com incidência de juros, será facultado ao Segurado anteci-
par o pagamento do prêmio fracionado, total ou parcialmente, mediante redução proporcio-
nal dos juros pactuados.  
 
25.9. A falta de pagamento do prêmio à vista ou da primeira parcela nas datas indica-
das implicará o cancelamento automático do seguro desde o início de vigência, inde-
pendente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial.  
 
25.10. No caso de fracionamento do prêmio e configurada a falta de pagamento de 
qualquer uma das parcelas subsequentes à primeira, o prazo de vigência da cobertura 
será ajustado em função do prêmio efetivamente pago, observada, no mínimo, a fra-
ção prevista na Tabela de Prazo Curto a seguir. 
 
 25.11. Tabela de Prazo Curto 

Relação % entre a 
Parcela do Prêmio 
Pago e o Prêmio 

Total da Apólice ou 
endosso 

% a ser aplicado 
sobre a vigência 

original da apólice 
ou endosso 

Relação % entre a 
Parcela do Prêmio 
Pago e o Prêmio 

Total da Apólice ou 
endosso 

% a ser aplicado 
sobre a vigência 

original da apólice 
ou endosso 

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 

 
25.12. Para os percentuais não previstos na Tabela de Prazo Curto do item 25.11 desta 
cláusula, será utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente superior. 
 
25.13. A Seguradora informará ao segurado ou seu representante legal, por meio de comu-
nicação escrita, o novo prazo de vigência ajustado. 
 
25.14. Restabelecido o pagamento do prêmio das parcelas ajustadas, acrescido dos encar-
gos contratualmente previstos, dentro do novo prazo de vigência ajustada, ficará automati-
camente restaurado o prazo de vigência original da apólice.  
 
25.15. Findo o novo prazo de vigência da cobertura sem que tenha sido retomado o paga-
mento do prêmio, operará de pleno direito o cancelamento do contrato de seguro em até 90 
(noventa) dias.  
 
25.16. No caso de fracionamento em que a aplicação da Tabela de Prazo Curto não resulte 
em alteração do prazo de vigência da cobertura, a Seguradora poderá cancelar o contrato 
em até 90 (noventa) dias.  
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25.17. Quando o pagamento da indenização acarretar o cancelamento do contrato de segu-
ro, as parcelas vincendas do prêmio deverão ser deduzidas do valor da indenização, excluí-
do o adicional de fracionamento.  
 
25.18. Para quitação da parcela correspondente ao fracionamento do prêmio na opção de 
débito automático, a quitação estará vinculada à confirmação de quitação da parcela, sendo 
que, se não houver saldo suficiente ou se o débito não for efetuado pelo banco, a parcela 
será considerada pendente.  
 
25.19. No seguro mensal, o não pagamento do prêmio mensal na data indicada no respecti-
vo documento de cobrança implicará no cancelamento do contrato de seguro em até 90 (no-
venta) dias, independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial.  
 
25.20. Os pagamentos de prêmios efetuados por meio de cheques, só serão considerados 
para efeito de cobertura, após a competente compensação dos mesmos, perante os bancos 
sacados.  
 
25.21. 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. 
 
 

CLÁUSULA 26ª - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DO SEGURO  
 
26.1. Os valores do seguro sujeitam-se a atualização monetária pelo INPC/IBGE Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico, 
após um ano de sua vigência. 
 
26.2. A atualização será efetuada com base na variação positiva apurada entre o último ín-
dice publicado antes da data de elegibilidade da obrigação pecuniária e aquele publicado 
imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.  
 
26.2.1. Em caso de sinistro considera-se como data de elegibilidade a data da ocorrência do 
evento.  
 
26.3. Os valores devidos a título de devolução de prêmios sujeitam-se à atualização mone-
tária pela variação positiva do índice estabelecido no plano, a partir da data em que se tor-
narem exigíveis.  
 
26.3.1. No caso de cancelamento do contrato: a partir da data de recebimento da solicitação 
de cancelamento ou a data do efetivo cancelamento, se o mesmo ocorrer por iniciativa da 
Seguradora;  
 
26.3.2. No caso de recebimento indevido de prêmio: a partir da data de recebimento do 
prêmio;  
 
26.3.3. No caso de recusa da proposta: A partir da data de formalização da recusa, se ultra-
passado o prazo de 10 (dez) dias.  
 
26.4. 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.  
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26.5. No caso do não pagamento da indenização no prazo estipulado no item 14.2.2., impli-
cará aplicação de atualização monetária pelo índice Nacional de Preços ao Consumi-
dor/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico – INPC/IBGE e juros de mora 
desde a ocorrência do evento até e data da efetivação da referida indenização, equivalentes 
à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Na-
cional.  
 
26.6. No caso de extinção do índice estabelecido nessas condições gerais, deverá ser utili-
zado o IPCA/IBGE – Índice de Preços ao Consumidor Amplo/Fundação Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística.  
 
CLÁUSULA 27ª – CONCORRÊNCIA DE APÓLICES  
 
27.1. O Segurado que, na vigência do contrato, pretender obter novo seguro sobre os mes-
mos bens e contra os mesmos riscos deverá comunicar sua intenção, previamente, por es-
crito, a todas as sociedades Seguradoras envolvidas, sob pena de perda de direito.  
 
27.2. O prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado por cobertura de responsabilida-
de 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 Se-

guradoras envolvidas.  

 
27.3. De maneira análoga, o prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado pelas de-
mais 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.  

 
27.4. A indenização relativa a qualquer sinistro não poderá exceder, em hipótese alguma, o 
valor do prejuízo vinculado à cobertura considerada.  
 
27.5. Na ocorrência de sinistro contemplado por coberturas concorrentes, ou seja, que ga-
rantam os mesmos interesses contra os mesmos riscos, em apólices distintas, a distribuição 
de responsabilidade entre as sociedades seguradoras envolvidas deverá obedecer às se-
guintes 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 obriga-

tórias 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:  

a) se, para uma determinada apólice, for verificado que a soma das indenizações corres-

pondentes às diversas coberturas abrangidas pelo sinistro é maior que seu respectivo limite 

máximo de garantia, a indenização individual de cada cobertura será recalculada, determi-

nando-se, assim, a respectiva indenização individual ajustada. Para efeito deste recálculo, 
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as indenizações individuais ajustadas relativas às coberturas que não apresentem concor-

rência 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 má-

ximos de indenização destas coberturas.  

b) caso contrário, a “indenização individual ajustada” será a indenização individual, calcula-

da de acordo com o inciso I deste artigo.  

III – será definida a soma das indenizações individuais ajustadas das coberturas concorren-

tes de diferentes apólices, relativas aos prejuízos comuns, calculadas de acordo com o inci-

so II deste artigo;  

IV – se a quantia a que se refere o inciso III deste artigo for igual ou inferior ao prejuízo vin-

culado 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 esta-

belecida naquele inciso. 

  

27.6. A sub-rogação relativa a salvados operar-se-á na mesma proporção da cota de partici-
pação de cada sociedade Seguradora na indenização paga.  
 
27.7. 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.  
 
 
CLÁUSULA 28ª - FORO  
 
28.1. As questões judiciais, entre o Segurado e a sociedade Seguradora, serão processadas 
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. 
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CONDIÇÃO ESPECIAL DA COBERTURA ADICIONAL ALAGAMENTO / INUNDAÇÃO  
 
CLÁUSULA 1ª - DEFINIÇÕES  
 
1.1 Aplicam-se a esta cobertura as definições previstas na Cláusula 1ª - Definições das res-
pectivas Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 2ª - OBJETIVO  
 
2.1 Esta Condição Especial integra as Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados e 
tem por objetivo incluir neste Seguro a cobertura adicional de com Alagamento / Inundação.  
 
CLÁUSULA 3ª - RISCOS COBERTOS  
 
3.1 A presente condição tem por finalidade garantir, sujeito ao pagamento pelo Segurado do 
prêmio extra acordado, durante a vigência da Apólice, as perdas ou danos materiais causa-
dos aos bens descritos nesta apólice diretamente por:  
 

a) Entrada de água nos edifícios provenientes de aguaceiro, tromba d'água ou chuva, seja 

ou não conseqüente da obstrução ou insuficiência de esgotos, galerias pluviais desaguadou-

ros e similares;  

b) Enchentes;  

c) Água proveniente de ruptura e encanamentos, canalizações, adutoras e reservatórios, 

desde que não pertençam ao próprio imóvel segurado, nem ao edifício do qual seja o imóvel 

parte integrante.  

 
CLÁUSULA 4ª - RISCOS EXCLUÍDOS  
 
4.1 Este Seguro não cobre perda ou danos conseqüentes, direta ou indiretamente, de:  
 

a) Água de chuva ou neve, quando penetrando diretamente no interior do Edifício, através 

de portas, janelas, vitrinas, clarabóias, respiradouros, ou ventiladores abertos ou defeituo-

sos;  

b) Água de torneira ou registro, ainda que deixados abertos inadvertidamente;  

c) Maremoto e ressaca;  

d) Desmoronamento do edifício, salvo quando resultante dos riscos cobertos;  

e) Vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo  

f) Incêndio e explosão, mesmo quando conseqüentes de risco coberto;  

g) Roubo ou furto, verificados durante ou depois da ocorrência de um dos riscos cobertos;  

h) Umidade e maresia, mesmo quando houver cobertura acessória de ressaca;  

i) Água ou outra substancia liquida qualquer proveniente de chuveiros automáticos sprinklers 

do imóvel segurado ou do edifício do qual seja o Imóvel parte integrante;  
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j) Infiltração de água ou outra substancia liquida qualquer através de pisos, paredes e tetos, 
salvo quando consequente de riscos cobertos.  
4.2. Também estão excluídos desta cobertura os riscos excluídos nas Cláusulas 4ª - Riscos 
Excluídos das Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 5ª - IMPORTÂNCIA SEGURADA  
 
5.1 Estará especificada na Apólice do Seguro.  
 
CLÁUSULA 6ª - PREJUÍZOS INDENIZÁVEIS  
 
6.1 São Indenizáveis, ate o limite máximo da importância segurada, os seguintes prejuízos:  
a) Danos materiais diretamente resultantes dos riscos cobertos;  

b) Danos materiais decorrentes da impossibilidade de remoção ou proteção dos salvados 

por motivo de forca maior;  

c) Danos materiais decorrentes de deterioração dos bens segurados guardados em ambien-

tes especiais, em virtude de paralisação do respectivo aparelhamento, desde que resultante 

exclusivamente de Alagamento na área onde estiverem localizados os bens descritos nesta 

apólice;  

d) Danos materiais e despesas decorrentes de providencias tomadas para o salvamento e 

proteção dos bens descritos nesta apólice e para o desentulho do local.  

 
CLÁUSULA 7ª - BENS NÃO COMPREENDIDOS NO SEGURO  
 
7.1 Salvo estipulação expressa nesta apólice, não estão abrangidos pelas garantias do pre-
sente seguro:  
a) Bens de terceiros, recebidos em deposito, consignação ou garantia;  

b) Os bens que se encontrarem fora dos edifícios ou construções descritas na apólice;  

c) Veículos, implementos agrícolas, vagões, vagonetes, aeronaves, máquinas de terrapla-

nagem e semelhantes;  

d) Máquinas perfuradoras de solo, estruturas provisórias, torres de eletricidade e poços pe-

trolíferos;  

e) Edifícios em construção ou reconstrução, hangares, telheiros, galpões, bem como seus 

respectivos conteúdos;  

f) Linhas férreas, canais, pontes e superestruturas;  

g) Fios ou cabos de transmissão (eletricidade, telefone e telégrafo);  

h) Animais;  

i) Cercas, tapumes, muros;  

j) Árvores, pastos, plantações e colheitas no campo;  
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k) Jóias, pedras e metais preciosos, pérolas, objetos de arte ou de valor estimativo, raridade 

e livros;  

l) Papéis de crédito, obrigações, títulos e documentos de qualquer espécie, moedas cunha-

das ou papel moeda, cheques, livros de contabilidade ou quaisquer outros livros comerciais;  

m) Manuscritos, plantas, projetos, modelos, debuxos, moldes, clichês e croquis.  

 
CLÁUSULA 8ª - LIMITE DE INDENIZAÇÃO DE BENS NÃO ESPECIFICADOS  
 
8.1. A responsabilidade máxima da Seguradora, para os bens adiante mencionados, ficara 
limitada ao valor declarado na especificação desta apólice, salvo quando os mesmos se 
encontrarem expressamente relacionados, na apólice com o seu respectivo valor segurado: 
coleções científicas ou artísticas, filatélicas ou numismáticas, curiosidades, medalhas, qua-
dros, prata lavada, esculturas, armas, molduras, tapetes, cortinas e, em geral, quaisquer 
objetos raros ou preciosos, móveis ou fixos.  
 
CLÁUSULA 9ª - VALOR EM RISCO E PREJUÍZO  
 
9.1. Para a determinação dos valores em risco e dos prejuízos indenizáveis, de acordo com 
as condições expressas nesta apólice, serão adotados os seguintes critérios:  
 
a) No caso de edifícios - tomar-se-á por base a importância necessária na data do sinistro, a 

construção de edifícios idênticos aos segurados, deduzida a eventual depreciação pelo uso, 

idade e estado de conservação. Salvo declaração expressa na apólice, ficara excluído o 

valor dos alicerces. Fica entendido e concordado que, no critério acima, o valor em risco do 

edifício incluíra benfeitorias a ele incorporadas, salvo se constar na apólice verba distinta, ou 

se houver expressa exclusão desses bens, ou ainda, se eles tiverem seguro próprio, embora 

em nome de terceiros. Fica, igualmente, entendido e concordado que, se em conseqüência 

de prescrição legal ou qualquer medida análoga, não se puder reconstruir ou reparar o edifí-

cio segurado, os prejuízos corresponderão somente à quantia que seria necessária a sua 

reconstrução ou reposição em condições semelhantes aquelas em que se encontrava ime-

diatamente antes do sinistro;  

b) No caso de maquinismos - tomar-se-á por base o valor de novo dos maquinismos, isto e, 

o custo, no dia e local do sinistro, no estado de novo, de maquinismos idênticos aos segura-

dos, ou se isto não for possível, de maquinismo de tipo semelhante e capacidade equivalen-

te deduzida, em qualquer caso, a eventual depreciação pelo uso, idade e estado de conser-

vação. Fica entendido e concordado que no critério acima, o seguro sobre maquinismo, 

abrangera, também, suas instalações e acessórios, salvo se houver expressa exclusão dos 

mesmos, ou se esses bens tiverem verba própria;  

c) No caso de mercadorias e matérias-primas - tomar-se-á por base o custo no dia e local do 

sinistro, tendo-se em vista o gênero de negócio do segurado;  

d) No caso de móveis e utensílios - tomar-se-á por base o valor real imediatamente antes do 

sinistro.  
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CLÁUSULA 10ª - FRANQUIAS E PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA  
 
10.1. Correrão por conta do segurado os primeiros prejuízos decorrentes de perdas ou da-
nos verificados em conseqüência de uma mesma ocorrência para cada período de 24 horas, 
correspondendo esta franquia a 1% (um por cento) da importância segurada, limitada aos 
valores mínimos e máximos, declarados na especificação desta apólice, para cada período.  
 
10.2. Fica expressamente estipulado e concordado que o segurado participara com 20% 
(vinte por cento) do total de cada indenização devida, entendendo se como indenização de-
vida àquela que for apurada após aplicação da franquia, se esta for aplicável no caso.  
 
CLÁUSULA 11ª - CADUCIDADE DO SEGURO  
 
11.1. Dar-se-á, automaticamente, a caducidade do contrato, ficando a Seguradora isenta de 
qualquer responsabilidade por este seguro:  
 
a) Caso haja fraude ou tentativa de fraude simulando sinistro ou agravando-lhe as conse-

qüências;  

b) Caso haja reclamação dolosa, sob qualquer ponto de vista, ou baseada em declarações 

falsas, ou emprego de quaisquer meios culposos ou simulações;  

c) Quando a indenização ou a soma das indenizações pagas por esta apólice atingir o limite 

da importância segurada. Se da apólice constar mais de um item para importância segurada 

(limites e sublimites), a caducidade será aplicada a cada item separadamente, nunca se 

comunicando qualquer importância segurada entre os limites e sublimites de cobertura na 

apólice especificados.  

 
CLÁUSULA 11ª - DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
11.1. Ratificam-se as demais Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados que não 
foram revogadas por esta Condição Especial.  
 
CONDIÇÃO ESPECIAL DA COBERTURA ADICIONAL ANÚNCIOS LUMINOSOS  
CLÁUSULA 1ª - DEFINIÇÕES  
 
1.1 Aplicam-se a esta cobertura as definições previstas na Cláusula 1ª - Definições das res-
pectivas Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 2ª - OBJETIVO  
 
2.1 Esta Condição Especial integra as Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados e 
tem por objetivo incluir a cobertura adicional de Anúncios Luminosos.  
 
CLÁUSULA 3ª - RISCOS COBERTOS  
 
3.1 A presente condição tem por finalidade garantir, sujeito ao pagamento pelo Segurado do 
prêmio extra acordado, durante a vigência da Apólice, as perdas ou danos materiais causa-
dos aos bens descritos nesta apólice por quaisquer acidentes decorrentes de causa externa, 
exceto os mencionados na Cláusula 4ª destas Condições Especiais.  
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CLÁUSULA 4ª - RISCOS EXCLUÍDOS  
 
4.1 Este Seguro não cobre perda ou danos consequentes, direta ou indiretamente, de: 
  
a) Destruição por ordem de autoridade publica, salvo para evitar propagação de danos co-

bertos pela presente apólice;  

b) Lucros cessantes por paralisação parcial ou total dos equipamentos segurados;  

c) Desgaste natural causado pelo uso, deterioração gradativa, vicio próprio, defeito latente, 

desarranjo mecânico, corrosão incrustação, ferrugem, umidade e chuva;  

d) Furto qualificado, roubo, extorsão, apropriação indébita, estelionato, praticados contra o 

patrimônio do segurado por seus funcionários ou prepostos, quer agindo por conta própria 

ou mancomunados com terceiros;  

e) Operação de reparo, ajustamentos, serviços em geral de manutenção;  

f) Demoras de qualquer espécie ou perda de mercado;  

g) Apropriação ou destruição por força de regulamentos alfandegários;  

h) Riscos provenientes de contrabando, transporte ou comercio ilegais;  

i) Sobrecarga, isto é, por carga cujo peso exceda a capacidade normal da estrutura do su-

porte;  

j) Negligência do segurado na utilização dos equipamentos, bem como na Adoção de todos 

os meios razoáveis para salva-los e preservá-los durante ou após a ocorrência de qualquer 

sinistro;  

k) Curto-circuito, sobrecarga, fusão ou outros distúrbios elétricos causados aos dínamos, 

alternadores, motores, transformadores, condutores, chaves e demais acessórios elétricos;  

l) Incêndio, raio ou explosão, de qualquer natureza, e suas conseqüências;  

m) Queda, quebra, amassamento ou arranhadura, salvo se decorrentes de acidente coberto 

por está apólice.  

 
4.2. Também estão excluídos desta cobertura os riscos excluídos nas Cláusulas 4ª - Riscos 
Excluídos das Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 5ª - IMPORTÂNCIA SEGURADA  
 
5.1. Fica entendido e concordado que a importância segurada desta apólice representa o 
máximo de responsabilidade da Seguradora em um sinistro ou serie de sinistros decorrentes 
de um mesmo evento.  
 
CLÁUSULA 6ª - CÁLCULO DO PREJUÍZO E DA INDENIZAÇÃO  
 
6.1. 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 5ª destas Condições, a Seguradora também indenizará  
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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 os reparos forem executados na oficina do próprio 
segurado, a Seguradora indenizara o custo do material e mão-de-obra decorrentes dos re-
paros efetuados e mais uma porcentagem razoável de despesas de “Overhead”. Para efeito 
de indenização, a Seguradora não fará qualquer redução dos prejuízos, título de deprecia-
ção, com relação às partes reparadas e/ou substituídas, entendendo-se, porem, que o valor 
eventual atribuído aos remanescentes substitutos, devera ser deduzido dos prejuízos.  
6.2. Em qualquer caso, a indenização ficara limitada ao valor atual do bem sinistrado, en-
tendendo-se como valor atual o valor do bem no estado de novo, a preços correntes na data 
imediatamente antes da ocorrência do sinistro, deduzida a depreciação pelo uso, idade e 
estado de conservação.  
6.2.3. Sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª destas Condições, serão incluídos no valor 
de novo as despesas de importação e as normais de transporte e montagem.  
 
CLÁUSULA 7ª - PERDA TOTAL  
 
7.1. Para fins deste contrato, ocorrera perda total quando o custo da reparação ou recupera-
ção do bem sinistrado atingir ou ultrapassar a 75 % do seu valor atual.  
 
CLÁUSULA 8ª - FRANQUIAS E PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA  
 
8.1.Correrão por conta do segurado os primeiros prejuízos decorrentes de perdas ou danos 
verificados em conseqüência de uma mesma ocorrência, até o limite estabelecido na especi-
ficação desta Apólice.  
8.2. Fica, entretanto entendido e concordado que a Franquia não será aplicada em caso de 
Perda Total do bem sinistrado.  
 
CLÁUSULA 11ª - CADUCIDADE DO SEGURO  
 
11.1. Dar-se-á, automaticamente, a caducidade do contrato, ficando a Seguradora isenta de 
qualquer responsabilidade por este seguro:  
 
a) Caso haja fraude ou tentativa de fraude simulando sinistro ou agravando-lhe as conse-

qüências;  

b) Caso haja reclamação dolosa, sob qualquer ponto de vista, ou baseada em declarações 

falsas, ou emprego de quaisquer meios culposos ou simulações;  

c) Quando a indenização ou a soma das indenizações pagas por esta apólice atingir o limite 

da importância segurada. Se da apólice constar mais de um item para importância segurada 

(limites e sublimites), a caducidade será aplicada a cada item separadamente, nunca se 

comunicando qualquer importância segurada entre os limites e sublimites de cobertura na 

apólice especificados.  
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CLÁUSULA 12ª - DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
12.1. Ratificam-se as demais Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados que não 
tenham sido modificadas pelas presentes Condições Especiais.  
 
 
CONDIÇÃO ESPECIAL DA COBERTURA ADICIONAL DANOS ELÉTRICOS  
 
 
CLÁUSULA 1ª - DEFINIÇÕES  
 
1.1 Aplicam-se a esta cobertura as definições previstas na Cláusula 1ª - Definições das res-
pectivas Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 2ª - OBJETIVO  
 
2.1 Esta Condição Especial integra as Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados e 
tem por objetivo incluir a cobertura adicional de Danos Elétricos.  
 
CLÁUSULA 3ª - RISCOS COBERTOS  
 
3.1 A presente condição tem por finalidade garantir, durante a vigência da Apólice, os danos 
causados a máquinas, equipamentos ou instalações eletrônicas ou elétricas devido a varia-
ções anormais de tensão, curto-circuito, arco voltaico, calor gerado acidentalmente por ele-
tricidade, descargas elétricas, eletricidade estática ou qualquer efeito ou fenômeno de natu-
reza elétrica, salvo se em consequência de queda de raio.  
 
CLÁUSULA 4ª - BENS COBERTOS PELO SEGURO  
 
4.1 Esta garantia cobre as perdas ou danos causados a fios, enrolamentos, lâmpadas, vál-
vulas, chaves, circuitos e aparelhos elétricos e eletrônicos, pelo calor gerado acidentalmente 
por fenômeno elétrico. Compreende também os danos causados a conduítes e a materiais 
de acabamento.  
 
CLÁUSULA 5ª - RISCOS EXCLUÍDOS  
 
5.1. Este Seguro não cobre perda ou danos consequentes, direta ou indiretamente:  
 
a) por desgaste pelo uso, deterioração gradativa, erosão, corrosão, oxidações, incrustações 

e fadiga;  

b) por quaisquer falhas ou defeitos preexistentes a data de início de vigência desta cobertu-

ra e que já eram do conhecimento do Segurado ou seus propostos;  

c) a fusíveis, resistências de aquecimento, lâmpadas de qualquer tipo, tubos catódicos de 

equipamentos eletrônicos, ou quaisquer outros componentes que por sua natureza necessi-

tem de trocas periódicas.  

 
5.2. Também estão excluídos desta cobertura os riscos excluídos nas Cláusulas 4ª - Riscos 
Excluídos das Condições Gerais.  
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CLÁUSULA 6ª - IMPORTÂNCIA SEGURADA  
 
6.1. Estará especificada na Apólice do Seguro.  
 
 
CLÁUSULA 7ª - FRANQUIAS E CARÊNCIAS  
 
7.1. Aplicar-se-á a cada sinistro indenizável a franquia constante da Especificação da Apóli-
ce.  
 
 
CLÁUSULA 8ª - PROCEDIMENTOS EM CASO DE SINISTROS  
 
8.1. Além das disposições constantes das Condições Gerais, para agilizar o atendimento de 
sinistro e resguardar o cumprimento das obrigações do presente Seguro, recomendamos 
observar a seguinte documentação mínima a ser entregue à Seguradora, em caso de sinis-
tros, observadas as variações entre as cláusulas efetivamente pactuadas:  
 
a) 2 (dois) orçamentos para reparos e/ou substituição dos bens sinistrados (descriminados);  

b) Laudo Técnico do equipamento sinistrado;  

c) Comprovante de pré-existência do bem em nome do Segurado através de Notas Fiscais 

ou Livros Contábeis;  

d) Ficha de manutenção preventiva;  

e) Notas Fiscais dos gastos efetuados.  

 
CLÁUSULA 9ª - DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
9.1. Ratificam-se as demais Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados que não 
foram revogadas por esta Condição Especial.  
 
 
CONDIÇÃO ESPECIAL DA COBERTURA ADICIONAL DANOS NA FABRICAÇÃO 
(WORK DAMAGE)  
 
CLÁUSULA 1ª - DEFINIÇÕES  
 
1.1 Aplicam-se a esta cobertura as definições previstas na Cláusula 1ª - Definições das res-
pectivas Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 2ª - OBJETIVO  
 
2.1 Esta Condição Especial integra as Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados e 
tem por objetivo incluir a cobertura adicional de Danos na Fabricação (Work Damage).  
 
CLÁUSULA 3ª - RISCOS COBERTOS  
 
3.1 A presente condição tem por finalidade garantir danos materiais causados aos bens se-
gurados decorrentes de impacto externo, tais como queda, balanço, colisão, virada ou 
quaisquer outros semelhantes, causados: 
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a) Aos produtos manufaturados e/ou montados pelo Segurado, durante o processo de ma-

nufatura e/ou montagem no local segurado ou enquanto estiverem aguardando despacho no 

local segurado;  

b) Aos produtos inerentes aos negócios do Segurado ou de propriedade de terceiros, pelos 

quais o Segurado seja responsável, enquanto esses estiverem sendo reparados, inspecio-

nados e/ou ajustados no local segurado ou enquanto estiverem aguardando despacho no 

local segurado;  

c) As máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo do estabelecimento segu-

rado e situados nesse local.  

 
CLÁUSULA 4ª - RISCOS EXCLUÍDOS  
 
4.1 Estão excluídos: as máquinas e equipamentos em montagem:  
 
a) guindastes e quaisquer outros equipamentos utilizados em operações de içamento, inclu-

sive talhas;  

b) locomotivas, caminhões, tróleis e quaisquer outros veículos;  

c) perdas ou danos diretamente causados por incêndio, raio, explosão de qualquer natureza, 

pelo uso de água ou de outros meios para extinção de fogo, por fumaça, por fuligem, por 

substâncias agressivas, por roubo e/ou furto, por terremoto, por queda de barreiras (terra ou 

rocha), por aluimento de terreno, por alagamento, por inundação ou por queda de aerona-

ves;  

d) o custo de reposição, de reparo ou de retificação de defeito de material, de fabricação 

e/ou de execução dos produtos manufaturados;  

e) perdas ou danos resultantes de quaisquer operações de carga e descarga nos locais se-

gurados que poderiam ser objeto do seguro de transporte;  

f) transporte ou transladação dos bens segurados fora do recinto ou local segurado;  

g) perdas ou danos resultantes de desarranjo mecânico ou elétrico e do funcionamento dos 

maquinismos no local segurado;  

h) perdas ou danos causados por quaisquer falhas ou defeitos preexistentes à data de início 

de vigência deste seguro e que já eram de conhecimento do Segurado ou de seus prepos-

tos;  

i) atos propositais ou negligência flagrante ou intencional do Segurado e das pessoas res-

ponsáveis pela direção técnica;  

j) arranhões em superfícies polidas ou pintadas;  

k) perdas ou danos resultantes de uma reorganização do local segurado, não se aplicando a 

presente exclusão à reorganização rotineira e necessária aos negócios do Segurado;  

l) perdas ou danos ocorridos durante a instalação inicial ou remoção final de máquinas ou 

equipamentos, utilizados nos negócios do Segurado e em seu local;  

m) lucros cessantes ou danos indiretos de qualquer natureza, tais como:  

 deterioração de matéria-prima e material de insumo;  

 produção inferior à projetada (qualitativa ou quantitativa);  

 multas, juros e outros encargos financeiros decorrentes de atraso ou interrupção do pro-

cesso de produção;  

n) quaisquer ônus decorrentes de substituição temporária de máquinas sinistradas.  
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4.2. Também estão excluídos desta cobertura os riscos excluídos nas Cláusulas 4ª - Riscos 
Excluídos das Condições Gerais. 
 
 CLÁUSULA 5ª - IMPORTÂNCIA SEGURADA  
 
5.1. Estará especificada na Apólice do Seguro.  
 
CLÁUSULA 6ª - FRANQUIAS  
 
6.1. Aplicar-se-á a cada sinistro indenizável a franquia constante da Especificação da Apóli-
ce.  
 
CLÁUSULA 7ª - DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
7.1. Ratificam-se as demais Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados que não 
foram revogadas por esta Condição Especial.  
 
 
CONDIÇÃO ESPECIAL DA COBERTURA ADICIONAL PARA RISCOS DE DERRAME 
D'ÁGUA OU OUTRA SUBSTANCIA LIQUIDA DE INSTALAÇÕES DE CHUVEIROS AU-
TOMÁTICOS (SPRINKLERS)  
 
 
CLÁUSULA 1ª - DEFINIÇÕES  
 
1.1 Aplicam-se a esta cobertura as definições previstas na Cláusula 1ª - Definições das res-
pectivas Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 2ª - OBJETIVO  
 
2.1. Esta Condição Especial integra as Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados e 
tem por objetivo incluir a cobertura adicional para riscos de Derrame D‟água ou Outra Subs-
tância Líquida de Instalações de Chuveiros Automáticos (Sprinklers)  
 
CLÁUSULA 3ª - RISCOS COBERTOS  
 
3.1. A presente condição tem por finalidade garantir, sujeito ao pagamento pelo Segurado 
do prêmio extra acordado, durante a vigência da Apólice, as perdas e danos materiais cau-
sados aos bens descritos nesta apólice, diretamente por infiltração ou derrame de água ou 
outra substância liquida contida em Instalações de chuveiros Automáticos (SPRINKLERS), 
ficando excluídos os hidrantes, as bocas de incêndio e qualquer outra instalação de saída 
de água conectada ao sistema, salvo se tais Instalações se encontrarem especificamente 
incluídas no seguro, mediante estipulação expressa nesta apólice.  
3.2. Mediante estipulação expressa nesta apólice, o presente seguro poderá garantir tam-
bém os danos que venham a sofrer as Instalações de chuveiros Automáticos (sprinklers) em 
conseqüência dos riscos cobertos.  
 
CLÁUSULA 4ª - RISCOS EXCLUÍDOS  
 
4.1. Este Seguro não cobre perda ou danos conseqüentes, direta ou indiretamente, de:  
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a) Infiltração ou derrame decorrente de qualquer causa não acidental; 

b) Desmoronamento ou destruição de tanques, suas partes componentes ou seus suportes;  

c) Infiltração ou derrame, através das paredes dos edifícios, alicerces, ou tubulações de ilu-

minação, que não provenham de Instalações de chuveiros Automáticos (sprinklers);  

d) Inundação, transbordamento ou retrocesso de água de esgotos ou de desaguadouros, ou 

pela afluência de mares ou de água de qualquer outra fonte que não seja das Instalações de 

chuveiros Automáticos (sprinklers);  

e) Incêndio, raio, vendaval, furacão, ciclone, tornado, terremoto ou tremores de terra, explo-

são ou ruptura de caldeiras a vapor ou de volantes, descarga de dinamite ou de outros ex-

plosivos, nem por perdas ou danos causados direta ou indiretamente por aeronave e seus 

equipamentos (quer se encontrem em terra ou no ar) que não se encontrem formando parte 

do conteúdo dos edifícios descritos nesta apólice, nem por objetos que caiam ou se des-

prendam de tais aeronaves;  

f) Roubo ou furto, verificado durante ou depois da ocorrência de qualquer dos eventos co-

bertos;  

g) Lucros cessantes por paralisação parcial ou total do estabelecimento segurado;  

h) Demoras de qualquer espécie ou perda do mercado;  

i) Negligencia do segurado em usar de todos os meios para salvar e preservar os bens se-

gurados, durante ou depois da ocorrência de qualquer dos eventos cobertos;  

j) Desmoronamento parcial ou total do (s) edifício (s), salvo quando resultante dos eventos 

cobertos;  

k) Se, após a contratação do seguro, as instalações tiverem sofrido reparação, conserto, 

alteração, ampliação ou paralisação, decorrentes ou não de ampliação ou modificação na 

estrutura do local segurado, a menos quando efetuadas por firma especializada em instala-

ção de chuveiros automáticos (sprinklers);  

l) Quando o local segurado descrito na apólice se encontrar vazio ou desocupados durante 

um período superior a 30 dias.  

 

4.2. Também estão excluídos desta cobertura os riscos excluídos nas Cláusulas 4ª - Riscos 
Excluídos das Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 5ª - AGRAVAMENTO DO RISCO  
 
5.1. Ficam excluídas as garantias do presente seguro nos seguintes casos:  
 
a) Se as instalações de chuveiros automáticos (sprinklers) não tiverem sido anualmente ins-

pecionadas por empresas especializadas.  

b) Se tais Instalações tiverem sofrido reparação, conserto, alteração, ampliação ou paralisa-

ção decorrentes ou não de ampliação ou modificação na estrutura dos edifícios onde este-

jam localizados, a menos que tal reparação, conserto, alteração, ampliação ou paralisação 

tenha sido efetuada por firma reconhecidamente especializada em instalação de chuveiros 

Automáticos (sprinklers);  

c) Quando o edifício ou edifícios descritos se encontrarem vazios ou desocupados durante 

um período superior a 10 (dez) dias.  
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CLÁUSULA 6ª - PREJUÍZOS INDENIZÁVEIS  
 
6.1. São Indenizáveis ate o limite máximo da importância segurada, os seguintes Prejuízos:  
 
a) Danos materiais diretamente resultantes dos riscos cobertos;  

b) Danos materiais decorrentes da impossibilidade da remoção - ou proteção dos salvados, 

por motivo de forca maior;  

c) Danos materiais e despesas decorrentes de providencias tomadas para o salvamento e 

proteção dos bens descritos nesta apólice e para o desentulho do local.  

 
 
CLÁUSULA 7ª - BENS NÃO COMPREENDIDOS NO SEGURO  
 
7.1. Salvo estipulação expressa nesta apólice, não estão abrangidos pelas Garantias do 
presente seguro:  
 
a) Bens de terceiros recebidos em deposito, consignação ou garantia;  

b) Veículos, equipamentos, móveis e material rodante;  

c) Jóias, pedras e metais preciosos, pérolas, objetos de arte ou de valor estimativo, rarida-

des e livros;  

d) Papéis de crédito, obrigações, títulos e documentos de qualquer espécie, moedas cunha-

das ou papel moeda, cheques, livros de contabilidade ou quaisquer outros livros comerciais;  

e) Manuscritos, plantas, projetos, modelos, debuxos, moldes, clichês e croquis.  

 
CLÁUSULA 8ª - LIMITE DE INDENIZAÇÃO DE BENS NÃO ESPECIFICADOS  
 
8.1. A responsabilidade máxima da Seguradora para os bens adiante mencionados,ficará 
limitada ao valor declarado nesta apólice, salvo quando os mesmos se encontrarem expres-
samente relacionados na apólice com o seu respectivo valor segurado: coleções científicas 
ou artísticas ou numismáticas, curiosidades, medalhas, quadros, prata lavrada, esculturas, 
armas, molduras, tapetes, cortinas e, em geral, quaisquer objetos raros ou preciosos, mó-
veis ou fixos.  
 
CLÁUSULA 9ª - VALOR EM RISCO E PREJUÍZO  
 
9.1. Para a determinação dos valores em risco e dos Prejuízos, Indenizáveis de acordo com 
as Condições expressas nesta apólice, serão adotados os seguintes critérios: 
  
a) No caso de edifícios - tomar-se-á por base a importância necessária na data do sinistro, a 

construção de edifícios idênticos aos segurados, deduzida a eventual depreciação pelo uso, 

idade e estado de conservação. Salvo declara expressa na apólice, ficara excluído o valor 

dos alicerces. Fica entendido e concordado que no critério acima o valor em risco do edifício 

incluirá benfeitorias a ele incorporadas, salvo se constar na apólice verba distinta, ou se 

houver expressa exclusão desses bens ou ainda, se eles tiverem seguro próprio, embora 

em nome de terceiros. Fica, igualmente, entendido e concordado que, se em conseqüência 

de prescrição legal ou qualquer medida análoga, não se puder reconstruir ou reparar o edifí-

cio segurado, os prejuízos corresponderão somente à quantia que seria necessária a sua 

reconstrução ou reposição em Condições semelhantes aquelas em que se encontrava ime-

diatamente antes do sinistro;  
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b) No caso de maquinismo - tomar-se-á por base o valor de novo de maquinismo, isto e, o 

custo, no dia e local do sinistro, no estado de novo, de maquinismos idênticos aos segura-

dos, ou se isto não for possível, de maquinismo de tipos semelhantes e capacidade equiva-

lente, deduzida, em qualquer caso, a eventual depreciação pelo uso, idade e estado de con-

servação. Fica entendido e concordado que no critério acima, o seguro sobre maquinismo 

abrangera, também, suas instalações e acessórios, salvo se houver expressa exclusão dos 

mesmos, ou se esses bens tiverem verba própria;  

c) No caso de mercadorias e matérias-primas tomar-se-á por base o custo no dia e local do 

sinistro, tendo-se em vista o gênero de negócio do segurado;  

d) No caso de móveis e utensílios, tomar-se-á por base o valor real imediatamente antes do 

sinistro.  

 
CLÁUSULA 10ª - FRANQUIA  
 
10.1. Correrão por conta do segurado os primeiros Prejuízos decorrentes de perdas ou da-
nos verificados em consequência de uma mesma ocorrência para cada período de 24 horas, 
correspondendo esta franquia a 1% (um por cento) da importância segurada, limitada ao 
mínimo e ao máximo dos valores expressamente declarados na especificação desta apólice, 
para cada período.  
 
CLÁUSULA 11ª - CADUCIDADE DO SEGURO  
 
11.1. Dar-se-á, automaticamente, a caducidade do contrato, ficando a Seguradora isenta de 
qualquer responsabilidade por este seguro: 
  
a) Caso haja fraude ou tentativa de fraude simulando sinistro ou agravando-lhe as conse-

quências; 

b) Caso haja reclamação dolosa, sob qualquer ponto de vista, ou baseada em declarações 

falsas, ou emprego de quaisquer meios culposos ou simulações;  

c) Quando a indenização ou a soma das indenizações pagas por esta apólice atingir o limite 

da importância segurada. Se da apólice constar mais de um item para importância segurada 

(limites e sublimites), a caducidade será aplicada a cada item separadamente, nunca se 

comunicando qualquer importância segurada entre os limites e sublimites de cobertura na 

apólice especificados.  

 
CLÁUSULA 12ª - DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
12.1. Ratificam-se as demais Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados que não 
foram revogadas por esta Condição Especial.  
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CONDIÇÃO ESPECIAL DA COBERTURA ADICIONAL DE DESMORONAMENTO  
 
CLÁUSULA 1ª - DEFINIÇÕES  
 
1.1 Aplicam-se a esta cobertura as definições previstas na Cláusula 1ª - Definições das res 
pectivas Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 2ª - OBJETIVO  
 
2.1 Esta Condição Especial integra as Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados e 
tem por objetivo incluir a cobertura adicional de Desmoronamento.  
 
CLÁUSULA 3ª - RISCOS COBERTOS  
 
3.1 A presente condição tem por finalidade garantir os danos causados por desmoronamen-
to total ou parcial do imóvel objeto do seguro, decorrente de qualquer causa exceto incên-
dio, raio e explosão, a menos que esse incêndio ou explosão seja resultante direta ou indire-
tamente, de tufão, furacão, erupção vulcânica, inundação, terremoto ou qualquer outra con-
vulsão da natureza.  
3.2. Para os fins deste seguro, considera-se caracterizado o desmoronamento parcial so-
mente quando houver desmoronamento de parede ou de qualquer elemento estrutural (co-
luna, viga, laje de piso ou de teto).  
3.2.1. Não será, portanto, considerado desmoronamento parcial o simples desabamento de 
revestimentos, marquises, beirais, acabamentos, efeitos arquitetônicos, telhas e similares. 
Fica entendido, no entanto, que os danos sofridos por tais elementos estarão cobertos des-
de que sejam conseqüentes de desmoronamento de parede ou de qualquer elemento estru-
tural citado no item anterior.  
 
 
CLÁUSULA 4ª - RISCOS EXCLUÍDOS  
 
4.1. Estão excluídos desta cobertura os riscos excluídos na Cláusula 4ª - Riscos Excluídos 
das Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 5ª - AGRAVAMENTO DO RISCO  
 
5.1. O segurado se obriga, sob pena de perder direito a qualquer indenização, a promover a 
imediata retirada do imóvel, dos bens cobertos por esta apólice caso tenha havido notifica-
ção de autoridade competente de que o mesmo está em perigo iminente de desmoronamen-
to. Considerar-se-á caracterizado, a partir da data da notificação, o inicio da responsabilida-
de do seguro na ocorrência.  
 
5.2. O segurado fica ainda obrigado, sob pena de perder direito a qualquer indenização, a 
comunicar imediatamente a Seguradora qualquer lesão, ocorrência ou execução de obras 
que possam afetar a estrutura ou alvenarias e revestimentos do imóvel objeto do seguro.  
 
CLÁUSULA 6ª - PREJUÍZOS INDENIZÁVEIS  
 
6.1. São Indenizáveis, ate o limite máximo da importância segurada, os seguintes prejuízos:  
 
a) Danos materiais diretamente resultantes dos riscos cobertos;  

b) Danos materiais decorrentes da impossibilidade de remoção ou proteção dos salvados, 

por motivo de forca maior;  
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c) Danos materiais decorrentes de deterioração dos bens segurados guardados em ambien-

tes especiais, em virtude de paralisação do respectivo aparelhamento, desde que resultante 

exclusivamente de desmoronamento na área de terreno ou edifício onde estiverem localiza-

dos os bens descritos nesta apólice;  

d) Danos materiais e despesas decorrentes de providencias tomadas para o salvamento e 

proteção dos bens descritos nesta apólice e para o desentulho do local.  

 
CLÁUSULA 7ª - PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS  
7.1. A seguradora não respondera por prejuízos causados por extravio, roubo ou furto, ainda 
que o desmoronamento tenha, direta ou indiretamente, concorrido para tais perdas.  
 
CLÁUSULA 8ª - BENS NÃO COMPREENDIDOS NO SEGURO  
8.1. Salvo estipulação expressa nesta apólice, ficam excluídos do presente contrato de se-
guro:  
 
a) Bens de terceiros, recebidos em deposito, consignação ou garantia;  

b) Jóias pedras e metais preciosos, pérolas, objetos de arte ou de valor estimativo, raridade 

e livros;  

c) Papéis de crédito, obrigações, títulos e documentos de qualquer espécie, moedas cunha-

das ou papel moeda, cheques, livros de contabilidade ou quaisquer outros livros comerciais;  

d) Manuscritos, plantas, projetos, modelos, debuxos, moldes, clichês e Croquis.  

 

CLÁUSULA 9ª - LIMITE DE INDENIZAÇÃO DE BENS NÃO ESPECIFICADOS  

 
9.1. A responsabilidade máxima da Seguradora, para os bens adiante mencionados, ficara 
limitada ao valor declarado na especificação desta apólice, salvo quando os mesmos se 
encontrarem expressamente relacionados na apólice, com o seu respectivo valor segurado: 
coleções científicas ou artísticas, filatélicas ou numismáticas, curiosidades, medalhas, qua-
dros, prata lavrada, escultura, armas, molduras, tapetes, cortinas e, em geral, quaisquer 
objetos raros ou preciosos, móveis ou fixos, se contratados por cláusula específica.  
 
CLÁUSULA 10ª - EDIFÍCIOS EM CONDOMÍNIO  
 
10.1. Fica entendido e concordado que, em se tratando de prédio de apartamentos em con-
domínio, a importância segurada para cada apartamento abrange, não só as partes privati-
vas do mesmo, como também as partes comuns, a ele correspondente em todo o edifício, 
ressalvados os elevadores e sistemas de refrigeração ou calefação, que deverão ser segu-
rados por verbas à parte.  
 
CLÁUSULA 11ª - VALOR EM RISCO E PREJUÍZO  
 
11.1. Para a determinação dos valores em riscos e dos prejuízos Indenizáveis, de acordo 
com as Condições expressas nesta apólice, serão adotados os seguintes critérios:  
 
a) No caso de Edifícios – tomar-se-á por base a importância necessária na data do sinistro, 

a construção de Edifícios idênticos aos segurados, deduzida a eventual depreciação pelo 

uso, idade e estado de conservação. Salvo declaração expressa na apólice, ficará excluído 

o valor dos alicerces. Fica entendido e concordado que, no critério acima, o valor em risco 

do edifício incluíra benfeitorias a ele incorporadas, salvo se consta na apólice verba distinta, 

ou se houver expressa exclusão desses bens, ou ainda, se eles tiverem seguro próprio, em-
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bora em nome de terceiros. Fica, outrossim, entendido e concordado que, se em conse-

quência de prescrição legal ou qualquer medida análoga, não se puder reconstruir ou repa-

rar o edifício segurado os prejuízos corresponderão somente à quantia que seria necessária 

a sua reconstrução ou reposição em condições semelhantes aquelas em que se encontrava 

imediatamente antes do sinistro;  

b) No caso de maquinismos - tomar-se-á por base o valor de novo dos maquinismos, isto e, 

o custo, no dia e local do sinistro, no estado de novo, de maquinismos idênticos aos segura-

dos, ou, se isto não for possível, de maquinismos de tipo semelhante e capacidade equiva-

lente deduzida em qualquer caso, a eventual depreciação pelo uso, idade e estado de con-

servação. Fica entendido e concordado que no critério acima, o seguro sobre maquinismo 

abrangera, também, suas instalações e acessórios, salvo se houver expressa exclusão dos 

mesmos, ou se esses bens tiverem verba própria;  

c) No caso de mercadorias e matérias-primas, tomar-se-á por base o custo no dia e local do 

sinistro, tendo-se em vista o gênero de negócio do segurado;  

d) No caso de móveis e utensílios - tomar-se-á por base o valor real imediatamente antes do 

sinistro. 

 

CLÁUSULA 12ª - CADUCIDADE DO SEGURO  

 
12.1. Dar-se-á, automaticamente, a caducidade do contrato, ficando a Seguradora isenta de 
qualquer responsabilidade por este seguro:  
 
a) Caso haja fraude ou tentativa de fraude simulando sinistro ou agravando-lhe as conse-

qüências;  

b) Caso haja reclamação dolosa, sob qualquer ponto de vista, ou baseada em declarações 

falsas, ou emprego de quaisquer meios culposos ou simulações;  

c) Quando a indenização ou a soma das indenizações pagas por esta apólice atingir o limite 

da importância segurada. Se da apólice constar mais de um item para importância segurada 

(limites e sublimites), a caducidade será aplicada a cada item separadamente, nunca se 

comunicando qualquer importância segurada entre os limites e sublimites de cobertura na 

apólice especificados.  

 
CLÁUSULA 13ª - DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
13.1. Ratificam-se as demais Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados que não 
foram revogadas por esta Condição Especial.  
 
 
CONDIÇÃO ESPECIAL DA COBERTURA ADICIONAL DE DETERIORAÇÃO DE MER-
CADORIAS EM AMBIENTES FRIGORIFICADOS  
 
 
CLÁUSULA 1ª - DEFINIÇÕES  
 
1.1 Aplicam-se a esta cobertura as definições previstas na Cláusula 1ª - Definições das res-
pectivas Condições Gerais.  
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CLÁUSULA 2ª - OBJETIVO  
 
2.1 Esta Condição Especial integra as Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados e 
tem por objetivo incluir a cobertura adicional de Deterioração de Mercadorias em Ambientes 
Frigorificados.  
 
CLÁUSULA 3ª - RISCOS COBERTOS  
 
3.1. A presente condição tem por finalidade garantir as perdas e danos causados as merca-
dorias descritas nesta apólice, em ambientes frigorificados, em conseqüência de:  
 
a) Ruptura, quebra ou desarranjo acidental de qualquer parte do sistema de refrigeração;  

b) Vazamento, descarga ou evaporação de substancia refrigerante contida no sistema de 

refrigeração;  

c) Falta de suprimento de energia elétrica decorrente de acidente ou queima de motor ocor-

rido nas instalações da empresa fornecedora ou da concessionária de serviço, desde que 

perdure por vinte e quatro horas consecutivas, ou, se em períodos alternados, dentro de 72 

horas, perfaça um total de falta de suprimento de energia elétrica de 24 horas, desde que tal 

falta tenha origem no mesmo acidente ou serie de acidentes decorrentes do mesmo evento.  

 
CLÁUSULA 4ª - RISCOS EXCLUÍDOS  
 
4.1. Este Seguro não cobre as perdas e danos causados às mercadorias seguradas, em 
Consequência direta ou indireta de:  
 
a) Incêndio, raio e explosão de qualquer natureza (bem como dos meios Empregados na 

extinção de incêndio), exceto na hipótese prevista na alínea "C" da cláusula 3.1. destas 

Condições especiais;  

b) Vendaval, furacão, ciclone, tornado, inundação, terremoto, tremor de terra, erupção vul-

cânica ou quaisquer outros cataclismas da natureza, exceto na hipótese prevista na alínea 

"c" da cláusula 3.1. destas Condições Especiais;  

c) Roubo ou furto, verificado durante ou depois da ocorrência de um dos riscos cobertos;  

d) Lucros cessantes por paralisação parcial ou total do estabelecimento segurado;  

e) Demoras de qualquer espécie ou perda de mercado.  

 
4.2. Também estão excluídos desta cobertura os riscos excluídos na Cláusula 4ª - Riscos 
Excluídos das Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 5ª - PREJUÍZOS INDENIZÁVEIS  
 
5.1. São indenizáveis, até o limite máximo da importância segurada, os seguintes Prejuízos:  
 
a) Danos materiais diretamente resultantes dos riscos cobertos;  

b) Danos materiais decorrentes da impossibilidade de remoção - ou proteção dos salvados, 

por motivo de forca maior;  

c) Danos materiais e despesas decorrentes de providencias tomadas para o salvamento e 

proteção dos bens descritos nesta apólice e para o desentulho do local.  
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CLÁUSULA 6ª - ALTERAÇÃO NAS INSTALAÇÕES  
 
6.1. A substituição, retirada de serviço, ou qualquer outra alteração nos maquinismos, insta-
lações ou equipamentos descritos na proposta do seguro, deverão ser imediatamente co-
municados a Seguradora, sob pena de perder direito a qualquer indenização.  
 
CLÁUSULA 7ª - VALOR EM RISCO E PREJUÍZO  
 
7.1. Para a determinação dos valores em risco e dos Prejuízos, Indenizareis de acordo com 
as Condições expressas nesta apólice, tomar-se-á por base o custo no dia e local do sinis-
tro, tendo-se em vista o gênero de negócios do segurado.  
 
CLÁUSULA 8ª - FRANQUIA  
 
8.1. Correrão por conta do segurado os primeiros Prejuízos decorrentes e perdas ou danos 
verificados em conseqüência de uma mesma ocorrência, correspondendo esta franquia a 
1% (um por cento) da importância segurada, limitada aos valores mínimos e máximos, de-
clarados na especificação desta apólice.  
 
CLÁUSULA 9ª - CADUCIDADE DO SEGURO  
 
9.1. Dar-se-á, automaticamente, a caducidade do contrato, ficando a Seguradora isenta de 
qualquer responsabilidade por este seguro:  
a) Caso haja fraude ou tentativa de fraude simulando sinistro ou agravando-lhe as conse-
qüências;  
b) Caso haja reclamação dolosa, sob qualquer ponto de vista, ou baseada em declarações 
falsas, ou emprego de quaisquer meios culposos ou simulações;  
c) Quando a indenização ou a soma das indenizações pagas por esta apólice atingir o limite 
da importância segurada. Se da apólice constar mais de um item para importância segurada 
(limites e sublimites), a caducidade será aplicada a cada item separadamente, nunca se 
comunicando qualquer importância segurada entre os limites e sublimites de cobertura na 
apólice especificados.  
 
CLÁUSULA 10ª - DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
10.1. Ratificam-se as demais Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados não modifi-
cados pelas presentes Condições Especiais.  
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CONDIÇÃO ESPECIAL DA COBERTURA ADICIONAL DE EQUIPAMENTOS EM EXPO-
SIÇÃO (INCLUINDO O RISCO DE TRANSPORTE)  
 
CLÁUSULA 1ª - DEFINIÇÕES  
 
1.1 Aplicam-se a esta cobertura as definições previstas na Cláusula 1ª - Definições das res-
pectivas Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 2ª - OBJETIVO  
 
2.1 Esta Condição Especial integra as Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados e 
tem por objetivo incluir a cobertura adicional de Equipamentos em Exposição (Incluindo o 
Risco de Transporte).  
 
CLÁUSULA 3ª - RISCOS COBERTOS  
 
3.1 A presente condição tem por finalidade garantir as perdas e danos materiais causados 
aos bens descritos nesta apólice, destinados à mostra declarada na especificação desta 
apólice, durante o transporte dos mesmos para o recinto da Exposição, o período de perma-
nência nesse local e o transporte de retorno ao local de origem.  
 
3.2. São riscos cobertos pelo presente seguro:  
 
a) Em trânsito, unicamente no território nacional, as perdas ou danos causados por fortuna 
do mar, roubo, furto ou acidentes de viação diretamente resultantes de caso fortuito ou forca 
maior, desde que utilizados meios de transporte pertencentes a linhas regulares de navega-
ção marítima ou aérea, vagões ferroviários ou veículos devidamente licenciados.  
 
b) Durante a permanência na exposição, a perdas ou danos diretamente causados por:  
i) Incêndio, raio ou explosão, desde que ocorrida esta dentro da área da exposição;  

ii) Roubo parcial ou total dos bens segurados, mediante o emprego de quaisquer formas de 

violência, bem como os danos decorrentes da tentativa de delito, devidamente caracteriza-

da;  

iii) Enchentes, inundações e alagamentos;  

iv) Terremotos ou tremores de terra;  

v) Vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo;  

vi) Queda de aeronaves ou objetos que formem parte integrante das mesmas ou sejam por 

elas conduzidos;  

vii) Impacto de veículos, máquinas ou qualquer outro equipamento utilizado na área da ex-

posição; 

viii) Desmoronamento total ou parcial das áreas construídas ou dos "stands";  

ix) Tumultos, motins e riscos congêneres, inclusive atos culposos ou dolosos praticados por 

terceiros.  

 
CLÁUSULA 4ª - RISCOS EXCLUÍDOS  
 
4.1. A seguradora não responderá por perdas e danos causados direta ou indiretamente por:  
 
a) Atos de hostilidade ou de guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, nacionaliza-

ção, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direi-

to, civil ou militar, e em geral, todo ou qualquer ato ou consequências dessas ocorrências, 
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bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo por parte de, ou em ligação com 

qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela forca o governo ou instigar a 

sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terro-

rismo, guerra revolucionaria, subversão e guerrilhas;  

b) Destruição por ordem de autoridade publica, salvo para evitar propagação de danos co-

bertos pela presente apólice;  

c) Lucros Cessantes, por paralisação temporária ou cancelamento definitivo da exposição;  

d) Desgaste natural causado pelo uso, deterioração gradativa, vicio próprio, defeito latente, 

desarranjo mecânico, corrosivo, ferrugem, umidade e chuva;  

e) Furto qualificado, roubo, extorsão, apropriação indébita, estelionato, praticados contra o 

patrimônio do segurado por seus funcionários ou prepostos, que agindo por conta própria ou 

mancomunados com terceiros;  

f) Operações de reparo, ajustamentos, serviços em geral de manutenção, salvo se ocorrer 

incêndio ou explosão e nesse caso, respondera somente por perda ou dano causado por tal 

incêndio ou explosão;  

g) Demoras de qualquer espécie ou perda de mercado;  

h) Apropriação ou destruição por forca de regulamentos alfandegários;  

i) Riscos provenientes de contrabando ou transporte e comércio ilegal;  

j) Estouros, cortes e outros danos causados a pneumáticos ou câmaras de ar, bem como os 

arranhões em superfícies polidas ou pintadas, salvo se resultarem de evento coberto por 

esta apólice;  

k) Sobrecarga, isto e, por carga cujo peso exceda a capacidade normal de levantamento de 

qualquer equipamento utilizado na movimentação dos bens Segurados;  

l) 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;  

m) Curto-circuito, sobrecarga, fusão ou outros distúrbios elétricos causados a dínamos, al-

ternadores, motores, transformadores, condutores, chaves e demais acessórios elétricos, 

salvo se ocorrer incêndio, caso em que serão indenizados somente os prejuízos causados 

pelo incêndio consequente;  

n) Furto simples (sem emprego de violência) desaparecimento inexplicável e simples extra-

vio;  

o) Queda, quebra, amassamento ou arranhadura, salvo se decorrentes de Evento coberto 

por esta apólice, devidamente caracterizado.  

 
4.2. Também estão excluídos desta cobertura os riscos excluídos na Cláusula 4ª - Riscos 
Excluídos das Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 5ª - DURAÇÃO DA COBERTURA  
 
5.1. Fica entendido e concordado que o presente seguro vigorara a partir do momento em 
que os bens segurados deixarem o local de onde forem embarcados para a exposição, pe-
los meios de transporte mencionados na Cláusula 2ª e terminara no momento de seu retor-
no ao estabelecimento do segurado, ou outro local por este indicado, desde que o período 
decorrido não ultrapasse o período de cobertura da apólice que será o prazo máximo de 
vigência, cujo vencimento determinara a automática cessação do seguro, independentemen-
te do local em que se encontrarem os bens segurados.  
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CLÁUSULA 6ª - IMPORTÂNCIA SEGURADA  
 
6.1. Fica entendido e concordado que a importância segurada desta apólice representa o 
máximo de responsabilidade da Seguradora em um sinistro ou serie de sinistros decorrentes 
de um mesmo evento.  
 
CLÁUSULA 7ª - CÁLCULO DO PREJUÍZO E DA INDENIZAÇÃO  
 
7.1. Para determinação dos prejuízos indenizáveis de acordo com as Condições expressa 
nesta apólice, tocar-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 3ª destas Condições, a seguradora também indenizara o custo da desmontagem e 
remontagem que se fizerem necessárias para a efetuação dos reparos, assim como as des-
pesas normais de transporte de ida e volta da oficina de reparos e despesas aduaneiras, se 
houver. Se os reparos forem executados na oficina do próprio segurado, a Seguradora inde-
nizara o custo do material e mão-de-obra decorrentes dos reparos efetuados e mais uma 
percentagem razoável de despesas de "Overhead". Para efeito de indenização, a Segurado-
ra não fará qualquer redução dos prejuízos, a título de depreciação, com relação às partes 
reparadas e/ou substituídas, entendendo-se, porem, que o valor eventual atribuído aos re-
manescentes substituídos, devera ser deduzido dos prejuízos. 
 
7.2 Em qualquer caso, a indenização ficara limitada ao valor atual do bem sinistrado; enten-
dendo-se como valor atual o valor do bem no estado de novo, a preços correntes na data 
imediatamente antes da ocorrência do sinistro, deduzida a depreciação pelo uso, idade e 
estado de conservação.  
 
7.2.1 Sem prejuízo do disposto na Cláusula 3ª destas Condições, serão incluídos no valor 
de novo as despesas de importação e as normais de transporte e montagem.  
 
CLÁUSULA 8ª - PERDA TOTAL  
 
8.1. Para fins deste contrato, ocorrera perda total quando o custo da reparação ou recupera-
ção do bem sinistrado atingir ou ultrapassar 75% do seu Valor atual.  
 
CLÁUSULA 9ª - RATEIO  
 
9.1 Se, por ocasião do sinistro, o valor atual dos bens segurados por esta apólice for superi-
or à respectiva importância segurada, o segurado será considerado cossegurador da dife-
rença e participara dos prejuízos na proporção que lhe couber em rateio.  
 
9.2 Cada bem segurado, se houver mais de um na apólice ficara separadamente sujeito a 
esta Condição, não podendo o segurado alegar excesso de Valor Segurado de um bem pa-
ra compensação de outro.  
 
CLÁUSULA 10ª - CADUCIDADE DO SEGURO  
 
10.1.Dar-se-á, automaticamentea caducidade do contrato, ficando a Seguradora isenta de 
qualquer responsabilidade por este seguro:  
 
a) Caso haja fraude ou tentativa de fraude simulando sinistro ou agravando-lhe as conse-

quências;  

b) Caso haja reclamação dolosa, sob qualquer ponto de vista, ou baseada em declarações 

falsas, ou emprego de quaisquer meios culposos ou simulações;  
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c) Quando a indenização ou a soma das indenizações pagas por esta apólice atingir o limite 

da importância segurada. Se da apólice constar mais de um item para importância segurada 

(limites e sublimites), a caducidade será aplicada a cada item separadamente, nunca se 

comunicando qualquer importância segurada entre os limites e sublimites de cobertura na 

apólice especificados.  

 
CLÁUSULA 11ª - INTERPRETAÇÃO DA COBERTURA  
 
11.1. Fica entendido que, em caso de duvida na interpretação de qualquer cobertura previs-
ta nesta apólice, prevalecem às definições e conceitos constantes das Condições Gerais e 
Especiais vigentes para a respectiva modalidade.  
 
CLÁUSULA 12ª - DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
12.1. Ratificam-se as demais Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados não modifi-
cadas pelas presentes Condições Especiais.  
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CONDIÇÃO ESPECIAL DA COBERTURA ADICIONAL DE EQUIPAMENTOS EM EXPO-
SIÇÃO (EXCLUINDO O RISCO DE TRANSPORTE)  
 
 
CLÁUSULA 1ª - DEFINIÇÕES  
 
1.1 Aplicam-se a esta cobertura as definições previstas na Cláusula 1ª - Definições das res-
pectivas Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 2ª - OBJETIVO  
 
2.1. Esta Condição Especial integra as Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados e 
tem por objetivo incluir a cobertura adicional de Equipamentos em Exposição (Excluindo o 
Risco de Transporte).  
 
CLÁUSULA 3ª - RISCOS COBERTOS  
 
3.1. A presente condição tem por finalidade garantir as perdas e danos materiais causados 
aos bens descritos nesta apólice, destinados à mostra declarada na especificação desta 
apólice, durante o período de permanência no recinto da Exposição.  
 
3.2. São riscos cobertos pelo presente seguro:  
a) Incêndio, raio ou explosão, desde que ocorrida esta 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 de delito, devidamente caracteriza-

da;  

c) Enchentes, inundações e alagamentos;  

d) Terremotos ou tremores de terra;  

e) Vendaval, furacão, ciclone, tornado, 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 expo-

sição;  

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

i) Tumultos, motins e riscos congêneres, inclusive atos culposos ou dolosos praticados por 

terceiros.  

 

CLÁUSULA 4ª - RISCOS EXCLUÍDOS  
 
4.1. A seguradora não respondera por perdas e danos causados direta ou indiretamente por:  
 

a) Atos de hostilidade ou de guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, nacionaliza-

ção, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direi-

to, civil ou militar, e em geral, todo ou qualquer ato ou conseqüências dessas ocorrências, 

bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo por parte de, ou em ligação com 

qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela forca o governo ou instigar a 

sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terro-

rismo, guerra revolucionaria, subversão e guerrilhas;  

b) Destruição por ordem de autoridade publica, salvo para evitar propagação de danos co-

bertos pela presente apólice;  
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c) Lucros Cessantes, por paralisação temporária ou cancelamento definitivo da exposição;  

d) Desgaste natural causado pelo uso, deterioração gradativa, vicio próprio, defeito latente, 

desarranjo mecânico, corrosivo, ferrugem, umidade e chuva;  

e) Furto qualificado, roubo, extorsão, apropriação indébita, estelionato, praticados contra o 

patrimônio do segurado por seus funcionários ou prepostos, que agindo por conta própria ou 

mancomunados com terceiros;  

f) Operações de reparo, ajustamentos, serviços em geral de manutenção, salvo se ocorrer 

incêndio ou explosão e nesse caso, respondera somente por perda ou dano causado por tal 

incêndio ou explosão;  

g) Demoras de qualquer espécie ou perda de mercado;  

h) Apropriação ou destruição por forca de regulamentos alfandegários;  

i) Riscos provenientes de contrabando ou transporte e comércio ilegal;  

j) Estouros, cortes e outros danos causados a pneumáticos ou câmaras de ar, bem como os 

arranhões em superfícies polidas ou pintadas, salvo se resultarem de evento coberto por 

esta apólice;  

k) Sobrecarga, isto e, por carga cujo peso exceda a capacidade normal de levantamento de 

qualquer equipamento utilizado na movimentação dos bens Segurados;  

l) 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;  

m) Curto-circuito, sobrecarga, fusão ou outros distúrbios elétricos causados a dínamos, al-

ternadores, motores, transformadores, condutores, chaves e demais acessórios elétricos, 

salvo se ocorrer incêndio, caso em que serão indenizados somente os prejuízos causados 

pelo incêndio conseqüente;  

n) Furto simples (sem emprego de violência) desaparecimento inexplicável e simples extra-

vio;  

o) Queda, quebra, amassamento ou arranhadura, salvo se decorrentes de Evento coberto 

por esta apólice, devidamente caracterizado.  

 
4.2.Também estão excluídos desta cobertura os riscos excluídos na Cláusula 4ª - Riscos 
Excluídos das Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 5ª - DURAÇÃO DA COBERTURA  
 
5.1. Fica entendido e concordado que o presente seguro vigorará exclusivamente no perío-
do em que os bens segurados se encontrarem dentro do recinto da exposição.  
 
CLÁUSULA 6ª - IMPORTÂNCIA SEGURADA  
 
6.1. Fica entendido e concordado que a importância segurada desta apólice representa o 
máximo de responsabilidade da Seguradora em um sinistro ou serie de sinistros decorrentes 
de um mesmo evento.  
 
CLÁUSULA 7ª - CÁLCULO DO PREJUÍZO E DA INDENIZAÇÃO  
 
7.1. Para determinação dos prejuízos indenizáveis de acordo com as Condições expressa 
nesta apólice, tocar-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 3ª destas Condições, a seguradora também indenizara o custo da desmontagem e 
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remontagem que se fizerem necessárias para a efetuação dos reparos, assim como as des-
pesas normais de transporte de ida e volta da oficina de reparos e despesas aduaneiras, se 
houver. Se os reparos forem executados na oficina do próprio segurado, a Seguradora inde-
nizara o custo do material e mão-de-obra decorrentes dos reparos efetuados e mais uma 
percentagem razoável de despesas de "Overhead". Para efeito de indenização, a Segurado-
ra não fará qualquer redução dos prejuízos, a título de depreciação, com relação às partes 
reparadas e/ou substituídas, entendendo-se, porem, que o valor eventual atribuído aos re-
manescentes substituídos, devera ser deduzido dos prejuízos.  
 
7.2. Em qualquer caso, a indenização ficara limitada ao valor atual do bem sinistrado; en-
tendendo-se como valor atual o valor do bem no estado de novo, a preços correntes na data 
imediatamente antes da ocorrência do sinistro, deduzida a depreciação pelo uso, idade e 
estado de conservação.  
 
7.2.1 Sem prejuízo do disposto na Cláusula 3ª destas Condições, serão incluídos no valor 
de novo as despesas de importação e as normais de transporte e montagem.  
 
CLÁUSULA 8ª - PERDA TOTAL  
 
8.1. Para fins deste contrato, ocorrera perda total quando o custo da reparação ou recupera-
ção do bem sinistrado atingir ou ultrapassar 75% do seu Valor atual.  
 
CLÁUSULA 9ª - CADUCIDADE DO SEGURO  
 
9.1.Dar-se-á, automaticamente, a caducidade do contrato, ficando a Seguradora isenta de 
qualquer responsabilidade por este seguro:  
 
a) Caso haja fraude ou tentativa de fraude simulando sinistro ou agravando-lhe as conse-

qüências;  

b) Caso haja reclamação dolosa, sob qualquer ponto de vista, ou baseada em declarações 

falsas, ou emprego de quaisquer meios culposos ou simulações;  

c) Quando a indenização ou a soma das indenizações pagas por esta apólice atingir o limite 

da importância segurada. Se da apólice constar mais de um item para importância segurada 

(limites e sublimites), a caducidade será aplicada a cada item separadamente, nunca se 

comunicando qualquer importância segurada entre os limites e sublimites de cobertura na 

apólice especificados.  

 
CLÁUSULA 10ª - INTERPRETAÇÃO DA COBERTURA  
 
10.1. Fica entendido que, em caso de duvida na interpretação de qualquer cobertura previs-
ta nesta apólice, prevalecem às definições e conceitos constantes das Condições Gerais e 
Especiais vigentes para a respectiva modalidade.  
 
CLÁUSULA 11ª - DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
11.1. Ratificam-se as demais Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados que não 
foram revogadas por esta Condição Especial.  
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CONDIÇÃO ESPECIAL DA COBERTURA ADICIONAL DE EQUIPAMENTOS CINEMA-
TOGRÁFICOS, FOTOGRÁFICOS E DE TELEVISÃO (OPERADOS EM ESTÚDIOS, LA-
BORATÓRIOS OU REPORTAGENS EXTERNAS)  
 
 
CLÁUSULA 1ª - DEFINIÇÕES  
 
1.1 Aplicam-se a esta cobertura as definições previstas na Cláusula 1ª - Definições das res-
pectivas Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 2ª - OBJETIVO  
 
2.1. Esta Condição Especial integra as Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados e 
tem por objetivo incluir a cobertura adicional de Equipamentos Cinematográficos, Fotográfi-
cos e de Televisão (Operados em Estúdios, Laboratórios ou Reportagens Externas).  
CLÁUSULA 3ª - RISCOS COBERTOS  
 
3.1. A presente condição tem por finalidade indenizar ao segurado as perdas e danos mate-
riais causados aos bens descritos na apólice, por quaisquer acidentes decorrentes de 
causa externa, exceto os mencionados na Cláusula 4ª – Risco Excluídos.  
 
3.2. Fica entendido e concordado que a cobertura desta apólice abrange os equipamentos 
segurados quando em depósito, em uso ou em trânsito.  
 
3.3. Para efeito desta cobertura consideram-se equipamentos cinematográficos, fotográficos 
e de televisão: câmeras, objetivas, tripés, dollies, painéis, refletores, equipamentos de ilumi-
nação elétrica ou eletrônica, amplificadores, monitores, instrumentos de teste, fotômetros, 
gravadores de áudio ou vídeo, microfones e pedestais, cabos e conexões, filmes virgens ou 
expostos, fitas magnéticas virgens ou gravadas e outros equipamentos de estúdio, laborató-
rio ou reportagem.  
 
CLÁUSULA 4ª - RISCOS EXCLUÍDOS 
 
4.1. A seguradora não respondera por perdas e danos causados direta ou indiretamente por:  
 
a) Atos de hostilidade ou de guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, nacionaliza-

ção, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direi-

to, civil ou militar, e em geral, todo ou qualquer ato ou conseqüências dessas ocorrências, 

bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo por parte de, ou em ligação com 

qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela forca o governo ou instigar a 

sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terro-

rismo, guerra revolucionaria, subversão e guerrilhas;  

b) Destruição por ordem de autoridade publica, salvo para evitar propagação de danos co-

bertos pela presente apólice;  

c) Lucros Cessantes, por paralisação parcial ou total dos equipamentos segurados;  

d) Desgaste natural causado pelo uso, deterioração gradativa, vicio próprio, defeito latente, 

desarranjo mecânico, corrosivo, ferrugem, umidade e chuva;  

e) Furto qualificado, roubo, extorsão, apropriação indébita, estelionato, praticados contra o 

patrimônio do segurado por seus funcionários ou prepostos, que agindo por conta própria ou 

mancomunados com terceiros;  
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f) Operações de revelação, corte, montagem, reparos, ajustamentos, serviços em geral de 

manutenção, salvo se ocorrer incêndio ou explosão e nesse caso respondera somente por 

perda ou dano causado por tal incêndio ou explosão;  

g) Demoras de qualquer espécie ou perda de mercado;  

h) Apropriação ou destruição por força de regulamentos alfandegários;  

i) Riscos provenientes de contrabando ou transporte e comércio ilegal;  

j) Sobrecarga, isto e, por carga cujo peso exceda a capacidade normal de levantamento de 

qualquer máquina, equipamento ou veículo usado para suporte, movimentação ou transpor-

tes do Equipamento Segurado;  

k) 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; 

l) Curto-circuito, sobrecarga, fusão ou outros distúrbios elétricos causados a dínamos, alter-

nadores, motores, transformadores, condutores, chaves e demais acessórios elétricos, salvo 

se ocorrer incêndio, caso em que serão indenizados somente os prejuízos causados pelo 

incêndio conseqüente;  

m) Furto simples (sem emprego de violência) desaparecimento inexplicável e simples extra-

vio;  

n) Velamentos de filmes virgens (ou expostos porem não revelados) salvo se resultante de 

acidente coberto por esta apólice;  

o) Apagamento de fitas gravadas (som e/ou vídeo) por ação de campos magnéticos de 

qualquer origem;  

p) Queda, quebra, amassamento ou arranhadura, salvo se decorrentes de Evento coberto 

por esta apólice, devidamente caracterizado.  

 
4.2. Também estão excluídos desta cobertura os riscos excluídos na Cláusula 4ª - Riscos 
Excluídos das Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 5ª - IMPORTÂNCIA SEGURADA  
 
5.1. Fica entendido e concordado que a importância segurada desta apólice representa o 
máximo de responsabilidade da Seguradora em um sinistro ou serie de sinistros decorrentes 
de um mesmo evento.  
 
CLÁUSULA 6ª - CÁLCULO DO PREJUÍZO E DA INDENIZAÇÃO  
 
6.1. Para determinação dos prejuízos indenizáveis de acordo com as Condições expressa 
nesta apólice, tocar-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 5ª destas Condições, a seguradora também indenizara o custo da desmontagem e 
remontagem que se fizerem necessárias para a efetuação dos reparos, assim como as des-
pesas normais de transporte de ida e volta da oficina de reparos e despesas aduaneiras, se 
houver. Se os reparos forem executados na oficina do próprio segurado, a Seguradora inde-
nizara o custo do material e mão-de-obra decorrentes dos reparos efetuados e mais uma 
percentagem razoável de despesas de "Overhead". Para efeito de indenização, a Segurado-
ra não fará qualquer redução dos prejuízos, a título de depreciação, com relação às partes 
reparadas e/ou substituídas, entendendo-se, porem, que o valor eventual atribuído aos re-
manescentes substituídos, devera ser deduzido dos prejuízos.  
6.2. Em qualquer caso, a indenização ficara limitada ao valor atual do bem sinistrado; en-
tendendo-se como valor atual o valor do bem no estado de novo, a preços correntes na data 
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imediatamente antes da ocorrência do sinistro, deduzida a depreciação pelo uso, idade e 
estado de conservação.  
6.2.1. Sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª destas Condições, serão incluídos no valor 
de novo as despesas de importação e as normais de transporte e montagem. 
 
CLÁUSULA 7ª - PERDA TOTAL  
 
7.1. Para fins deste contrato, ocorrera perda total quando o custo da reparação ou recupera-
ção do bem sinistrado atingir ou ultrapassar 75% do seu Valor atual.  
 
CLÁUSULA 8ª – FRANQUIA  
 
8.1. Correrão por conta do segurado os primeiros prejuízos decorrentes de perdas ou danos 
verificados em conseqüência de uma mesma ocorrência, ate o limite estabelecido na Espe-
cificação desta Apólice.  
 
8.2. Fica, entretanto entendido e concordado que a franquia não será aplicada em ca-
so de Perda Total do bem sinistrado.  
 
CLÁUSULA 9ª - CADUCIDADE DO SEGURO  
 
9.1.Dar-se-á, automaticamente, a caducidade do contrato, ficando a Seguradora isenta de 
qualquer responsabilidade por este seguro:  
 
a) Caso haja fraude ou tentativa de fraude simulando sinistro ou agravando-lhe as conse-

qüências;  

b) Caso haja reclamação dolosa, sob qualquer ponto de vista, ou baseada em declarações 

falsas, ou emprego de quaisquer meios culposos ou simulações;  

c) Quando a indenização ou a soma das indenizações pagas por esta apólice atingir o limite 

da importância segurada. Se da apólice constar mais de um item para importância segurada 

(limites e sublimites), a caducidade será aplicada a cada item separadamente, nunca se 

comunicando qualquer importância segurada entre os limites e sublimites de cobertura na 

apólice especificados.  

 
CLÁUSULA 10ª - DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
10.1. Ratificam-se as demais Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados que não 
foram revogadas por esta Condição Especial.  
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CONDIÇÃO ESPECIAL DA COBERTURA ADICIONAL DE EQUIPAMENTOS CINEMA-
TOGRÁFICOS, FOTOGRÁFICOS E DE TELEVISÃO (OPERADOS EXCLUSIVAMENTE 
EM ESTÚDIOS E LABORATÓRIOS OU DEPOSITADOS EM LOCAL DETERMINADO)  
 
CLÁUSULA 1ª - DEFINIÇÕES  
 
1.1 Aplicam-se a esta cobertura as definições previstas na Cláusula 1ª - Definições das res-
pectivas Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 2ª - OBJETIVO  
2.1. Esta Condição Especial integra as Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados e 
tem por objetivo incluir a cobertura adicional de Equipamentos Cinematográficos, Fotográfi-
cos e de Televisão (Operados Exclusivamente em Estúdios ou Laboratórios ou Depositados 
em Local Determinado).  
 
CLÁUSULA 3ª - RISCOS COBERTOS  
 
3.1. A presente condição tem por finalidade indenizar ao segurado as perdas e danos mate-
riais causados aos bens descritos na apólice, por quaisquer acidentes decorrentes de 
causa externa, exceto os mencionados na Cláusula 4ª – Risco Excluídos.  
 
3.2. Fica entendido e concordado que a cobertura desta apólice esta limitada ao estúdio, 
laboratório ou depósito (local expressamente declarado na apólice).  
 
3.3. Para efeito desta cobertura consideram-se equipamentos cinematográficos, fotográficos 
e de televisão: câmeras, objetivas, tripés, dollies, painéis, refletores, equipamentos de ilumi-
nação elétrica ou eletrônica, amplificadores, monitores, instrumentos de teste, fotômetros, 
gravadores de áudio ou vídeo, microfones e pedestais, cabos e conexões, filmes virgens ou 
expostos, fitas magnéticas virgens ou gravadas e outros equipamentos de estúdio, laborató-
rio ou reportagem.  
 
CLÁUSULA 4ª - RISCOS EXCLUÍDOS  
 
4.1. A seguradora não respondera por perdas e danos causados direta ou indiretamente por:  
 
a) Atos de hostilidade ou de guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, nacionaliza-

ção, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direi-

to, civil ou militar, e em geral, todo ou qualquer ato ou conseqüências dessas ocorrências, 

bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo por parte de, ou em ligação com 

qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela forca o governo ou instigar a 

sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terro-

rismo, guerra revolucionaria, subversão e guerrilhas;  

b) Destruição por ordem de autoridade pública, salvo para evitar propagação de danos co-

bertos pela presente apólice;  

c) Lucros Cessantes, por paralisação parcial ou total dos equipamentos segurados;  

d) Desgaste natural causado pelo uso, deterioração gradativa, vicio próprio, defeito latente, 

desarranjo mecânico, corrosivo, ferrugem, umidade e chuva;  

e) Furto qualificado, roubo, extorsão, apropriação indébita, estelionato, praticados contra o 

patrimônio do segurado por seus funcionários ou prepostos, que agindo por conta própria ou 

mancomunados com terceiros;  
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f) Operações de revelação, corte, montagem, reparos, ajustamentos, serviços em geral de 

manutenção, salvo se ocorrer incêndio ou explosão e nesse caso respondera somente por 

perda ou dano causado por tal incêndio ou explosão;  

g) Demoras de qualquer espécie ou perda de mercado; 

h) Apropriação ou destruição por força de regulamentos alfandegários;  

i) Riscos provenientes de contrabando ou transporte e comércio ilegal;  

j) Sobrecarga, isto e, por carga cujo peso exceda a capacidade normal de levantamento de 

qualquer máquina, equipamento ou veículo usado para suporte, movimentação ou transpor-

tes do Equipamento Segurado;  

k) 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;  

l) Curto-circuito, sobrecarga, fusão ou outros distúrbios elétricos causados a dínamos, alter-

nadores, motores, transformadores, condutores, chaves e demais acessórios elétricos, salvo 

se ocorrer incêndio, caso em que serão indenizados somente os prejuízos causados pelo 

incêndio conseqüente;  

m) Furto simples (sem emprego de violência) desaparecimento inexplicável e simples extra-

vio;  

n) Velamentos de filmes virgens (ou expostos porem não revelados) salvo se resultante de 

acidente coberto por esta apólice;  

o) Apagamento de fitas gravadas (som e/ou vídeo) por ação de campos magnéticos de 

qualquer origem;  

p) Queda, quebra, amassamento ou arranhadura, salvo se decorrentes de Evento coberto 

por esta apólice, devidamente caracterizado.  

q) Incêndio, raio ou explosão, de qualquer natureza, e suas conseqüências;  

r) Quaisquer Operações de transporte, ou utilização dos equipamentos segurados fora do 

local e/ou locais expressamente indicados na apólice.  

 
4.2. Também estão excluídos desta cobertura os riscos excluídos na Cláusula 4ª - Riscos 
Excluídos das Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 5ª - IMPORTÂNCIA SEGURADA  
 
5.1. Fica entendido e concordado que a importância segurada desta apólice representa o 
máximo de responsabilidade da Seguradora em um sinistro ou serie de sinistros decorrentes 
de um mesmo evento.  
 
CLÁUSULA 6ª - CÁLCULO DO PREJUÍZO E DA INDENIZAÇÃO  
 
6.1. Para determinação dos prejuízos indenizáveis de acordo com as Condições expressa 
nesta apólice, tocar-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 5ª destas Condições, a seguradora também indenizara o custo da desmontagem e 
remontagem que se fizerem necessárias para a efetuação dos reparos,  
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assim como as despesas normais de transporte de ida e volta da oficina de reparos e des-
pesas aduaneiras, se houver. Se os reparos forem executados na oficina do próprio segura-
do, a Seguradora indenizara o custo do material e mão-de-obra decorrentes dos reparos 
efetuados e mais uma percentagem razoável de despesas de "Overhead". Para efeito de 
indenização, a Seguradora não fará qualquer redução dos prejuízos, a título de depreciação, 
com relação às partes reparadas e/ou substituídas, entendendo-se, porem, que o valor 
eventual atribuído aos remanescentes substituídos, devera ser deduzido dos prejuízos.  
 
6.2. Em qualquer caso, a indenização ficara limitada ao valor atual do bem sinistrado; en-
tendendo-se como valor atual o valor do bem no estado de novo, a preços correntes na data 
imediatamente antes da ocorrência do sinistro, deduzida a depreciação pelo uso, idade e 
estado de conservação.  
 
6.2.1. Sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª destas Condições, serão incluídos no valor 
de novo as despesas de importação e as normais de transporte e montagem.  
 
CLÁUSULA 7ª - PERDA TOTAL  
 
7.1. Para fins deste contrato, ocorrera perda total quando o custo da reparação ou recupera-
ção do bem sinistrado atingir ou ultrapassar 75% do seu Valor atual.  
 
CLÁUSULA 8ª - FRANQUIA  
 
8.1. Correrão por conta do segurado os primeiros prejuízos decorrentes de perdas ou danos 
verificados em conseqüência de uma mesma ocorrência, ate o limite estabelecido na Espe-
cificação desta Apólice.  
 
8.2. Fica, entretanto entendido e concordado que a franquia não será aplicada em ca-
so de Perda Total do bem sinistrado.  
 
CLÁUSULA 9ª - CADUCIDADE DO SEGURO  
 
9.1.Dar-se-á, automaticamente, a caducidade do contrato, ficando a Seguradora isenta de 
qualquer responsabilidade por este seguro:  
 
a) Caso haja fraude ou tentativa de fraude simulando sinistro ou agravando-lhe as conse-

qüências;  

b) Caso haja reclamação dolosa, sob qualquer ponto de vista, ou baseada em declarações 

falsas, ou emprego de quaisquer meios culposos ou simulações;  

c) Quando a indenização ou a soma das indenizações pagas por esta apólice atingir o limite 

da importância segurada. Se da apólice constar mais de um item para importância segurada 

(limites e sublimites), a caducidade será aplicada a cada item separadamente, nunca se 

comunicando qualquer importância segurada entre os limites e sublimites de cobertura na 

apólice especificados.  

 
CLÁUSULA 10ª - DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
10.1. Ratificam-se as demais Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados que não 
foram revogadas por esta Condição Especial.  
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CONDIÇÃO ESPECIAL DA COBERTURA ADICIONAL DE EQUIPAMENTOS ARRREN-
DADOS OU CEDIDOS A TERCEIROS  
 
CLÁUSULA 1ª - DEFINIÇÕES  
1.1 Aplicam-se a esta cobertura as definições previstas na Cláusula 1ª - Definições das res-
pectivas Condições Gerais.  
CLÁUSULA 2ª - OBJETIVO  
 
2.1 Esta Condição Especial integra as Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados 
Seguradora S.A. e tem por objetivo incluir neste Seguro a cobertura adicional de Equipa-
mentos Arrendados ou Cedidos a Terceiros.  
 
CLÁUSULA 3ª - RISCOS COBERTOS  
 
3.1 A presente condição tem por finalidade indenizar ao segurado as perdas e danos mate-
riais, causados aos bens descritos na apólice, por quaisquer acidentes decorrentes de 
causa externa, exceto os mencionados na Cláusula 4ª – Riscos Excluídos.  
3.2 Fica entendido e concordado que a cobertura desta apólice abrange os equipamentos 
segurados quando nos locais de operação ou de guarda assim como a sua transladação 
fora de tais locais, por autopropulsão ou por qualquer meio de transporte adequado, exceto 
danos aos veículos de transportes.  
 
CLÁUSULA 4ª - RISCOS EXCLUÍDOS  
 
4.1. A seguradora não responderá por perdas e danos causados direta ou indiretamente por:  
 
a) Atos de hostilidade ou de guerra, rebelião, insurreição e revolução, confisco, nacionaliza-

ção, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direi-

to, civil ou militar, e em geral, todo e qualquer ato ou conseqüência dessas ocorrências, bem 

como atos praticados por qualquer pessoa agindo por parte de, ou em ligação com qualquer 

organização cujas atividades visem a derrubar pela forca o governo ou instigar a sua queda, 

pela perturbação da ordem política e social do país, por meio de atos de terrorismo, guerra 

revolucionaria, subversão e Guerrilhas;  

b) Destruição por ordem de autoridade pública, salvo para evitar propagação de danos co-

bertos pela presente apólice;  

c) Lucros cessantes por paralisação parcial ou total dos equipamentos Segurados;  

d) Desgaste natural causado pelo uso, deterioração gradativa, vício próprio, defeito latente, 

desarranjo mecânico, corrosão, incrustação, ferrugem, umidade e chuva;  

e) Furto qualificado, roubo, extorsão, apropriação indébita, estelionato, praticados contra o 

patrimônio do segurado por seus funcionários ou prepostos, arrendatários ou cessionários, 

quer agindo por conta própria ou mancomunados com terceiros;  

f) Operações de reparos, ajustamentos, revelação, corte, montagem, serviços em geral de 

manutenção, salvo se ocorrer incêndio ou explosão e nesse caso respondera somente pela 

perda ou dano causado por tal incêndio ou explosão;  

g) Demoras de qualquer espécie ou perda de mercado;  

h) Transladação dos equipamentos segurados entre locais de operação, por helicóptero;  

i) Operações de içamentos dos equipamentos segurados, ainda que dentro dos locais de 

operação;  

j) Apropriação ou destruição por forca de regulamentos alfandegários;  

k) Riscos provenientes de contrabando, transporte e comercio ilegal;  
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l) Estouros, cortes e outros danos causados a pneumáticos, e câmaras de ar, bem como 

arranhões em superfície polidas ou pintadas, salvo se resultarem de evento coberto por esta 

apólice;  

m) Sobrecarga, isto e, carga cujo peso exceda a capacidade normal de operação dos equi-

pamentos segurados ou dos veículos utilizados na movimentação desses equipamentos;  

n) Negligência do segurado, arrendatário ou cessionário na utilização dos equipamentos, 

bem como na adoção de todos os meios razoáveis para salva-los e preservá-los durante ou 

após a ocorrência de qualquer sinistro;  

o) 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;  

p) Furto simples, sem emprego de violência, desaparecimento inexplicável e simples extra-

vio;  

q) Velamento de filmes virgens (ou expostos, porem não revelados) salvo se resultante de 

acidente coberto por esta apólice;  

r) Apagamento de fitas gravadas (som e vídeo) por ação de campos magnéticos de qualquer 

origem;  

s) Operação dos equipamentos segurados em obras subterrâneas ou escavações de túneis; 

t) Operações dos equipamentos segurados sobre cais, docas, pontes, comportas, piers, bal-

sas, pontões, embarcações, plataformas (flutuantes ou fixas) e estaqueamentos sobre água, 

ou em praias, margens de rios, represas, canais, lagos e lagoas.  

 
4.2 Também estão excluídos desta cobertura os riscos excluídos na Cláusula 4ª - Riscos 
Excluídos das Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 5ª - BENS NÃO COBERTOS  
 
5.1. Não estão abrangidos pela cobertura desta apólice, além dos elencados nas condições 
gerais, quaisquer equipamentos instalados permanentemente em veículos, aeronaves e 
embarcações.  
 
5.2.Salvo estipulação em contrário expressa na apólice, não estão abrangido pelo presente 
seguro os equipamentos estacionários instalados ou depositados ao ar livre ou em subsolo.  
 
CLÁUSULA 6ª - INÏCIO E FIM DA RESPONSABILIDADE  
 
6.1. A cobertura do presente seguro, em relação a cada equipamento arrendado ou cedido a 
terceiros, só se inicia a partir da data da anuência da Seguradora quanto à aceitação do 
risco, condicionada ainda a que tenha sido emitido o documento da cessão ou arrendamen-
to. Para esse fim, obriga-se o segurado a submeter cada caso concreto a Seguradora, for-
necendo-lhe as especificações e características numéricas do equipamento, para fins de 
registro na apólice. A cobertura termina na data do vencimento da apólice ou em data ante-
rior na hipótese de ocorrer o termino do contrato de cessão ou arrendamento ou a eventual 
devolução do equipamento ao segurado por qualquer outra causa antes daquela data. Em 
nenhuma hipótese caberá responsabilidade a Seguradora por perdas ou danos a equipa-
mentos em circunstâncias diversas das previstas nesta Cláusula.  
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CLÁUSULA 7ª - IMPORTÂNCIA SEGURADA E LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO  
 
7.1. Fica entendido e concordado que a Importância Segurada desta apólice, em relação a 
cada objeto segurado, representa o máximo de responsabilidade da Seguradora num mes-
mo sinistro (um sinistro ou série de sinistros decorrentes de um mesmo evento).  
 
7.1.1. Sem prejuízo do disposto acima, sempre que um mesmo sinistro envolver mais de um 
objeto segurado, a indenização máxima pagável por esta apólice ficara limitada ao valor 
previsto na especificação desta apólice como "Limite Máximo de Garantia da apólice". 
 
CLÁUSULA 8ª - CÁLCULO DO PREJUÍZO E DA INDENIZAÇÃO  
 
8.1. Para determinação dos prejuízos indenizáveis de acordo com as Condições expressa 
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 3ª destas "Condições", a Seguradora também indenizara 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 aduanei-
ras, se houver. Se os reparos forem executados na oficina do próprio segurado, a Segurado-
ra indenizara o custo do material e mão-de-obra decorrentes dos reparos efetuados e mais 
uma percentagem razoável de despesas de "Overhead". Para efeito de indenização, a Se-
guradora não fará qualquer redução dos prejuízos a título de depreciação, com relação, as 
partes reparadas e/ou substituídas, entendendo-se, porem, que o valor eventual atribuído 
aos remanescentes substituídos, devera ser deduzido dos prejuízos.  
 
8.2. Em qualquer caso, a indenização ficara limitada ao valor atual do bem sinistrado, en-
tendendo-se como valor atual o valor do bem no estado de novo, a preços correntes na data 
imediatamente anterior à ocorrência do sinistro, deduzida a depreciação pelo uso, idade e 
estado de conservação.  
 
8.2.1. Sem prejuízo do disposto na Cláusula 7ª destas Condições, serão incluídas no valor 
de novo as despesas de importação e despesas normais de transporte e montagem.  
 
CLÁUSULA 9ª - PERDA TOTAL  
 
9.1. Para fins deste contrato, ocorrera perda total quando o custo da reparação ou recupera-
ção do bem sinistrado atingir ou ultrapassar 75% (setenta e cinco por cento) do seu valor 
atual.  
 
CLÁUSULA 10ª - INDENIZAÇÃO REDUZIDA POR DECLARAÇÕES INEXATAS  
 
10.1. Em caso de sinistro envolvendo bens cuja taxação de risco seja em função do respec-
tivo ano de fabricação, verificando-se que a idade do equipamento atingido era superior a 
declarada por ocasião da contratação do seguro, a indenização devida será reduzida na 
proporção existente entre o prêmio pago e o que seria devido, calculado este com base na 
idade real do equipamento a data da contratação do seguro.  
 
CLÁUSULA 11ª - SOCORRO E SALVAMENTO  
 
11.1. Não obstante o disposto na Cláusula 7ª destas "Condições", fica entendido e concor-
dado que, em decorrência de qualquer sinistro coberto por esta apólice, as despesas razoá-
veis e necessárias, devidamente comprovadas, que forem feitas pelo segurado, pelo Arren-
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datário ou pelo Cessionário, com o objetivo de salvar e proteger os equipamentos segura-
dos, correrão por conta da Seguradora, até o limite da importância segurada.  
 
CLÁUSULA 12ª - CADUCIDADE DO SEGURO  
 
12.1. Dar-se-á, automaticamente, a caducidade do contrato, ficando a Seguradora isenta de 
qualquer responsabilidade por este seguro:  
 
a) Caso haja fraude ou tentativa de fraude simulando sinistro ou agravando-lhe as conse-

qüências;  

b) Caso haja reclamação dolosa, sob qualquer ponto de vista, ou baseada em declarações 

falsas, ou emprego de quaisquer meios culposos ou simulações;  

c) Quando a indenização ou a soma das indenizações pagas por esta apólice atingir o limite 

da importância segurada. Se da apólice constar mais de um item para importância segurada 

(limites e sublimites), a caducidade será aplicada a cada item separadamente, nunca se 

comunicando qualquer importância segurada entre os limites e sublimites de cobertura na 

apólice especificados.  

 
CLÁUSULA 13ª - DISPOSIÇÕES GERAIS  
13.1. Ratificam-se as demais Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados que não 
foram revogadas por esta Condição Especial.  
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CONDIÇÃO ESPECIAL DA COBERTURA ADICIONAL DE EQUIPAMENTOS EM OPE-
RAÇÕES SOBRE ÁGUA  
 
CLÁUSULA 1ª - DEFINIÇÕES  
 
1.1 Aplicam-se a esta cobertura as definições previstas na Cláusula 1ª - Definições das res-
pectivas Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 2ª - OBJETIVO  
 
2.1 Esta Condição Especial integra as Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados 
Seguradora S.A. e tem por objetivo incluir neste Seguro a cobertura adicional de Equipa-
mentos em Operações Sobre Água.  
 
CLÁUSULA 3ª - RISCOS COBERTOS  
 
3.1 A presente condição tem por objetivo indenizar o segurado pelas perdas e danos mate-
riais causados aos bens descritos na apólice por quaisquer acidentes decorrentes de 
causa externa, exceto os mencionados na Cláusula 4ª – Riscos Excluídos.  
 
3.2.Fica entendido e concordado que a cobertura desta apólice abrange os equipamentos 
segurados nos locais de Operações e de guarda, assim como sua trasladação para fora de 
tais locais por autopropulsão ou por qualquer meio de transporte adequado.  
 
3.3. Para efeito desta cobertura consideram-se equipamentos sobre água:  
 
a) equipamentos de pesquisa submersa, tais como: registradores de ondas, correntes, tem-

peratura e salinidade;  

b) equipamentos de varredura fixados à embarcação e com partes submersas tais como: 

ecobatímetros, sonares e similares;  

c) equipamentos de pesquisa, registro e comunicação, tais como: teodolitos, telurômetros, 

goniômetros, transceptores, trisponders e similares;  

d) equipamentos de trabalho, tais como: guindastes, geradores, compressores, equipamen-

tos de soldas e outros.  

 
CLÁUSULA 4ª - RISCOS EXCLUÍDOS  
 
4.1. A seguradora não respondera por perdas e danos causados direta ou indiretamente por:  
 
a) Atos de hostilidade ou de guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, nacionaliza-

ção, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direi-

to, civil ou militar, e, em geral, todo e qualquer ato ou conseqüência dessas ocorrências, 

bem como aos praticados por qualquer pessoa agindo por parte de, ou em ligação com 

qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela forca o governo ou instigar a 

sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país, por meio de atos de terro-

rismo, guerra revolucionaria, subversão e guerrilhas;  

b) Destruição por ordem de autoridade publica, salvo para evitar propagação de danos co-

bertos pela presente apólice;  

c) Lucros cessantes por paralisação parcial ou total dos equipamentos segurados;  

d) Desgaste natural causado pelo uso, deterioração gradativa, vicio próprio, defeito latente, 

desarranjo mecânico, corrosão, incrustação, ferrugem, umidade e chuva;  
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e) Furto qualificado, roubo, extorsão, apropriação indébita, estelionato, praticados contra o 

patrimônio do segurado por seus funcionários ou Prepostos, quer agindo por conta própria 

ou mancomunados com terceiros;  

f) Operações de reparos, ajustamento, serviços em geral de manutenção, salvo se ocorrer 

incêndio ou explosão e nesse caso respondera somente por perda ou dano causado por tal 

incêndio ou explosão;  

g) Demoras de qualquer espécie ou perda de mercado;  

h) Transladação dos equipamentos segurados entre áreas de operação ou locais de guarda, 

por helicóptero;  

i) Operações de içamento dos equipamentos segurados ainda que dentro do canteiro de 

obras ou local de guarda;  

j) Apropriação ou destruição por forca de regulamentos alfandegários;  

k) Riscos provenientes de contrabando, transporte ou comercio ilegais;  

l) 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;  

m) Sobrecarga, isto e, carga cujo peso exceda a capacidade normal de operação dos equi-

pamentos segurados;  

n) Negligência do segurado na utilização dos equipamentos, bem como na adoção de todos 

os prêmios razoáveis para salva-los e preserva-los durante ou após a ocorrência de qual-

quer sinistro;  

o) 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;  

p) Furto simples, sem emprego de violência, desaparecimento inexplicável e simples extra-

vio;  

q) Operação dos equipamentos segurados em obras subterrâneas ou escavações de túneis.  

 
4.2. Também estão excluídos desta cobertura os riscos excluídos na Cláusula 4ª - Riscos 
Excluídos das Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 5ª - IMPORTÂNCIA SEGURADA  
 
5.1. Fica entendido e concordado que a importância segurada desta apólice representa o 
máximo de responsabilidade da Seguradora em um sinistro ou serie de sinistros decorrentes 
de um mesmo evento.  
 
CLÁUSULA 6ª - CÁLCULO DO PREJUÍZO E DA INDENIZAÇÃO  
 
6.1. 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 3ª destas Condições, a Seguradora também indenizara o custo da desmontagem e 
remontagem que se fizerem necessárias para a efetuação dos reparos, assim como as des-
pesas normais de transporte de ida e volta da oficina de reparos e despesas aduaneiras, se 
houver. Se os reparos forem executados na oficina do próprio segurado, a Seguradora inde-
nizara o custo do material e mão-de-obra decorrentes dos reparos efetuados e mais uma 
percentagem razoável de despesas de "Overhead". Para efeito de indenização, a Segurado-
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ra não fará qualquer redução dos prejuízos, a título de depreciação, com relação às partes 
reparadas e/ou substituídas, entendendo-se, porem, que o valor eventual atribuído aos re-
manescentes substituídos, devera ser deduzido dos prejuízos.  
 
6.2. Em qualquer caso, a indenização ficara limitada ao valor atual do bem sinistrado, en-
tendendo-se como valor atual o valor do bem no estado de novo, a preços correntes na data 
imediatamente antes da ocorrência do sinistro, deduzida a depreciação pelo uso, idade e 
estado de conservação.  
 
6.3. Sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª destas Condições, serão incluídos no valor de 
novo as despesas de importação e as normais de transporte e montagem.  
 
CLÁUSULA 7ª - PERDA TOTAL  
 
7.1. Para fins deste contrato, ocorrera perda total quando o custo da reparação ou recupera-
ção do bem sinistrado atingir ou ultrapassar 75% do seu valor atual.  
 
CLÁUSULA 8ª - FRANQUIA  
 
8.1. Correrão por conta do segurado os primeiros prejuízos decorrentes de perdas ou danos 
verificados em conseqüência de uma mesma ocorrência, ate o limite estabelecido na especi-
ficação desta Apólice.  
 
8.2. Fica, entretanto entendido e concordado que a franquia não será aplicada em caso de 
Perda Total do bem sinistrado.  
 
CLÁUSULA 9ª - SOCORRO E SALVAMENTO  
 
9.1. Não obstante o disposto na Cláusula 19ª – Salvados das Condições Gerais, fica enten-
dido e concordado que, em decorrência de qualquer sinistro coberto por esta apólice, as 
despesas razoáveis e necessárias, devidamente comprovadas, que forem feitas pelo segu-
rado com o objetivo de salvar e proteger os equipamentos segurados, correrão por conta da 
Seguradora, ate o limite da importância segurada.  
 
CLÁUSULA 10ª - CADUCIDADE DO SEGURO  
 
10.1. Dar-se-á, automaticamente, a caducidade do contrato, ficando a Seguradora isenta de 
qualquer responsabilidade por este seguro:  
 
a) Caso haja fraude ou tentativa de fraude simulando sinistro ou agravando-lhe as conse-

qüências;  

b) Caso haja reclamação dolosa, sob qualquer ponto de vista, ou baseada em declarações 

falsas, ou emprego de quaisquer meios culposos ou simulações;  

c) Quando a indenização ou a soma das indenizações pagas por esta apólice atingir o limite 

da importância segurada. Se da apólice constar mais de um item para importância segurada 

(limites e sublimites), a caducidade será aplicada a cada item separadamente, nunca se 

comunicando qualquer importância segurada entre os limites e sublimites de cobertura na 

apólice especificados.  
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CLÁUSULA 11ª - DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
11.1. Ratificam-se as demais Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados que não 
foram revogadas por esta Condição Especial.  
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CONDIÇÃO ESPECIAL DA COBERTURA ADICIONAL DE EQUIPAMENTOS ESTACIO-
NÁRIOS  
 
 
CLÁUSULA 1ª - DEFINIÇÕES  
 
1.1 Aplicam-se a esta cobertura as definições previstas na Cláusula 1ª - Definições das res-
pectivas Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 2ª - OBJETIVO  
 
2.1 Esta Condição Especial integra as Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados e 
tem por objetivo incluir a cobertura adicional de Equipamentos Estacionários.  
 
CLÁUSULA 3ª - RISCOS COBERTOS  
 
3.1 A presente condição tem por finalidade indenizar ao segurado as perdas e danos mate-
riais causados, aos bens descritos na apólice, por quaisquer acidentes de causa externa, 
exceto os mencionados na Cláusula 4ª- Riscos Excluídos.  
 
CLÁUSULA 4ª - RISCOS EXCLUÍDOS  
 
4.1. A seguradora não responderá por perdas e danos causados direta ou indiretamente por:  
 
a) Atos de hostilidade ou de guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, nacionaliza-

ção, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direi-

to, civil ou militar, em geral todo ou qualquer ato ou conseqüência dessas ocorrências, bem 

com aos praticados por pessoa agindo por parte de, ou em ligação com qualquer organiza-

ção cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar sua queda, pela per-

turbação da ordem política e social do país, por meio de atos de terrorismo, guerra revoluci-

onaria, subversão e guerrilhas;  

b) Destruição por ordem de autoridade pública, salvo para evitar propagação de danos co-

bertos pela presente apólice;  

c) Lucros Cessantes por paralisação parcial ou total do equipamento segurado;  

d) Desgaste natural causado pelo uso, deterioração gradativa, vicio próprio, defeito latente, 

desarranjo mecânico, corrosão, incrustação, ferrugem, umidade e chuva;  

e) Furto qualificado, roubo, extorsão, apropriação indébita, estelionato, praticados contra o 

patrimônio do segurado por seus funcionários ou prepostos, quer agindo por conta própria 

ou mancomunados com terceiros;  

f) Operações de reparo, ajustamento, serviços em geral de manutenção;  

g) Quaisquer operações de içamento, transporte ou transladação dos equipamentos segu-

rados;  

h) Demoras de qualquer espécie ou perda de mercado;  

i) Apropriação ou destruição por força de regulamentos alfandegários;  

j) Riscos provenientes de contrabando, transporte ou comercio ilegais;  

k) Queda, quebra, amassamento ou arranhadura, salvo se decorrentes de acidente coberto 

por esta apólice;  

l) Sobrecarga, isto e, por carga que excede a capacidade normal de operação do equipa-

mento segurado;  
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m) Negligência do segurado na utilização dos equipamentos, bem como na adoção de todos 

os meios razoáveis para salva-los e preservá-los durante ou após a ocorrência de qualquer 

sinistro;  

n) Curto-circuito, sobrecarga, fusão ou outros distúrbios elétricos causados aos dínamos, 

motores, transformadores, condutores, chaves e demais acessórios elétricos;  

o) Incêndio, raio ou explosão de qualquer natureza, e suas conseqüências;  

p) Alagamento e inundações;  

q) Furto simples (sem emprego de violência), desaparecimento inexplicável e simples extra-

vio.  

 

4.2.Também estão excluídos desta cobertura os riscos excluídos na Cláusula 4ª - Riscos 
Excluídos das Condições Gerais.  
 
 
CLÁUSULA 5ª - IMPORTÂNCIA SEGURADA  
 
5.1. Fica entendido e concordado que a importância segurada desta apólice representa o 
máximo de responsabilidade da Seguradora em um sinistro ou série de sinistros decorrentes 
de um mesmo evento.  
 
CLÁUSULA 6ª - CÁLCULO DO PREJUÍZO E DA INDENIZAÇÃO  
 
6.1. 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 3ª destas Condições, a Seguradora também indenizara o custo da desmontagem e 
remontagem que se fizerem necessárias para a efetuação dos reparos, assim como as des-
pesas normais de transporte de ida e volta da oficina de reparos e despesas aduaneiras, se 
houver. Se os reparos forem executados na oficina do próprio segurado, a Seguradora inde-
nizara o custo do material e mão-de-obra decorrentes dos reparos efetuados e mais uma 
porcentagem razoável de despesas de “Overhead”. Para efeito de indenização, a Segurado-
ra não fará qualquer redução dos prejuízos, a título de depreciação, com relação às partes 
reparadas e/ou substituídas, entendendo-se, porem, que o valor eventual atribuído aos re-
manescentes substituídos, devera ser deduzido dos prejuízos.  
 
6.2. Em qualquer caso, a indenização ficará limitada ao valor atual do bem sinistrado, en-
tendendo-se como valor atual o valor do bem no estado de novo, a preços correntes na data 
imediatamente antes da ocorrência do sinistro, deduzida a depreciação pelo uso, idade e 
estado de conservação.  
 
6.2.1.Sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª destas Condições, serão incluídos no valor 
de novo as despesas de importação e as normais de transporte e montagem.  
 
CLÁUSULA 7ª - PERDA TOTAL  
 
7.1. Para fins deste contrato, ocorrera perda total quando o custo da reparação ou recupera-
ção do bem sinistrado atingir ou ultrapassar 75% do seu valor atual.  
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CLÁUSULA 8ª - FRANQUIA  
 
8.1. Correrão por conta do segurado os primeiros prejuízos decorrentes de perdas ou danos 
verificados em conseqüência de uma mesma ocorrência, até o limite estabelecido na Espe-
cificação desta Apólice.  
 
8.2. Fica, entretanto entendido e concordado que a franquia não será aplicada em caso de 
perda Total do bem sinistrado.  
 
CLÁUSULA 9ª - CADUCIDADE DO SEGURO  
 
9.1. Dar-se-á, automaticamente, a caducidade do contrato, ficando a Seguradora isenta de 
qualquer responsabilidade por este seguro:  
 
a) Caso haja fraude ou tentativa de fraude simulando sinistro ou agravando-lhe as conse-

qüências;  

b) Caso haja reclamação dolosa, sob qualquer ponto de vista, ou baseada em declarações 

falsas, ou emprego de quaisquer meios culposos ou simulações;  

c) Quando a indenização ou a soma das indenizações pagas por esta apólice atingir o limite 

da importância segurada. Se da apólice constar mais de um item para importância segurada 

(limites e sublimites), a caducidade será aplicada a cada item separadamente, nunca se 

comunicando qualquer importância segurada entre os limites e sublimites de cobertura na 

apólice especificados. 

  

CLÁUSULA 10ª - DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
10.1. Ratificam-se as demais Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados que não 
foram revogadas por esta Condição Especial.  
 
 
CONDIÇÃO ESPECIAL DA COBERTURA ADICIONAL DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS  
 
CLÁUSULA 1ª - DEFINIÇÕES  
 
1.1 Aplicam-se a esta cobertura as definições previstas na Cláusula 1ª - Definições das res-
pectivas Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 2ª - OBJETIVO  
 
2.1. Esta Condição Especial integra as Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados e 
tem por objetivo a cobertura adicional de Equipamentos Móveis.  
 
CLÁUSULA 3ª - RISCOS COBERTOS  
 
3.1 A presente condição tem por finalidade indenizar ao segurado as perdas e danos mate-
riais, causados os bens descritos na apólice, por quaisquer acidentes decorrentes de 
causa externa, exceto os mencionados na Cláusula 4ª – Riscos Excluídos.  
 
CLÁUSULA 4ª - RISCOS ECLUÍDOS  
4.1. A seguradora não responderá por perdas e danos causados direta ou indiretamente por:  
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a) Atos de hostilidade ou de guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, nacionaliza-

ção, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direi-

to, civil ou militar, e em geral, todo ou qualquer ato ou conseqüência dessas ocorrências, 

bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo por parte de, ou em ligação com 

qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a 

sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país, por meio de atos de terro-

rismo, guerra revolucionaria, subversão e guerrilhas;  

b) Destruição por ordem de autoridade pública, salvo para evitar propagação de danos co-

bertos pela presente apólice;  

c) Lucros cessantes por paralisação parcial ou total dos equipamentos segurados;  

d) Desgaste natural causado pelo uso, deterioração gradativa, vício próprio, defeito latente, 

desarranjo mecânico, corrosão, incrustação, ferrugem, umidade e chuva;  

e) Furto qualificado, roubo, extorsão, apropriação indébita, estelionato, praticados contra o 

patrimônio do segurado por seus funcionários ou prepostos, quer agindo por conta própria 

ou mancomunados com terceiros;  

f) Operações de reparos, ajustamentos, serviços em geral de manutenção, salvo se ocorrer 

incêndio ou explosão e nesse caso responderá somente por perda ou dano causado por tal 

incêndio ou explosão;  

g) Demoras de qualquer espécie ou perda de mercado;  

h) Transladação dos equipamentos segurados entre áreas de operação ou locais de guarda, 

por helicóptero;  

i) Operações de içamento dos equipamentos segurados ainda que dentro do canteiro de 

obras ou local de guarda;  

j) Apropriação ou destruição por força de regulamentos alfandegários;  

k) Riscos provenientes de contrabando, transporte ou comércio ilegais;  

l) 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;  

m) Sobrecarga, isto e, por carga cujo peso exceda a capacidade normal de operação dos 

equipamentos segurados;  

n) Negligência do segurado na utilização dos equipamentos bem como na adoção de todos 

os meios razoáveis para salvados e preservados durante ou apos a ocorrência de qualquer 

sinistro;  

o) 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;  

p) Furto simples, sem emprego de violência, desaparecimento inexplicável e simples extra-

vio;  

q) Operação dos equipamentos segurados em obras subterrâneas ou escavações de túneis;  

r) Operação dos equipamentos segurados sobre cais, docas, pontes, comportas, piers, bal-

sas, pontões, embarcações, plataformas (flutuantes ou fixas) e estaqueamentos sobre água, 

ou em praias, margens de rios, represas, canais, lagos e lagoas.  

 
4.2.Também estão excluídos desta cobertura os riscos excluídos na Cláusula 4ª - Riscos 
Excluídos das Condições Gerais.  
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CLÁUSULA 5ª - IMPORTÂNCIA SEGURADA  
 
5.1 Fica entendido e concordado que a importância segurada desta apólice representa o 
máximo de responsabilidade da Seguradora em um sinistro ou série de sinistros decorrentes 
de um mesmo evento.  
 
CLÁUSULA 6ª - CÁLCULO DO PREJUÍZO E DA INDENIZAÇÃO  
 
6.1. Para determinação dos prejuízos indenizáveis de acordo com as condições expressas 
nesta apólice, tomar se a por base o custo da reparação, recuperação ou substituição do 
bem sinistrado, respeitadas as suas características anteriores. Sem prejuízo do disposto na 
Cláusula 5ª destas Condições, a Seguradora também indenizará o custo da desmontagem e 
remontagem que se fizerem necessárias para a efetuação dos reparos, assim como as des-
pesas normais de transporte de ida e volta à oficina de reparos e despesas aduaneiras, se 
houver. Se os reparos forem executados na oficina do próprio segurado, a Seguradora inde-
nizará o custo do material e mão-de-obra decorrente dos reparos efetuados e mais uma 
percentagem razoável de despesas de "Overhead". Para efeito de indenização, a Segurado-
ra não fará qualquer redução dos prejuízos, a titulo de depreciação, com relação às partes 
reparadas e/ou substituídas, entendendo se, porem, que o valor eventual atribuído aos re-
manescentes substituídos, devera ser deduzido dos prejuízos.  
 
6.2. Em qualquer caso, a indenização ficará limitada ao valor atual do bem sinistrado, en-
tendendo se como valor atual o valor do bem no estado de novo, a preços correntes na data 
imediatamente antes da ocorrência do sinistro, deduzida a depreciação pelo uso, idade e 
estado de conservação.  
 
6.2.1. Sem prejuízo do disposto na Cláusula 3ª destas condições, serão incluídas no valor 
de novo as despesas de importação e as normais de transporte e montagem.  
 
CLÁUSULA 7ª - PERDA TOTAL  
 
7.1. Para fins deste contrato, ocorrera perda total quando o custo da reparação ou recupera-
ção do bem sinistrado atingir ou ultrapassar 75% do seu valor atual.  
 
CLÁUSULA 8ª - FRANQUIA  
 
8.1. Correrão por conta do segurado os primeiros prejuízos decorrentes de perdas ou danos 
verificados em conseqüência de uma mesma ocorrência, ate o limite estabelecido na Espe-
cificação desta apólice.  
 
8.2. Fica, entretanto entendido e concordado que a franquia não será aplicada em caso de 
Perda Total do bem sinistrado.  
 
CLÁUSULA 9ª - INDENIZAÇÃO REDUZIDA POR DECLARAÇÕES INEXATAS  
 
9.1. 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 premio pago e o que seria devido, calculado com base na idade real do 
equipamento a data da contratação do seguro.  
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CLÁUSULA 10ª - SOCORRO E SALVAMENTO  
 
10.1. Não obstante o disposto na Cláusula 19ª das Condições Gerais, fica entendido e con-
cordado que, em decorrência de qualquer sinistro coberto por esta apólice, as despesas 
razoáveis e necessárias, devidamente comprovadas, que forem feitas pelo segurado com o 
objetivo de salvar e proteger os equipamentos segurados, correrão por conta da Segurado-
ra, ate o limite da importância segurada.  
 
CLÁUSULA 11ª - CADUCIDADE DO SEGURO  
 
11.1. Dar-se-á, automaticamente, a caducidade do contrato, ficando a Seguradora isenta de 
qualquer responsabilidade por este seguro:  
 
a) Caso haja fraude ou tentativa de fraude simulando sinistro ou agravando-lhe as conse-

qüências;  

b) Caso haja reclamação dolosa, sob qualquer ponto de vista, ou baseada em declarações 

falsas, ou emprego de quaisquer meios culposos ou simulações;  

c) Quando a indenização ou a soma das indenizações pagas por esta apólice atingir o limite 

da importância segurada. Se da apólice constar mais de um item para importância segurada 

(limites e sublimites), a caducidade será aplicada a cada item separadamente, nunca se 

comunicando qualquer importância segurada entre os limites e sublimites de cobertura na 

apólice especificados.  

 

CLÁUSULA 12ª - DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
12.1. Ratificam-se as demais cláusulas das Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomea-
dos que não foram revogadas por esta Condição Especial 
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CONDIÇÃO ESPECIAL DA COBERTURA ADICIONAL DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNI-
COS / BAIXA VOLTAGEM  
 
CLÁUSULA 1ª - DEFINIÇÕES  
 
1.1 Aplicam-se a esta cobertura as definições previstas na Cláusula 1ª - Definições das res-
pectivas Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 2ª - OBJETIVO  
 
2.1. Esta Condição Especial integra as Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados 
da e tem por objetivo incluir a cobertura adicional de Equipamentos Eletrônicos/Baixa Volta-
gem.  
 
CLÁUSULA 3ª - RISCOS COBERTOS  
 
3.1 A presente condição tem por finalidade indenizar ao segurado as perdas e danos mate-
riais causados, aos equipamentos, por quaisquer acidentes decorrentes de causa externa.  
 
3.2. A presente garantia cobre também despesas com locação e despesas extraordinárias 
em caso de impossibilidade de reposição imediata dos equipamentos danificados em decor-
rência de um evento coberto por esta garantia.  
 
3.3. Esta cobertura aplica-se aos bens segurados, quer estejam funcionando ou não, inclu-
sive quando em desmontagem para fins de limpeza, revisão e mudança para outro local.  
 
CLÁUSULA 4ª - RISCOS EXCLUÍDOS  
 
4.1. A seguradora não responderá por perdas e danos causados direta ou indiretamente por:  
 
a) Os danos causados por quaisquer falhas ou defeitos pré-existentes na data de início de 

vigência deste seguro e que já eram de conhecimento do Segurado ou de seus prepostos, 

independente de serem ou não do conhecimento da Seguradora;  

b) Falhas e defeitos pelos quais o fornecedor ou o fabricante é responsável perante o Segu-

rado, por lei ou contratualmente;  

c) Perda de dados e gravações, armazenados ou processados;  

d) Perdas e danos direta ou indiretamente causados por falha, interrupção ou desvio de va-

lores nominais de qualquer serviço ou fornecimento de gás água, eletricidade ou ar-

condicionado;  

e) Perdas e danos causados a peças e substâncias que por sua natureza necessitam substi-

tuição freqüente, como correias, polias, cabos, correntes, lâminas, lâmpadas, válvulas, tu-

bos, fitas, discos, fusíveis, vedações, juntas, ferramentas, cilindros gravados, objetos de 

vidros, porcelana ou cerâmica, redes ou telas substâncias operatrizes em geral como óleos 

lubrificantes, combustíveis e produtos químicos, exceto se forem afetados por sinistro cober-

to.  

f) Atos de hostilidade ou de guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, nacionaliza-

ção, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direi-

to, civil ou militar, e em geral, todo ou qualquer ato ou conseqüência dessas ocorrências, 

bem como aos praticados por qualquer pessoa agindo por parte de, ou em ligação com 

qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela forca o governo ou instigar sua 
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queda, pela perturbação da ordem política e social do país, por meio de atos de terrorismo, 

guerra revolucionaria, subversão e guerrilhas;  

g) Radiações ionizantes ou contaminação pela radioatividade de qualquer combustível ou 

resíduo nuclear;  

h) Uso de material nuclear para fins bélicos ou militares, ainda que resultante de testes, ex-

periências, transporte de armas e/ou projéteis, bem como o de explosões provocadas com 

qualquer finalidade;  

i) Destruição por ordem de autoridade pública, salvo para evitar propagação de danos co-

bertos pela presente apólice;  

j) Lucros Cessantes por paralisação parcial ou total do equipamento segurado;  

k) Desgaste natural causado pelo uso, deterioração gradativa, vicio próprio, defeito latente, 

desarranjo mecânico, corrosão, incrustação, ferrugem, umidade e chuva;  

l) Furto qualificado, roubo, extorsão, apropriação indébita, estelionato, praticados contra o 

patrimônio do segurado por seus funcionários ou prepostos, quer agindo por conta própria 

ou mancomunados com terceiros;  

m) Operações de reparo, ajustamento, serviços em geral de manutenção;  

n) Quaisquer operações de içamento, transporte ou transladação dos equipamentos segu-

rados;  

o) Demoras de qualquer espécie ou perda de mercado;  

p) Apropriação ou destruição por força de regulamentos alfandegários;  

q) Riscos provenientes de contrabando, transporte ou comercio ilegais;  

r) Queda, quebra, amassamento ou arranhadura, salvo se decorrentes de acidente coberto 

por esta apólice;  

s) Sobrecarga, isto e, por carga que excede a capacidade normal de operação do equipa-

mento segurado;  

t) Negligência do segurado na utilização dos equipamentos, bem como na adoção de todos 

os meios razoáveis para salvá-los e preservá-los durante ou apos a ocorrência de qualquer 

sinistro;  

u) Curto circuito, sobrecarga, fusão ou outros distúrbios elétricos causados aos dínamos, 

motores, transformadores, condutores, chaves e demais acessórios elétricos;  

v) Incêndio, raio ou explosão de qualquer natureza, e suas consequências;  

w) Alagamento e inundações;  

x) Furto simples (sem emprego de violência), desaparecimento inexplicável e simples extra-

vio.  

 
4.2. Também estão excluídos desta cobertura os riscos excluídos na Cláusula 4ª - Riscos 
Excluídos das Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 5ª - IMPORTÂNCIA SEGURADA  
 
5.1 Fica entendido e concordado que a importância segurada desta apólice representa o 
máximo de responsabilidade da Seguradora em um sinistro ou série de sinistros decorrentes 
de um mesmo evento.  
 
CLÁUSULA 6ª - CÁLCULO DO PREJUÍZO E DA INDENIZAÇÃO  
 
6.1. Para determinação dos prejuízos indenizáveis de acordo com as condições expressas 
nesta apólice, tomar se a por base o custo da reparação, recuperação ou substituição do 
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bem sinistrado, respeitadas as suas características anteriores. Sem prejuízo do disposto na 
Cláusula 5ª destas Condições, a Seguradora também indenizará o custo da desmontagem e 
remontagem que se fizerem necessárias para a efetuação dos reparos, assim como as des-
pesas normais de transporte de ida e volta à oficina de reparos e despesas aduaneiras, se 
houver. Se os reparos forem executados na oficina do próprio segurado, a Seguradora inde-
nizará o custo do material e mão-de-obra decorrente dos reparos efetuados e mais uma 
percentagem razoável de despesas de "Overhead". Para efeito de indenização, a Segurado-
ra não fará qualquer redução dos prejuízos, a titulo de depreciação, com relação às partes 
reparadas e/ou substituídas, entendendo se, porem, que o valor eventual atribuído aos re-
manescentes substituídos, devera ser deduzido dos prejuízos.  
 
6.2. Em qualquer caso, a indenização ficará limitada ao valor atual do bem sinistrado, en-
tendendo se como valor atual o valor do bem no estado de novo, a preços correntes na data 
imediatamente antes da ocorrência do sinistro, deduzida a depreciação pelo uso, idade e 
estado de conservação.  
 
6.2.2. Sem prejuízo do disposto na Cláusula 3ª destas condições, serão incluídas no valor 
de novo as despesas de importação e as normais de transporte e montagem.  
 
CLÁUSULA 7ª - PERDA TOTAL  
 
7.1. Para fins deste contrato, ocorrera perda total quando o custo da reparação ou recupera-
ção do bem sinistrado atingir ou ultrapassar 75% do seu valor atual.  
 
CLÁUSULA 8ª - FRANQUIA  
 
8.1. Correrão por conta do segurado os primeiros prejuízos decorrentes de perdas ou danos 
verificados em conseqüência de uma mesma ocorrência, ate o limite estabelecido na Espe-
cificação desta apólice.  
 
8.2. Fica, entretanto entendido e concordado que a franquia não será aplicada em caso de 
Perda Total do bem sinistrado.  
 
CLÁUSULA 9ª - CADUCIDADE DO SEGURO  
 
9.1. Dar-se-á, automaticamente, a caducidade do contrato, ficando a Seguradora isenta de 
qualquer responsabilidade por este seguro:  
a) Caso haja fraude ou tentativa de fraude simulando sinistro ou agravando-lhe as conse-

qüências;  

b) Caso haja reclamação dolosa, sob qualquer ponto de vista, ou baseada em declarações 

falsas, ou emprego de quaisquer meios culposos ou simulações;  

c) Quando a indenização ou a soma das indenizações pagas por esta apólice atingir o limite 

da importância segurada. Se da apólice constar mais de um item para importância segurada 

(limites e sublimites), a caducidade será aplicada a cada item separadamente, nunca se 

comunicando qualquer importância segurada entre os limites e sublimites de cobertura na 

apólice especificados.  

 
CLÁUSULA 10ª - DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
10.1. Ratificam-se as demais cláusulas das Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomea-
dos que não foram revogadas por esta Condição Especial.  
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CONDIÇÃO ESPECIAL DA COBERTURA ADICIONAL DE EXTRAVASAMENTO OU 
DERRAME DE MATERIAIS EM ESTADO DE FUSÃO  
 
CLÁUSULA 1ª - DEFINIÇÕES  
 
1.1 Aplicam-se a esta cobertura as definições previstas na Cláusula 1ª - Definições das res-
pectivas Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 2ª - OBJETIVO  
 
2.1. Esta Condição Especial integra as Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados 
da e tem por objetivo incluir a cobertura adicional de Extravasamento ou Derrame de Mate-
riais em Estado de Fusão.  
 
CLÁUSULA 3ª - RISCOS COBERTOS  
 
3.1 A presente condição tem por finalidade indenizar ao segurado as perdas e danos mate-
riais causados, acidentalmente, por extravasamento ou derrame de materiais em estado de 
fusão de seus contendedores normais ou calhas de corrimento, incluindo o próprio material, 
ainda que não ocorra incêndio.  
 
CLÁUSULA 4ª - RISCOS EXCLUÍDOS  
 
4.1. Estão excluídos desta cobertura os riscos excluídos na Cláusula 4ª - Riscos Excluídos 
das Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 5ª - IMPORTÂNCIA SEGURADA  
 
5.1. Estará especificada na Apólice do Seguro.  
 
CLÁUSULA 6ª - FRANQUIAS  
 
6.1. Aplicar-se-á a cada sinistro indenizável a franquia constante da Especificação da Apóli-
ce.  
 
CLÁUSULA 7ª - DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
7.1. Ratificam-se as demais Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados que não 
foram revogadas por esta Condição Especial.  
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CONDIÇÃO ESPECIAL DA COBERTURA ADICIONAL DE FIDELIDADE DE EMPREGA-
DOS  
 
 
CLÁUSULA 1ª - DEFINIÇÕES  
 
1.1. Para efeito das disposições da apólice ficam convencionadas as seguintes defini-

ções: 
Empregado - toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual ao Segura-
do sob a dependência deste e mediante salário, na forma estabelecida pela Consolidação 
das Leis do Trabalho;  
 
Garantidos - são os empregados do Segurado, responsáveis penalmente, referidos nas 
Cláusulas Especiais;  
 
Patrimônio do Segurado - são todos os valores e bens de propriedade do Segurado ou de 
terceiros, sob guarda e custódia do Segurado e pelos quais ele seja legalmente responsá-
vel;  
 
Sinistro - ocorrência dos delitos a que se refere à Cláusula 1ª, representado por evento ou 
série de eventos contínuos, e praticados por Garantido ou Garantidos coniventes.  
1.1 Aplicam-se a esta cobertura as definições previstas na Cláusula 1ª - Definições das res-
pectivas Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 2ª - OBJETIVO  
 
2.1. Esta Condição Especial integra as Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados e 
tem por objetivo incluir a cobertura adicional de Fidelidade de Empregados.  
 
CLÁUSULA 3ª - RISCOS COBERTOS  
 
3.1. A presente condição tem por finalidade garantir o pagamento da indenização dos preju-
ízos que o Segurado venha sofrer em conseqüência de quaisquer crimes contra o seu pa-
trimônio, como definidos no Código Penal Brasileiro, praticados pelos Garantidos.  
 
CLÁUSULA 4ª - RISCOS EXCLUÍDOS  
 
4.1. Salvo estipulação em contrário esta apólice não cobre:  
 
a) O valor estimativo de qualquer bem integrante do patrimônio do Segurado;  

b) Sinistro que não tenha ocorrido ou não tenha se iniciado durante a vigência da apólice;  

c) Sinistro resultante, direta ou indiretamente no todo ou em qualquer parte, de ato ilícito ou 

desonesto de qualquer dirigente do Segurado, ou de seus ascendentes, descendentes ou 

cônjuge, entendendo-se como dirigente o ocupante de cargo por indicação dos participantes 

em contrato social ou da assembléia geral, em caráter definitivo, ou não.  

 

4.2. Esta apólice não cobre, em caso algum, além dos casos previstos em Lei:  
 
a) Sinistros cuja autoria não tenha sido determinada por confissão espontânea do Garantido 

faltoso, ou por inquérito policial, ou por sentença judicial;  

b) Sinistro conseqüente de incêndio, raio ou explosão, bem como do estado de guerra, inva-

são ou qualquer ato hostilidade por inimigo estrangeiro (tenha havido ou não declaração de 
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guerra), guerra civil e outras agitações interiores (revolução, rebelião, motim, atos de terro-

rismo, sedição a mão armada ou não, poder militar usurpado ou usurpante, greves, 

‟lockout‟) assim como do exercício de qualquer ato público para reprimir ou defender de 

algum desses feitos: confiscos, seqüestros, destruição ou danos aos bens, por ordem de 

qualquer governo ou autoridade pública, que possua os poderes ‟de facto‟ para assim pro-

ceder;  

c) Sinistro causado direta ou indiretamente por, resultante de ou para qual tenha contribuído: 

radiações ionizantes, quaisquer contaminações por radioatividade e efeitos primários ou 

secundários de contaminações por radioatividade e efeitos primários ou secundários de 

combustão de quaisquer materiais nucleares.  

 
4.3. Também estão excluídos desta cobertura os riscos excluídos na Cláusula 4ª - Riscos 
Excluídos das Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 5ª - DOCUMENTOS E PROVA DE SEGURO  
 
5.1. São documentos do presente seguro a proposta e a apólice com os respectivos anexos. 
Nenhuma alteração nesses documentos será válida se não for feita por escrito, com concor-
dância de ambas as partes contratantes.  
 
5.2. Não é admitida a presunção de que a Seguradora possa ter conhecimento de circuns-
tâncias que não constam da proposta, apólice e seus anexos, ou que não lhe tenham sido 
comunicadas por escrito.  
 
5.3. O seguro, por si só não constitui reconhecimentos ou prova da natureza ou do valor dos 
bens do Segurado, quer quando da formação do contrato, quer no momento do sinistro.  
 
5.4. O fato de a Seguradora proceder a exames e vistorias, expedir instruções ao Segurado 
para agir em seu nome, judicial ou extrajudicial, a fim de minorar a recuperar os prejuízos, 
não importa, por si só no reconhecimento de que o sinistro esteja coberto para esta apólice. 
Somente ocorrerá após a finalização do processo de regulação do sinistro concluindo pelo 
pagamento da indenização.  
 
CLÁUSULA 6ª - DECLARAÇÕES INEXATAS  
 
6.1. Quaisquer declarações inexatas ou omissas na proposta do seguro sobre circunstân-
cias que possam influir no conhecimento do risco isentam a Seguradora do pagamento das 
indenizações e da restituição do prêmio, salvo se o Segurado provar justa causa de erro ou 
omissão.  
 
CLÁUSULA 7ª - IMPORTÂNCIA SEGURADA  
 
7.1. A importância segurada na apólice representa o máximo de responsabilidade da Segu-
radora por sinistro, observado o disposto nas Condições Gerais e nas Cláusulas Especiais e 
Particulares.  
 
7.2. Sempre que a importância segurada for modificada por endosso durante a vigência da 
apólice, prevalecerá para cada sinistro a importância segurada em vigor quando da sua 
ocorrência ou do seu início.  
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7.3. As importâncias seguradas por apólices anteriores ou posteriores a esta não são cumu-
lativas e prevalecerá sempre a importância segurada da apólice em vigor quando da ocor-
rência ou do início do sinistro.  
 
CLÁUSULA 8ª - OBRIGAÇÕES DO SEGURADO  
 
8.1. O Segurado se obriga, sob pena de perder o direito a qualquer indenização:  
 
a) Durante a vigência do seguro:  

i. A tomar as precauções tendentes a evitar a ocorrência do risco coberto, inclusive exigindo 

rigorosa prestação de contas dos garantidos que lidam com dinheiro ou mercadorias, pelo 

menos uma vez em cada período de 30 dias;  

ii. A manter todos os registros necessários aos controles contábeis;  

iii. A não modificar, sem prévia autorização da Seguradora, os controles, inspeções e de-

mais providências declaradas como usuais na proposta do seguro e todas as demais que 

vier a declarar por escrito, bem como aquelas que forem estabelecidas expressamente por 

Cláusulas Especiais ou Particulares;  

iv. A facilitar à Seguradora, por todos os meios ao seu alcance, as verificações que se fize-

rem necessárias ao controle das informações que prestar à mesma;  

v. A não contratar qualquer outro seguro de Fidelidade, salvo se autorizado por Condição 

Especial ou Particular, nos termos do artigo 778 e 782 do Código Civil  

 
b) Em caso de sinistro:  

i. Adotar todas as providências aconselháveis para a redução e a recuperação dos prejuí-

zos, buscando conseguir a confissão do Garantido faltoso e o compromisso, com garantia, 

de restituição do total ou da parte dos prejuízos, solicitando abertura de inquérito policial ou 

apresentando queixa-crime e, ainda, a observar as instruções que a Seguradora der a res-

peito de tais providências;  

ii. Remeter à Seguradora a sua reclamação por escrito a partir da data do descobrimento do 

sinistro, relacionando discriminadamente os prejuízos sofridos;  

iii. Apresentar à Seguradora todas as provas que esta lhe possa razoavelmente exigir da 

ocorrência dos fatos enumerados na Cláusula 3ª, bem como das importâncias indicadas na 

relação exigida na alínea anterior e da responsabilidade criminal do Garantido ou Garantidos 

causadores do sinistro, proporcionando-lhe ainda o exame dos livros e facilitando-lhe a rea-

lização de quaisquer perícias e sindicâncias que possam ser úteis à determinação exata da 

quantia a indenizar; 

iv. Autorizar a Seguradora, sempre que esta julgar conveniente, a adotar as providências 

referidas na alínea “a” acima, outorgando-lhe, por meio hábil, todos os poderes necessários 

ao bom êxito das mesmas;  

v. Não aceitar ou concluir qualquer acordo com o Garantido faltoso sem a prévia anuência 

expressa e por escrito da Seguradora, exceto no caso de acordos que eximam a Segurado-

ra de qualquer ônus a qualquer tempo.  

 
8.2. O descumprimento dos item 8.1 desta Cláusula, desde que propicie a ocorrência do 
sinistro ou aumento os prejuízos dele resultantes, importará na perda do direito do Segurado 
a qualquer indenização que fosse devida pela Seguradora em decorrência de tal sinistro.  
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CLÁUSULA 9ª - APURAÇÃO DOS PREJUÍZOS  
 
9.1. No caso de sinistro, os prejuízos serão apurados tomando-se por base a reclamação do 
Segurado e os documentos necessários a sua avaliação.  
 
9.2. Para fins de apuração dos prejuízos serão computadas as despesas para comprovação 
do sinistro e as efetuadas para a redução ou recuperação dos prejuízos desde que autoriza-
das pela Seguradora e devidamente comprovadas, e deduzidas as importâncias recupera-
das, inclusive tudo quanto for devido pelo Segurado ao Garantido faltoso, a qualquer título.  
 
9.3. As importâncias ressarcidas, líquidas despesas, beneficiarão primeiramente o Segurado 
pela parte dos prejuízos excedente à indenização paga pela Seguradora, se for o caso; se 
houver saldo, deste caberá à Seguradora até o valor de indenização paga por ela; se ainda 
houver saldo, este caberá ao segurado.  
 
CLÁUSULA 10ª - CADUCIDADE DO SEGURO  
 
10.1. Dar-se-á, automaticamente, a caducidade do contrato, ficando a Seguradora isenta de 
qualquer responsabilidade por este seguro:  
 
a) Caso haja fraude ou tentativa de fraude simulando sinistro ou agravando-lhe as conse-

qüências;  

b) Caso haja reclamação dolosa, sob qualquer ponto de vista, ou baseada em declarações 

falsas, ou emprego de quaisquer meios culposos ou simulações;  

c) Quando a indenização ou a soma das indenizações pagas por esta apólice atingir o limite 

da importância segurada. Se da apólice constar mais de um item para importância segurada 

(limites e sublimites), a caducidade será aplicada a cada item separadamente, nunca se 

comunicando qualquer importância segurada entre os limites e sublimites de cobertura na 

apólice especificados.  

 
CLÁUSULA 11ª - SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS  
 
11.1. Uma vez paga a indenização do sinistro, a Seguradora fica sub-rogada até o valor 
dessa indenização, independente de interpelação judicial ou qualquer outra formalidade, em 
todos os direitos e ações que ao Segurado competirem contra o Garantido faltoso, contra 
eventuais fiadores, bem como contra qualquer pessoa responsável, seja a que título for pe-
los delitos cometidos, podendo a Seguradora exigir do Segurado, em qualquer tempo, o 
instrumento de cessão e os documentos hábeis para o exercício desses direitos.  
 
11.2.O Segurado não pode praticar qualquer ato que venha a prejudicar o direito de sub-
rogação da Seguradora contra terceiros responsáveis pelo sinistro, não se permitindo ao 
Segurado fazer, com os mesmos, acordos ou transações após o pagamento da indenização.  
 
CLÁUSULA 12ª - VIGÊNCIA E CANCELAMENTO DA APÓLICE  
 
12.1. A presente apólice vigorará pelo prazo de 1 (um) ano, salvo estipulação em contrário, 
e somente poderá ser cancelada ou rescindida, total ou parcialmente, excetuados os casos 
previstos em Lei, por acordo entre as partes contratantes, observadas as seguintes condi-
ções:  
 
a) Em caso de sinistro, o seguro extingue-se, automaticamente, em relação ao Garantido ou 
Garantidos faltosos, subsistindo os direitos do Segurado pelos prejuízos já ocorridos;  
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b) Na hipótese de rescisão por proposta do Segurado, a seguradora reterá, além dos emo-
lumentos, o prêmio calculado de acordo com a tabela de prazo curto da Tarifa em vigor;  
 
c) Se por iniciativa da Seguradora, esta reterá, do prêmio recebido, a parte proporcional ao 
tempo decorrido.  
 
CLÁUSULA 13ª - PAGAMENTO DO PRÊMIO  
 
13.1. Fica entendido e ajustado que qualquer indenização por força do presente contrato 
somente passa a ser devida depois que o pagamento do prêmio houver sido realizado pelo 
Segurado, o que deve ser feito, no máximo até a data limite prevista para este fim, na Nota 
de Seguro.  
 
13.2. A data-limite para pagamento do prêmio não poderá ultrapassar o 30º dia da emissão 
da apólice, da fatura ou da conta mensal, do aditivo de renovação, dos aditivos ou endossos 
dos quais resulte aumento do prêmio.  
 
13.3. Quando a data-limite cair em dia em não haja expediente bancário, o pagamento do 
prêmio poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.  
 
13.4. Fica, ainda, entendido e ajustado que se o sinistro ocorrer dentro do prazo de paga-
mento do prêmio, sem que ele se ache efetuado, o direito à indenização não ficará prejudi-
cado, se o prêmio respectivo for pago ainda naquele prazo.  
 
13.5. Aplicam-se à cobertura concedida pelas presentes Condições Especiais o disposto na 
Cláusula 25ª das Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 14ª - PRESCRIÇÃO  
 
14.1. A prescrição, ou sua interrupção, será regulada pelo Código Civil Brasileiro.  
 
CLÁUSULA 15ª - DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
15.1. Ratificam-se as demais cláusulas das Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomea-
dos que não foram revogadas por esta Condição Especial 
 
 
CONDIÇÃO ESPECIAL DA COBERTURA ADICIONAL DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E 
DE EQUIPAMENTOS DE SOM  
 
 
CLÁUSULA 1ª - DEFINIÇÕES  
 
1.1 Aplicam-se a esta cobertura as definições previstas na Cláusula 1ª - Definições das res-
pectivas Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 2ª - OBJETIVO  
 
2.1. Esta Condição Especial integra as Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados e 
tem por objetivo incluir a cobertura adicional de Instrumentos Musicais e Equipamentos Mu-
sicais.  
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CLÁUSULA 3ª - RISCOS COBERTOS  
 
3.1 A presente condição tem por finalidade indenizar ao segurado as perdas e danos mate-
riais, causados os bens identificados unitariamente na apólice, por quaisquer acidentes 
decorrentes de causa externa, exceto os mencionados na Cláusula 4ª – Riscos Exclu-
ídos.  
 
3.2. Fica entendido e concordado que a cobertura desta apólice abrange os bens segurados 
quando em depósito, em uso ou em trânsito no território brasileiro.  
 
CLÁUSULA 4ª - RISCOS EXCLUÍDOS  
 
4.1. Fica entendido e concordado que, além das exclusões constantes da Cláusula 4ª das 
Condições Gerais, esta apólice não cobre:  
 
a) Lucros cessantes por paralisação parcial ou total dos aparelhos segurados;  

b) Desgaste natural causado pelo uso, deterioração gradativa, vicio próprio, defeito latente, 

desarranjo mecânico, corrosão, incrustação, ferrugem, umidade e chuva;  

c) Furto qualificado, roubo, extorsão, apropriação indébita, estelionato, praticados contra o 

patrimônio do segurado por seus funcionários ou prepostos, quer agindo por conta própria 

ou mancomunados com terceiros;  

d) Operações de reparo ou ajustamento, ou serviços de manutenção ou reparação em geral 

salvo se ocorrer incêndio ou explosão, e nesse caso respondera somente por perdas e da-

nos causados por tal incêndio ou explosão;  

e) Demoras de qualquer espécie ou perda de mercado;  

f) Apropriação ou destruição por forca de regulamentos alfandegários;  

g) Riscos provenientes de contrabando, transporte ou comercio ilegais;  

h) Acondicionamento inadequado dos aparelhos segurados durante deposito ou transporte; 

i) Utilização inadequada dos aparelhos segurados, seja por funcionamento em Condições 

impróprias, seja por uso excessivo em relação a sua capacidade normal de trabalho;  

j) Negligencia na utilização dos aparelhos, bem como na adoção de todos os meios razoá-

veis para salva-los e preservá-los durante ou após a ocorrência de qualquer sinistro;  

k) Curto-circuito, sobrecarga, fusão ou outros distúrbios elétricos causados a dínamos, alter-

nadores, motores, transformadores, condutores, chaves e demais acessórios elétricos, salvo 

se ocorrer incêndio, caso em que serão indenizáveis somente os prejuízos causados por tal 

incêndio;  

l) Furto simples, desaparecimento inexplicável ou simples extravio;  

m) Queda, quebra, amassamento e arranhadura, salvo se decorrentes de riscos cobertos;  

n) Apagamento de fitas gravadas por ação de campos magnéticos de qualquer origem.  

 
4.2. Também estão excluídos desta cobertura os riscos excluídos na Cláusula 4ª - Riscos 
Excluídos das Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 5ª - IMPORTÂNCIA SEGURADA  
 
5.1. Fica entendido e concordado que a importância segurada desta apólice representa o 
máximo de responsabilidade da Seguradora em um sinistro ou em uma serie de sinistros 
decorrentes de um mesmo evento.  
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CLÁUSULA 6ª - CÁLCULO DO PREJUÍZO E DA INDENIZAÇÃO  
 
6.1. 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 4ª destas "Condições", a Seguradora também indenizara custo de desmontagem e 
remontagem que se fizerem necessárias para a efetuação dos reparos, assim como as des-
pesas normais de transporte de ida e volta da oficina de reparos, e despesas aduaneiras, se 
houver. Se os reparos forem executados em oficina do próprio segurado, a Seguradora in-
denizara o custo do material e mão-de-obra decorrentes dos reparos efetuados e mais uma 
percentagem razoável de despesas de "overhead". Para efeito de indenização, a Segurado-
ra não procedera a qualquer redução dos prejuízos a título de depreciação, com relação às 
partes reparadas e substituídas, entendendo-se, porem, que o valor eventual atribuído aos 
remanescentes substituídos devera ser deduzido dos prejuízos.  
 
6.2. Em qualquer caso, a indenização, ficara limitada ao valor do bem sinistrado, entenden-
do-se como valor atual o valor do bem no estado de novo, a preços correntes em data ime-
diatamente anterior a da ocorrência do sinistro, deduzida a depreciação por uso, idade e 
estado de conservação.  
 
6.2.1. Sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª destas "Condições", serão incluídas no valor 
de novo despesas de importância e despesas normais de transporte e montagem.  
 
CLÁUSULA 7ª - PERDA TOTAL  
 
7.1. Para fins deste contrato, ocorrera "perda total" quando o custo da reparação ou recupe-
ração do bem sinistrado atingir ou ultrapassar 75% (setenta e cinco por cento) do seu valor 
atual, na forma definida no item 6.2 da Cláusula 6ª Destas "Condições".  
 
CLÁUSULA 8ª - FRANQUIA  
 
8.1. Correrão por conta do segurado os primeiros prejuízos decorrentes de perdas e danos 
derivados de uma mesma ocorrência, até o limite estabelecido na "especificação" desta apó-
lice.  
 
8.2. Fica entendido e concordado, entretanto, que a franquia não será aplicada em caso de 
"perda total" do bem sinistrado.  
 
CLÁUSULA 9ª - CADUCIDADE DO SEGURO  
 
9.1. Dar-se-á, automaticamente, a caducidade do contrato, ficando a Seguradora isenta de 
qualquer responsabilidade por este seguro:  
 
a) Caso haja fraude ou tentativa de fraude simulando sinistro ou agravando-lhe as conse-

qüências;  

b) Caso haja reclamação dolosa, sob qualquer ponto de vista, ou baseada em declarações 

falsas, ou emprego de quaisquer meios culposos ou simulações;  

c) Quando a indenização ou a soma das indenizações pagas por esta apólice atingir o limite 

da importância segurada. Se da apólice constar mais de um item para importância segurada 

(limites e sublimites), a caducidade será aplicada a cada item separadamente, nunca se 

comunicando qualquer importância segurada entre os limites e sublimites de cobertura na 

apólice especificados.  



[Digite texto] 
 
 
 
 

Clausulado de Riscos Nomeados 
 

Data Base: Fevereiro/2012 78/127 

 

 
CLÁUSULA 10ª - DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
10.1. Ratificam-se as demais cláusulas das Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomea-
dos que não foram revogadas por esta Condição Especial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[Digite texto] 
 
 
 
 

Clausulado de Riscos Nomeados 
 

Data Base: Fevereiro/2012 79/127 

 

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA COBERTURA ADICIONAL DE MATERIAL RODANTE  
 
CLÁUSULA 1ª - DEFINIÇÕES  
1.1 Aplicam-se a esta cobertura as definições previstas na Cláusula 1ª - Definições das res-
pectivas Condições Gerais.  
CLÁUSULA 2ª - OBJETIVO  
 
2.1. Esta Condição Especial integra as Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados 
da e tem por objetivo incluir a cobertura adicional de Material Rodante.  
 
CLÁUSULA 3ª - RISCOS COBERTOS  
 
3.1. Este seguro tem por objetivo indenizar o segurado por prejuízos conseqüentes de per-
das e danos diretamente causados aos bens segurados, dentro do território brasileiro, pelos 
seguintes riscos:  
 
a) Incêndio, raio e explosão;  

b) Vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo, queda de aeronaves, impacto de veículos 

terrestres;  

c) Inundação ou alagamento;  

d) Terremoto ou tremor de terra e maremoto;  

e) Descarrilamento, colisão, abalroamento, queda de pontes e de barreiras;  

 
CLÁUSULA 4ª - RISCOS EXCLUÍDOS  
 
4.1. Estão excluídos da garantia deste seguro, prejuízos direta ou indiretamente conseqüen-
tes de:  
 
a) Explosão originada dentro do continente de vapor ou pressão que façam parte integrante 

aos bens segurados, isto e, explosão que não seja originada por causa externa;  

b) Danos a bens que estejam em locais subterrâneos ou submersos;  

c) Destruição, perda ou danificação de bens segurados que estejam de posse ou a serviço 

de terceiros, salvo existência de cláusula especial em contrario;  

d) Destruição, perda ou danificação causada por operações de reparo, ajustamento e manu-

tenção, a não ser que ocorra incêndio ou explosão, quando então serão indenizáveis so-

mente os prejuízos conseqüentes do incêndio ou explosão;  

e) Destruição, perda ou danificação causada por negligencia do segurado em evitar ocor-

rência de danos previsíveis ou propagação de danos já ocorridos;  

f) Sobrecarga, isto e, carga cujo peso exceda a capacidade normal de operação dos bens 

segurados;  

g) Ferrugem, quebra, desarranjo mecânico, amassamento, a menos que resultantes dos 

riscos cobertos;  

h) Uso, desgaste, deterioração gradativa, defeito latente, corrosão, incrustação, demoras de 

qualquer espécie, variação de temperatura;  

i) Danificação de dínamos magnetos, lâmpadas, interruptores, motores e outros acessórios 

elétricos em conseqüência de sobrecarga, fusão, curto-circuito e outros distúrbios elétricos, 

a não ser que ocorra incêndio, quando então serão indenizáveis somente os prejuízos con-

seqüentes do incêndio;  
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j) Infidelidade e atos desonestos de empregados do segurado ou de pessoas as quais sejam 

confiados os bens segurados;  

k) Danificação provocada por elementos envolvidos em distúrbios trabalhistas;  

l) Comoção civil, sabotagem, vandalismo e atos dolosos de pessoas que participem de tais 

ocorrências.  

 
4.2. Também estão excluídos desta cobertura os riscos excluídos na Cláusula 4ª - Riscos 
Excluídos das Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 5ª - IMPORTÂNCIA SEGURADA  
5.1. Fica entendido e concordado que a importância segurada desta apólice representa o 
máximo de responsabilidade, via reembolso, da Seguradora em um sinistro ou em uma serie 
de sinistros decorrentes de um mesmo evento.  
 
CLÁUSULA 6ª - CÁLCULO DO PREJUÍZO E DA INDENIZAÇÃO  
 
6.1. Para determinação dos prejuízos indenizáveis de acordo com as condições expressas 
nesta apólice, tomarão por base da reparação, recuperação ou substituição do bem sinistra-
do, respeitadas as suas características anteriores. Sem prejuízo do disposto na Cláusula 3ª 
destas Condições, a Seguradora também indenizara o custo da desmontagem e remonta-
gem 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 hou-
ver. Se os reparos forem executados na oficina do próprio segurado, a Seguradora indeniza-
ra o custo do material e mão-de-obra decorrentes de reparos efetuados e mais uma percen-
tagem razoável de despesas de "Overhead". Para efeito de indenização, a Seguradora não 
fará qualquer redução dos prejuízos, a título de depreciação, com relação às partes repara-
das e/ou substituídas, entendendo-se, porem, que o valor eventual atribuído aos remanes-
centes substituídos devera ser deduzido dos prejuízos.  
 
6.2. Em qualquer caso, a indenização ficara limitada ao valor atual do bem sinistrado, en-
tendendo-se como valor atual o valor do bem no estado de novo, a preços correntes na data 
imediatamente antes da ocorrência do sinistro, deduzida a depreciação pelo uso, idade e 
estado de conservação.  
 
6.2.1. Sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª destas condições, serão incluídos no valor 
de novo as despesas de importação e as normais de transporte e montagem.  
 
CLÁUSULA 7ª - PERDA TOTAL  
 
7.1. Para fins deste contrato, ocorrera perda total quando o custo da reparação ou recupera-
ção do bem sinistrado atingir ou ultrapassar 75% do seu valor atual, na forma definida do 
item 6.2.1 da cláusula 6ª.  
 
CLÁUSULA 8ª - FRANQUIA  
 
8.1. Correrão por conta do segurado os primeiros prejuízos decorrentes de perdas e danos 
verificados em conseqüência de uma mesma ocorrência, ate o limite estabelecido na especi-
ficação desta Apólice.  
 
8.2. Fica, entretanto entendido e concordado que a Franquia não será aplicada em caso de 
Perda Total do bem sinistrado.  
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CLÁUSULA 9ª - SOCORRO E SALVAMENTO  
 
9.1. Não obstante o disposto na Cláusula 5ª destas condições, fica entendido e concordado 
que, em decorrência de qualquer sinistro coberto por esta apólice, as despesas razoáveis e 
necessárias, devidamente comprovadas, que forem feitas pelo segurado com o objetivo de 
salvar e proteger os equipamentos segurados, correrão por conta da Seguradora, ate o limi-
te da importância segurada.  
 
CLÁUSULA 10ª - CADUCIDADE  
 
10.1. Dar-se-á, automaticamente, a caducidade do contrato, ficando a Seguradora isenta de 
qualquer responsabilidade por este seguro:  
 
a) Caso haja fraude ou tentativa de fraude simulando sinistro ou agravando-lhe as conse-

qüências;  

b) Caso haja reclamação dolosa, sob qualquer ponto de vista, ou baseada em declarações 

falsas, ou emprego de quaisquer meios culposos ou simulações;  

c) Quando a indenização ou a soma das indenizações pagas por esta apólice atingir o limite 

da importância segurada. Se da apólice constar mais de um item para importância segurada 

(limites e sublimites), a caducidade será aplicada a cada item separadamente, nunca se 

comunicando qualquer importância segurada entre os limites e sublimites de cobertura na 

apólice especificados.  

 
CLÁUSULA 11ª - DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
11.1.Ratificam-se as demais cláusulas das Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomea-
dos que não foram revogadas por esta Condição Especial.  
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CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA COBERTURA ADICIONAL DE OBRAS DE ARTE  
 
 
CLÁUSULA 1ª - DEFINIÇÕES  
 
1.1 Aplicam-se a esta cobertura as definições previstas na Cláusula 1ª - Definições das res-
pectivas Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 2ª - OBJETIVO  
 
2.1. Esta Condição Especial integra as Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados e 
tem por objetivo incluir a cobertura adicional de Obras de Arte.  
 
CLÁUSULA 3ª - RISCOS COBERTOS  
 
3.1. A Seguradora, de acordo com as "Condições Gerais" da apólice e destas "Condições 
Especiais", obriga-se a indenizar o segurado pelas perdas e danos causados aos objetos 
segurados, decorrentes dos riscos cobertos.  
 
3.2. Estão cobertos pelo presente seguro prejuízos diretamente causados a obra de arte 
por:  
 
a) Roubo e furto qualificado, ou simples tentativa de tais atos;  

b) Alagamento;  

c) Terremotos ou tremores de terra e maremotos;  

d) Vendaval, furacão, ciclone, tornado e granizo;  

e) Queda de aeronaves;  

f) Impacto de veículos terrestres, máquinas ou qualquer outro equipamento utilizado no lo-

cal;  

g) Desmoronamento;  

h) Tumultos, motins e riscos congêneres, inclusive atos culposos ou dolosos praticados por 

terceiros;  

i) Incêndio, raio e explosão de qualquer natureza e suas consequências.  

 
CLÁUSULA 4ª - RISCOS EXCLUÍDOS  
 
4.1. Esta apólice não cobre prejuízos conseqüentes, direta ou indiretamente de:  
 
a) Lucros cessantes por paralisação temporária ou cancelamento definitivo de exposições 

dos objetos segurados;  

b) Desgaste natural causado pelo uso, deterioração gradativa, defeito latente, dessa ranjo 

mecânico, corrosão, incrustação, ferrugem, umidade e chuva; 

c) Subtração dolosa ou culposa, atos desonestos, fraudulentos Ou criminosos, praticados 

por funcionário ou preposto do segurado, quer agindo por conta própria ou mancomunado 

com terceiros;  

d) Operações de reparo, ajustamentos, serviços em geral de manutenção ou restauração;  

e) Demoras de qualquer espécie ou perda de mercado;  

f) Apropriação ou destruição por forca de regulamento alfandegário;  

g) Riscos provenientes de contrabando ou transporte e comercio ilegal;  
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h) Negligência do segurado, ou de seus empregados e prepostos, na utilização ou no trato 

dos bens cobertos, bem como na adoção de todos os meios razoáveis para salva-los e pre-

servá-los durante ou após a ocorrência de qualquer sinistro;  

i) Furto simples, desaparecimento inexplicável e simples extravio;  

j) Queda, quebra, amassamento ou arranhadura, salvo se decorrentes de evento coberto 

por esta apólice, devidamente caracterizado;  

k) Prejuízos conseqüentes de embalagens ou acondicionamentos em desacordo com os 

padrões exigíveis pelos bens cobertos.  

 
4.2. Também estão excluídos desta cobertura os riscos excluídos na Cláusula 4ª - Riscos 
Excluídos das Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 5ª - IMPORTÂNCIA SEGURADA  
 
5.1. A cada objeto coberto corresponderá uma importância segurada, que será, respeitadas 
as limitações previstas nestas "Condições Especiais", o limite máximo de indenização res-
pectivo em caso de sinistro, observadas outras restrições constantes destas "Condições".  
 
5.2. A estipulação da importância segurada, que é de responsabilidade do segurado, e de-
verá ser presidida pelo principio de que não se pode segurar um bem por valor superior ao 
real.  
 
CLÁUSULA 6ª - LIMITE DE INDENIZAÇÃO POR UNIDADE SEGURADA  
 
6.1. Em caso de sinistro, a indenização respectiva estará limitada ao valor de mercado que 
puder ser atribuído aos objetos segurados pelos peritos e avaliadores indicados pela Segu-
radora.  
 
6.1.2. O segurado poderá indicar peritos e avaliadores de sua confiança para acompanhar 
os trabalhos de regulação dos sinistros.  
 
CLÁUSULA 7ª - LIMITES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO  
 
7.1. Em cada sinistro ou serie de sinistros conseqüentes de um mesmo evento, a indeniza-
ção máxima correspondera, respeitadas as limitações previstas nas Cláusulas IV, ao limite 
fixado na apólice.  
 
CLÁUSULA 8ª - OCORRÊNCIA DE SINISTRO  
 
8.1. Em caso de sinistro, o segurado obriga-se a comunicar a Seguradora, pelo meio mais 
rápido e seguro, e a remeter-lhe a reclamação das perdas, com descrição pormenorizada 
dos bens destruídos, pedidos ou danificados, e toda a documentação cabível ao caso.  
 
8.2. Obriga-se também a facilitar a Seguradora o exame de quaisquer documentos ou pro-
vas, inclusive escrita contábil, que se tornem razoavelmente exigíveis, para comprovar seu 
direito.  
 
8.3. Em caso de sinistros provocados por terceiros, o segurado se obriga a garantir por to-
dos os meios legais a sua disposição para descobrir o autor, ou autores, do delito, dando, 
para tal fim, aviso imediato a policia, requerendo a abertura do competente inquérito, con-
servando, enquanto forem necessário, vestígios e indícios do delito praticado e facilitando 
todas as periciais que as autoridades, ou a Seguradora, julgarem por bem proceder.  
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8.4. Ao segurado caberá o ônus de provar a fidedignidade, pela apresentação de laudos de 
peritos, dos objetos sinistrados.  
 
CLÁUSULA 9ª - CÁLCULO DO PREJUÍZO E DA INDENIZAÇÃO  
 
9.1. Em caso de perda total de qualquer objeto segurado, a Seguradora indenizara pelo va-
lor que houver sido apurado, de acordo com os critérios previstos nestas “Condições".  
 
9.1.1. Em caso de dano recuperável, a Seguradora calculara os prejuízos indenizáveis to-
mando por base o custo de reparação ou recuperação do objeto sinistrado, respeitadas suas 
características anteriores.  
 
9.1.1.1. A Seguradora indenizara o custo de desmontagem e remontagem necessárias à 
efetuação de reparos, bem como as despesas normais de transporte, se houver, respeita-
dos os limites da importância segurada.  
 
CLÁUSULA 10ª - DEPRECIAÇÃO DE VALOR ARTÍSTICO  
 
10.1. Em caso de danos materiais cobertos, só será declarada a perda total do objeto segu-
rado se não houver nenhuma possibilidade de restauração.  
 
10.1.1 Se, mesmo depois de restaurados, houver, por depreciação artística, Redução de 
valor dos objetos sinistrados, ou do conjunto de que façam parte, não estarão garantidos por 
este seguro prejuízos dai resultantes.  
 
CLÁUSULA 11ª - CADUCIDADE DO SEGURO  
 
11.1. Dar-se-á, automaticamente, a caducidade do contrato, ficando a Seguradora isenta de 
qualquer responsabilidade por este seguro:  
 
a) Caso haja fraude ou tentativa de fraude simulando sinistro ou agravando-lhe as conse-

qüências;  

b) Caso haja reclamação dolosa, sob qualquer ponto de vista, ou baseada em declarações 

falsas, ou emprego de quaisquer meios culposos ou simulações;  

c) Quando a indenização ou a soma das indenizações pagas por esta apólice atingir o limite 

da importância segurada. Se da apólice constar mais de um item para importância segurada 

(limites e sublimites), a caducidade será aplicada a cada item separadamente, nunca se 

comunicando qualquer importância segurada entre os limites e sublimites de cobertura na 

apólice especificados.  

 
CLÁUSULA 12ª - INTERPRETAÇÃO DA COBERTURA  
 
12.1. Em caso de duvida na interpretação de qualquer cobertura prevista nesta apólice, pre-
valecem às definições e conceitos constantes das Condições vigentes para a modalidade ou 
o ramo a que pertence à cobertura.  
 
CLÁUSULA 13ª - DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
13.1.Ratificam-se as demais cláusulas das Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomea-
dos que não foram revogadas por esta Condição Especial. 
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CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA COBERTURA ADICIONAL DE QUEBRA DE VIDROS  
 
CLÁUSULA 1ª - DEFINIÇÕES  
1.1 Aplicam-se a esta cobertura as definições previstas na Cláusula 1ª - Definições das res-
pectivas Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 2ª - OBJETIVO  
 
2.1. Esta Condição Especial integra as Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados e 
tem por objetivo incluir a cobertura adicional de Quebra de Vidros.  
 
CLÁUSULA 3ª - RISCOS COBERTOS  
 
3.1. Para fins deste seguro, consideram-se "Riscos Cobertos" perdas e danos materiais so-
fridos pelos bens descritos nesta apólice, conseqüentes de:  
 
a) Quebra de vidros, causada por imprudência ou culpa de terceiros, ou por ato involuntário 

do segurado, de membros de sua família ou de seus empregados e prepostos;  

b) Quebra de vidros, resultante da ação de calor artificial ou de chuva de granizo.  

 
3.2. Consideram-se cobertos, ainda, mediante estipulação expressa:  
 
a) O reparo ou reposição dos encaixes dos vidros quando atingidos pelo sinistro ou remo-

ção, reposição ou substituição de obstruções (escudos de madeira, cortinas de aço, grades, 

encaixes, quadros, molduras e outras peças de proteção) - exceto janelas, paredes e apare-

lhos quando necessário ao serviço de reparo ou substituição dos vidros danificados;  

b) A instalação provisória de vidros ou vedação nas aberturas que contenham os vidros da-

nificados, durante o tempo necessário ao seu reparo ou a substituição.  

 

CLÁUSULA 4ª - RISCOS EXCLUÍDOS  
 
4.1. Esta apólice não cobre:  
 
a) Prejuízos provenientes de lucros cessantes e quaisquer prejuízos conseqüentes, tais co-

mo desvalorização dos objetos segurados devida a retardamento, perda de mercado, etc.  

b) Danos materiais diretos causados por:  

i) Quebra motivada por incêndio, raio ou explosão, ocorrida no local onde se acham Instala-

dos os bens segurados;  

ii) Quebra direta ou indiretamente causada por guerra, invasão, atos de inimigo estrangeiro, 

hostilidades ou operações bélicas (com ou sem declaração de guerra), guerra civil, revolta, 

insurreição, rebelião, revolução, conspiração ou ato de autoridade militar ou usurpadores de 

autoridade ou atos praticados por qualquer pessoa agindo por parte de, ou em ligação com 

qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela forca o governo "de jure" ou 

"de facto", ou instigar a queda do mesmo por meio de terrorismo ou violência; ou, ainda, 

prejuízos direta ou indiretamente relacionados com ou para os quais próxima ou remota-

mente tenham contribuído tumultos, motins, arruaças, greves, "lock-out" e quaisquer outras 

perturbações de ordem publica;  
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iii) Quebra, direta ou indiretamente ocasionada por vendaval, tufão, furacão, ciclone, torna-

do, erupções vulcânicas, terremotos, maremotos ou quaisquer outras convulsões da nature-

za;  

iv) Quebra causada por simples alteração de temperatura natural ou quebra espontânea dos 

vidros segurados;  

v) Arranhaduras ou lascas;  

vi) tijolos de vidro colocados em paredes estruturais ou não;  

vii) vidros utilizados em aquecedores solares;  

viii) molduras, letreiros, decorações, pinturas, gravações, inscrições e todo e qualquer 

trabalho artístico de modelagem dos vidros;  

ix) vidros rachados, defeituosos ou necessitando de reparos;  

x) vidros em padarias, pizzarias ou restaurantes, quando estiverem a uma distância 

inferior a 1,30 m do fogão ou forno;  

xi) vidros localizados em clarabóias e telhados;  

xii) vidros curvos;  

xiii) anúncios e cartazes envidraçados, especialmente em teatros e cinemas;  

xiv) vidros localizados em salas e salões de jogos de bilhar ou em áreas e recintos 

para jogos com bola.  

c) Danos sobrevindos dos trabalhos de colocação, substituição ou remoção dos vidros segu-

rados, ou resultantes de desmoronamento total ou parcial do edifício.  

 
4.2. Esta apólice não cobre ainda:  
 
a) Qualquer perda destruição ou dano de quaisquer bens materiais, assim como qualquer 
prejuízo, despesa emergente ou qualquer dano emergente e qualquer responsabilidade le-
gal de qualquer natureza, direta ou indireta mente causados por, resultantes de, ou para os 
quais tenham contribuído radiações ionizantes ou de contaminação oriunda de radioativida-
de de qualquer combustível nuclear, resultante de combustão de material nuclear. Para fins 
desta exclusão "combustão" abrangera qualquer processo auto-sustentador de fissão nucle-
ar;  
 
b) Qualquer perda, destruição, dano ou responsabilidade geral direta ou indiretamente cau-
sado por, resultantes de ou para os quais tenha contribuído material de armas nucleares.  
 
4.3.Também estão excluídos desta cobertura os riscos excluídos na Cláusula 4ª - Riscos 
Excluídos das Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 5ª - BENS COMPREENDIDOS NO SEGURO  
 
5.1. Salvo estipulação expressa não estão abrangidos pelas garantias do presente seguro:  
 
a) Espelhos, mármores, azulejos e ladrilhos;  
b) Molduras, letreiros, decorações, pinturas, gravações, inscrições e todo e qualquer traba-
lho artístico de modelagem dos vidros.  
 
CLÁUSULA 6ª - SUSPENSÃO DAS GARANTIAS  
 
6.1. As garantias desta apólice ficarão suspensas automaticamente nos seguintes casos, 
salvo na hipótese de ter havido solicitação previa do segurado e anuência da Seguradora a 
manutenção da cobertura:  
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a) Durante a execução de obras de reparo, pintura, remoção ou reconstrução dos vidros 
segurados ou dos locais onde os mesmos se encontrem, inclusive durante as operações 
preparatórias dessas obras, tais como, colocação de andaimes, tapumes e outras;  
b) Nos casos de quebra ou deterioração das molduras dos vidros segurados;  
c) Durante a desocupação, por mais de 30 dias consecutivos, do edifício onde se encontram 
os vidros segurados;  
d) Pela transferência a terceiros de direito sobre os vidros, salvo à legítimo herdeiro, por 
disposição legal ou testamentária.  
 
CLÁUSULA 7ª - VALOR EM RISCO E PREJUÏZO  
 
7.1. Para determinação dos valores em risco e dos prejuízos indenizáveis, de acordo com as 
condições expressas nesta apólice, tomar-se-á por base o valor real dos vidros imediata-
mente antes do sinistro, entendendo-se como tal o custo dos mesmos no estado de novo, 
deduzida, em qualquer caso, a eventual depreciação pelo uso, idade e estado de conserva-
ção.  
 
CLÁUSULA 8ª - REPOSIÇÃO  
 
8.1. Mediante acordo entre as partes, a indenização poderá ser paga em dinheiro ou medi-
ante reposição dos bens destruídos ou danificados. Em quaisquer dos casos, ter-se-ão por 
validamente cumpridas pela Seguradora as suas obrigações.  
 
8.2. A reposição tem por fim recolocar os vidros danificados no estado em que se encontra-
vam antes do sinistro, ressalvados os casos de manifesta impossibilidade.  
 
8.2.1. A substituição será efetuada por vidros iguais àqueles danificados ou de qualidade 
mais próxima, existente no mercado.  
 
8.2.2. Os vidros ou os objetos indenizados ou substituídos passarão, no estado em que se 
encontrarem, a propriedade da Seguradora.  
 
CLÁUSULA 9ª - OCORRÊNCIA DE SINISTRO  
 
9.1. Em caso de sinistro, devera o Segurado, para fazer jus à indenização:  
 
a) Dar aviso, por escrito, a Seguradora da ciência do fato;  

b) Adotar todas as providencias aconselháveis para impedir a agravação dos danos;  

c) Remeter a Seguradora a sua reclamação por escrito, devidamente assinada, contendo 

uma relação discriminada de todos os bens atingidos, com a determinação do prejuízo sofri-

do em cada um, tendo em vista o seu valor no momento do sinistro;  

d) Indicar o nome e o endereço das testemunhas do fato e as circunstancias que conhecer 

relativamente ao sinistro, fornecendo a Seguradora os esclarecimentos que possam ser ra-

zoavelmente exigidos e os documentos necessários à avaliação dos prejuízos;  

e) Tomar imediatamente as medidas a seu alcance no sentido de identificar o causador do 

dano, se for o caso;  

f) Apresentar a Seguradora todas as provas que esta lhe possa razoavelmente exigir dos 

valores indicados na relação, proporcionando-lhe o exame dos seus livros e facilitando-lhe a 

realização de quaisquer outras perícias que possam ser úteis a determinação exata do dano 

sofrido.  
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g) Além dos documentos exigidos na cláusula 13ª das Condições Gerais desta apólice, sem 

prejuízos de outros, o segurado deverá apresentar dois orçamentos para reparo e/ou repo-

sição dos bens atingidos.  

 
CLÁUSULA 10ª - MEDIDAS DE SEGURANÇA  
 
10.1. O segurado se obriga, fora das horas de expediente ou operação, sob pena de perder 
o direito a qualquer indenização, a resguardar os vidros com os meios de proteção - grades, 
portas, cortinas de aço, etc., adequados às características dos vidros segurados.  
 
CLÁUSULA 11ª - SEGUROS EM OUTRA SEGURADORA  
 
11.1. Sob pena de não lhe caber qualquer direito previsto nesta apólice, o segurado se obri-
ga:  
 
a) A declarar a Seguradora à existência de quaisquer outros seguros que garantam, contra 
os mesmos riscos, os bens segurados por esta apólice;  
b) A comunicar a Seguradora a efetivação posterior de outros seguros definidos na alínea 
"a", por escrito.  
 
CLÁUSULA 12ª - CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL  
 
12.1. Sem prejuízo do disposto na Cláusula 12ª - Seguros em outra Seguradora, a Segura-
dora concorrera, em caso de sinistro, apenas com a cota de indenização das perdas e da-
nos sofridos pelo segurado, na proporção da importância que houver garantido.  
 
CLÁUSULA 13ª - DECLARAÇÕES INEXATAS  
 
13.1. Quaisquer declarações inexatas ou omissas na proposta do segurado sobre circuns-
tancias que possam influir no conhecimento do risco isentam a Seguradora do pagamento 
das indenizações e da restituição do premio, salvo se o segurado provar justa causa de erro.  
 
CLÁUSULA 14ª - ALTERAÇÃO E AGRAVAÇÃO DOS RISCOS  
 
14.1. Sem prejuízo no disposto na Cláusula 5ª, o segurado se obriga a comunicar a Segura-
dora toda e qualquer alteração no risco, ficando a Seguradora isenta da responsabilidade 
sempre que tal alteração tenha resultado em agravação do risco.  
 
CLÁUSULA 15ª - SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS  
 
15.1. A Seguradora, uma vez paga a indenização do sinistro, fica sub-rogada ate a concor-
rência desta indenização, nos direitos e ações do segurado contra terceiros, cujos atos ou 
fatos tenham dado causa ao prejuízo indenizado, podendo exigir do segurado, em qualquer 
tempo, o instrumento de cessão e os documentos hábeis para o exercício desses direitos.  
 
15.2. Declara-se que o segurado não pode praticar qualquer ato que venha a prejudicar o 
direito de sub-rogação da Seguradora contra terceiros responsáveis pelos sinistros cobertos 
pela apólice, não se permitindo faca o segurado, com os mesmos, acordo ou transações.  
 
CLÁUSULA 16ª - PERDA DE DIREITOS  
 
16.1. Além dos casos previstos em lei ou nesta apólice, a seguradora ficara isenta de qual-
quer obrigação decorrente deste contrato se:  
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a) O sinistro for devido à culpa grave equiparável ao dolo ou dolo do segurado;  

b) A reclamação indicada na cláusula 9ª desta apólice for fraudulenta ou de má-fé;  

c) O segurado fizer declarações falsas ou, por qualquer meio, procura obter benefícios ilíci-

tos do seguro a que se refere esta apólice;  

d) O segurado deixar de cumprir as exigências contidas na cláusula 17ª - Sub-Rogação de 

direitos, impossibilitando a seguradora o pleno exercício de seus direitos.  

 
CLÁUSULA 17ª - VIGÊNCIA E CANCELAMENTO DO CONTRATO  
 
17.1. O presente contrato vigorara pelo prazo de 1 (um) ano, salvo estipulação em contrario, 
e somente poderá ser cancelado ou rescindido, total ou parcialmente, excetuados os casos 
previstos em Lei, por acordo entre as partes contratantes, observadas as seguintes condi-
ções:  
 
a) Na hipótese de rescisão por proposta do segurado a Seguradora reterá, além dos emo-

lumentos, o premio calculado de acordo com a tabela de prazo curto da Tarifa em vigor;  

b) Se por iniciativa da Seguradora, esta reterá, do premio recebido, a parte proporcional ao 

tempo decorrido.  

 
CLÁUSULA 18ª - PAGAMENTO DO PRÊMIO  
 
18.1. Fica entendido e ajustado que qualquer indenização por forca do presente contrato 
somente passa a ser devida depois que o pagamento do premio houver sido realizado pelo 
segurado, o que deve ser feito, no Máximo ate a data limite prevista para este fim, na NOTA 
DE SEGURO.  
 
18.2. A data limite para pagamento do premio não poderá ultrapassar o 30º dia da emissão 
da apólice, da fatura ou da conta mensal, do aditivo de renovação, dos aditivos ou endossos 
dos quais resulte aumento do premio.  
 
18.3. Quando a data limite cair em dia em que não haja expediente bancário, o pagamento 
do premio poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.  
 
18.4. Fica, ainda, entendido e ajustado que se o sinistro ocorrer dentro do prazo de paga-
mento do premio, sem que ele se ache efetuado, o direito a indenização não ficara prejudi-
cado, se o premio respectivo for pago ainda naquele prazo.  
 
18.5. Aplicam-se à cobertura concedida pelas presentes Condições Especiais o disposto na 
Cláusula 25ª das Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 19ª - CADUCIDADE DO SEGURO  
 
19.1. Dar-se-á, automaticamente, a caducidade do contrato, ficando a Seguradora isenta de 
qualquer responsabilidade por este seguro:  
 
a) Caso haja fraude ou tentativa de fraude simulando sinistro ou agravando-lhe as conse-

quências;  

b) Caso haja reclamação dolosa, sob qualquer ponto de vista, ou baseada em declarações 

falsas, ou emprego de quaisquer meios culposos ou simulações;  

c) Quando a indenização ou a soma das indenizações pagas por esta apólice atingir o limite 

da importância segurada. Se da apólice constar mais de um item para importância segurada 
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(limites e sublimites), a caducidade será aplicada a cada item separadamente, nunca se 

comunicando qualquer importância segurada entre os limites e sublimites de cobertura na 

apólice especificados.  

 
CLÁUSULA 20ª - DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
20.1. Ratificam-se as demais cláusulas das Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomea-
dos que não foram revogadas por esta Condição Especial.  
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CONDIÇÃO ESPECIAL DA COBERTURA ADICIONAL DE QUEBRA DE MÁQUINAS  
 
 
CLÁUSULA 1ª - DEFINIÇÕES  
 
1.1 Aplicam-se a esta cobertura as definições previstas na Cláusula 1ª - Definições das res-
pectivas Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 2ª - OBJETIVO  
 
2.1. Esta Condição Especial integra as Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados e 
tem por objetivo incluir a cobertura adicional de Quebra de Máquinas.  
 
CLÁUSULA 3ª - RISCOS COBERTOS  
 
3.1. A presente condição tem por finalidade garantir, sujeito ao pagamento pelo Segurado 
do prêmio extra acordado, durante a vigência da Apólice, as perdas e danos materiais cau-
sados aos bens segurados decorrentes de:  
 
a) Defeito de fabricação de material, erro de projeto;  

b) Erro de montagem, falta de habilidade, negligência e sabotagem;  

c) Desintegração por força centrífuga, curto-circuito (dano elétrico);  

d) Vendaval e queda de granizo, no que se refere a máquinas e equipamentos;  

e) Explosão física ou seca, ocorrida dentro do bem segurado, entendendo-se como tal o 

rompimento ou deformação das paredes de um recipiente com gás, vapor ou líquido, em 

consequência exclusiva das forças de expansão ou compressão interna desses gases, va-

pores ou líquidos, que venham a provocar um equilíbrio súbito e imprevisto entre as pres-

sões interna e externa desse mesmo recipiente;  

f) Defeito mecânico ou elétrico.  

 
 
CLÁUSULA 4ª - RISCOS EXCLUÍDOS  
 
4.1. Estão excluídos desta cobertura os riscos excluídos na Cláusula 4ª - Riscos Excluídos 
das Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 5ª - BENS NÃO SEGURADOS  
 
5.1. Além das exclusões mencionadas na CLÁUSULA 5ª – Bens não segurados das Condi-
ções Gerais, fica entendido e acordado que no tocante as garantias de Quebra de Máqui-
nas, não serão considerados como bens segurados:  
 
a) Correias, polias, juntas, filtros, correntes, peneiras, serras, lâminas, rebolos, câmaras de 

ar, matrizes, formas, cilindros estampadores, clichês ou quaisquer ferramentas ou peças 

que por suas funções necessitam substituições freqüentes;  

b) Objetos ou peças de vidro, porcelana, cerâmica, tecidos e substâncias em geral (tais co-

mo óleos e substâncias lubrificantes, combustíveis e catalisadores);  

c) Fusíveis, resistências de aquecimento, lâmpadas de qualquer natureza, tubos catódicos 

de equipamentos eletrônicos, fios e conduítes elétricos ou quaisquer outros componentes 

que por sua natureza necessitam de trocas freqüentes;  
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d) Qualquer tubulação ou canalização de: esgoto, gás, sistema de "sprinklers" (chuveiros 

automáticos de combate a incêndio) e água, com exceção das tubulações ou canalizações 

de água para alimentação de caldeira e para retorno de condensação e ainda aquelas que 

estejam conectadas ou que façam parte integrante de um bem coberto;  

e) Qualquer estrutura, fundação ou engaste (exceto a base de uma máquina) de apoio ou 

sustentação, revestimento ou parede refratária de qualquer aparelho, com ou sem combus-

tão, bem como material refratário ou isolante;  

f) Qualquer máquina de computação, aparelhos de raios X, espectrógrafo, manômetro ou 

outros aparelhos que usam materiais radioativos, aparelhos de rádio e televisão, equipa-

mentos eletrônicos de processamento de dados, exceto equipamentos eletrônicos utilizados 

para controle do processo de fabricação e circuito de vídeo, quando também usados exclu-

sivamente para esse fim;  

g) Qualquer comporta, tubo de sucção ou revestimento de poço;  

h) Fornalha de qualquer caldeira ou aparelho de ou com combustão, bem como respectivas 

passagens ou tubulações de escape dos gases desses objetos para a atmosfera.  

 
CLÁUSULA 6ª - IMPORTÂNCIA SEGURADA  
 
6.1. Estará especificada na Apólice do Seguro.  
 
CLÁUSULA 7ª - FRANQUIAS E CARÊNCIAS  
 
7.1. A franquia constante da Especificação da Apólice será aplicada à soma dos danos físi-
cos amparados pela cobertura aplicável e as despesas extras amparadas por esta Cláusula. 
 
CLÁUSULA 8ª - DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
8.1. Ratificam-se as demais Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados que não 
foram revogadas por esta Condição Especial.  
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CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA COBERTURA ADICIONAL DE REGISTROS E DOCU-
MENTOS (DESPESAS DE RECOMPOSIÇÃO)  
 
 
CLÁUSULA 1ª - DEFINIÇÕES  
 
1.1 Aplicam-se a esta cobertura as definições previstas na Cláusula 1ª - Definições das res-
pectivas Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 2ª - OBJETIVO  
 
2.1. Esta Condição Especial integra as Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados 
da e tem por objetivo incluir a cobertura adicional de Registros e Documentos (Despesas de 
Recomposição).  
 
CLÁUSULA 3ª - RISCOS COBERTOS  
 
3.1. O presente seguro tem por objetivo garantir ao segurado, ate o limite da importância 
segurada, o reembolso das despesas necessárias à recomposição dos registros e documen-
tos nela especificados que sofrerem qualquer perda ou destruição por eventos de causa 
externa, exceto os mencionados na Cláusula 4ª abaixo.  
 
CLÁUSULA 4ª - RISCOS EXCLUÍDOS E PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS  
 
4.1. Esta apólice não respondera pelos prejuízos que se verificarem em conseqüência, dire-
ta ou indiretamente, de:  
 
a) Atos de hostilidade ou de guerra, rebelião, insurreição, revolução, Confisco, nacionaliza-
ção, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direi-
to civil ou militar, e em geral, todo ou qualquer ato ou conseqüência dessas ocorrências, 
bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo por parte de, ou em ligação com 
qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela forca o governo ou instigar a 
sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país, por meio de atos de terro-
rismo, guerra revolucionaria, subversão e guerrilhas;  
b) Confisco, nacionalização ou requisição por ordem de qualquer autoridade federal, esta-
dual ou municipal, ou outras autoridades, que possuam os poderes "de fato" para assim 
proceder;  
c) Destruição por ordem de autoridades públicas, salvo se para evitar propagação dos da-
nos cobertos pela presente apólice;  
d) Apropriação ou destruição por forca de regulamentos alfandegários;  
e) Lucros cessantes e danos emergentes decorrentes de paralisação parcial ou total do es-
tabelecimento especificado na apólice;  
f) Erro de confecção, apagamento por revelação incorreta, velamento, desgaste, deteriora-
ção gradativa, vicio próprio, roeduras ou estragos por animais daninhos ou pragas, chuva, 
umidade ou mofo;  
g) Despesas de programação, apagamento de trilhas ou registros gravados em fitas magné-
ticas, quando tal apagamento for devido à ação de campos magnéticos de qualquer origem;  
h) Atos desonestos, fraudulentos ou criminosos praticado pelo segurado, por seus sócios ou 
empregados ou por pessoas de sua confiança, quer agindo por conta própria ou mancomu-
nados com terceiros;  
i) Negligencia do segurado em usar de todos os meios razoáveis para salvar e preservar os 
bens segurados, na ocasião ou depois de qualquer sinistro coberto por esta apólice.  
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4.2. Também estão excluídos desta cobertura os riscos excluídos na Cláusula 4ª - Riscos 
Excluídos das Condições Gerais. 
  
CLÁUSULA 5ª - BENS NÃO COMPREENDIDOS NO SEGURO  
 
5.1. Não estão abrangidos pelas garantias do presente seguro:  
 
a) Papel moeda ou moeda cunhada;  

b) Ações, bilhetes de loteria, bônus, cheques, estampilhas, letras, selos e quaisquer ordens 

escritas de pagamento;  

c) Fitas de videocassete que se caracterizem como mercadorias (filmes de locadoras).  

 
CLÁUSULA 6ª - CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO  
 
6.1. A indenização devida por forca desta cobertura abrangera tão somente o valor do regis-
tro ou documento virgem, acrescido da mão-de-obra necessária, inclusive despesas avulsas 
devidamente comprovadas, para obtenção, transcrição, restauração ou recomposição das 
anotações ou dos dados gravados que constavam dos registros ou documentos danificados 
ou destruídos pelos eventos cobertos, e, em caso algum, será superior a importância segu-
rada, que representa a responsabilidade máxima da Seguradora.  
 
CLÁUSULA 7ª - SEGURO A PRIMEIRO RISCO  
 
7.1. Fica entendido e concordado que a cobertura da presente apólice entende-se a PRI-
MEIRO RISCO ABSOLUTO, isto e, sem aplicação da cláusula de RATEIO.  
 
CLÁUSULA 8ª - PERÍMETRO DA COBERTURA  
 
8.1. A garantia deste seguro esta limitada ao local expressamente estipulado nesta apólice, 
podendo, entretanto ser estendida a outros locais, inclusive a transporte, desde que:  
 
a) transferência seja procedida em caso de mudança do estabelecimento ou para evitar da-

no iminente por um dos riscos cobertos, e mediante aviso, por escrito, a Seguradora;  

b) a transferência decorra da necessidade de serviço e tenha caráter eventual e transitório, 

caso em que e dispensada a comunicação.  

 
CLÁUSULA 9ª - FRANQUIA  
 
9.1. Correrá por conta do segurado os primeiros prejuízos decorrentes de perdas ou danos 
verificados em conseqüência de uma mesma ocorrência, correspondendo esta franquia a 
1% (um por cento) da importância segurada, limitada aos valores mínimos e máximos, de-
clarados na especificação desta apólice.  
 
CLÁUSULA 10ª - CADUCIDADE DO SEGURO  
 
10.1. Dar-se-á, automaticamente, a caducidade do contrato, ficando a Seguradora isenta de 
qualquer responsabilidade por este seguro:  
 
a) Caso haja fraude ou tentativa de fraude simulando sinistro ou agravando-lhe as conse-
qüências;  
b) Caso haja reclamação dolosa, sob qualquer ponto de vista, ou baseada em declarações 
falsas, ou emprego de quaisquer meios culposos ou simulações;  
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c) Quando a indenização ou a soma das indenizações pagas por esta apólice atingir o limite 
da importância segurada. Se da apólice constar mais de um item para importância segurada 
(limites e sublimites), a caducidade será aplicada a cada item separadamente, nunca se 
comunicando qualquer importância segurada entre os limites e sublimites de cobertura na 
apólice especificados.  
 
 
CLÁUSULA 11ª - DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
11.1.Ratificam-se as demais Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados que não 
foram revogadas por esta Condição Especial.  
 
 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA COBERTURA ADICIONAL DE ROUBO  
 
 
CLÁUSULA 1ª - DEFINIÇÕES  
 
1.1 Aplicam-se a esta cobertura as definições previstas na Cláusula 1ª - Definições das res-
pectivas Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 2ª - OBJETIVO  
 
2.1. Esta Condição Especial integra as Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados e 
tem por objetivo incluir a cobertura adicional de Roubo.  
 
CLÁUSULA 3ª - RISCOS COBERTOS  
3.1. Estão cobertos, desde que praticados no recinto do imóvel indicado nesta apólice como 
local do seguro, os seguintes riscos:  
 
a) Roubo: subtração cometida mediante grave ameaça ou emprego de violência contra pes-

soa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido a impossibilidade de resistência, 

quer pela ação física, quer pela aplicação de narcóticos ou assalto a mão armada.  

b) Furto com destruição ou rompimento de obstáculo: configurando-se como tal exclusiva-

mente aquele cometido com destruição ou rompimento de obstáculo ou mediante escalada 

ou utilização de outras vias que não as destinadas a servir de entrada ao local onde se en-

contram os bens cobertos, ou mediante emprego de chave falsa, gazua ou instrumentos 

semelhantes, desde que a utilização de qualquer destes meios tenha deixado vestígios ma-

teriais inequívocos, ou tenha sido constatada por inquérito policial.  

c) Danos materiais diretamente causados aos bens cobertos durante a prática de roubo e 

furto qualificado, quer o evento se tenha consumado, quer se tenha caracterizado a simples 

tentativa.  

d) A extorsão na forma definida pelo artigo 158 do Código Penal Brasileiro.  

 
CLÁUSULA 4ª - BENS COBERTOS  
 
4.1.Consideram-se bens cobertos aqueles expressamente convencionados e relacionados 
nesta apólice, ou nas respectivas condições especiais e especificações.  
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CLÁUSULA 5ª - RISCOS EXCLUÍDOS  
 
5.1. Esta apólice não cobre em caso algum:  
 
a) Prejuízos provenientes de lucros cessantes e quaisquer outros prejuízos conseqüentes, 

tais como desvalorização dos bens cobertos por retardamento, perda de mercado e outros. 

b) Perdas e danos materiais decorrentes direta ou indiretamente dos seguintes eventos, 

ainda que provenientes dos riscos cobertos:  

i) Incêndio, raio, explosão, desmoronamento, alagamento, inundação, furacão, terremoto ou 

tremor de terra, erupção vulcânica e quaisquer outras convulsões da natureza;  

ii) Atos de hostilidade ou de guerra: rebelião, insurreição, revolução, tumulto, motim, greve 

"Lockout", confisco, nacionalização, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de 

autoridade de fato ou de direito civil ou militar; e em geral, toda e qualquer conseqüência 

destas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa, agindo por parte de, ou 

em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar, pela força, o go-

verno, por meio de atos de terrorismo, guerra revolucionária, subversão e guerrilhas.  

iii) Apropriação indébita, nos termos do artigo 168 do Código Penal: “Apropriar-se de 

coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção”;  

iv) Furto simples, conforme definido pelo artigo 155 do Código Penal: “Subtrair, para 

si ou para outrem, coisa alheia móvel”;  

v) Furto qualificado definido como tal nos incisos II, III e IV do parágrafo 4º do artigo 

155 do Código Penal e sem que tenha havido destruição ou rompimento do obstáculo 

à subtração da coisa, sendo:  

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;  

III - com emprego de chave falsa;  

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas;”  

vi) Estelionato, na forma definida pelo artigo 171 do Código Penal: “Obter para si ou 

para outrem vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo alguém em erro, mediante 

artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento”;  

vii) Extorsão mediante seqüestro, nos termos do artigo 159 do Código Penal: “Seqües-

trar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como 

condição ou preço do resgate”;  

 
5.2. Esta apólice não cobre ainda:  
 
a) Perdas e danos ocasionados ou facilitados por dolo ou culpa grave equiparável ao dolo, 
seja do segurado, de pessoa que com ele conviva permanente ou temporariamente, seja de 
empregado, serviçal ou preposto seu, ou de terceiro eventualmente incumbido da vigilância 
e guarda dos bens cobertos ou dos locais que os contenha.  
b) Perdas ou danos resultantes de extorsão mediante seqüestro e extorsão indireta como 
definidas pelos artigos 159 e 160, respectivamente, do Código Penal Brasileiro.  
c) Perdas e danos ocorridos quando os bens cobertos estiverem localizados em áreas ex-
ternas do imóvel designado na apólice como local do seguro.  
d) Quaisquer danos produzidos em vitrinas, mostruários ou outras obras de vidro.  
e) Qualquer perda, destruição ou dano de quaisquer bens materiais, qualquer prejuízo ou 
despesa emergente, qualquer dano emergente e qualquer responsabilidade legal de qual-
quer natureza, direta ou indiretamente causados por, resultantes de, ou para os quais te-
nham contribuído radiações ionizantes ou de contaminações pela radioatividade de qualquer 
combustível nuclear ou de qualquer resíduo nuclear, resultante de combustão de material 
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nuclear. Para fins desta exclusão, “combustão” abrangerá qualquer processo auto-
sustentador de fissão nuclear.  
f) Qualquer perda, destruição, dano ou responsabilidade legal direta ou indiretamente cau-
sados por, resultantes de, ou para os quais tenha contribuído material de armas nucleares.  
 
5.3. Também estão excluídos desta cobertura os riscos excluídos na Cláusula 4ª - Riscos 
Excluídos das Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 6ª - BENS NÃO COMPREENDIDOS NO SEGURO  
 
6.1. Está apólice não cobre, de forma alguma:  
 
a) Objetos existentes ao ar livre, em varandas, terraços, bem como em edificações abertas 

ou semi-abertas, tais como galpões, alpendres, barracões e semelhantes.  

b) Qualquer objeto de valor estimativo, exceto no que disser respeito ao valor material e in-

trínseco.  

c) Animais de qualquer espécie.  

d) Automóveis, motocicletas, motonetas e similares, salvo quando se tratar de mercadorias 

inerentes ao ramo de negócio do segurado e arrolados como bens cobertos.  

e) Componentes, peças ou acessórios no interior de aeronave, embarcação ou veículo de 

qualquer espécie.  

f) Mercadorias em trânsito, por qualquer meio de transporte.  

g) Dinheiro de qualquer espécie, cheques, títulos e quaisquer outros papéis que represen-

tem valor.  

 
CLÁUSULA 7ª - LIMITE DE INDENIZAÇÃO POR UNIDADE SINISTRADA  
 
7.1. Salvo quando relacionados expressamente na apólice, com suas respectivas importân-
cias unitárias, os mobiliários, computadores, máquinas de calcular, máquinas mecânicas e 
eletrônicas, caixas registradoras, cofres, arquivos, demais utensílios de escritório e objetos 
de guarda de valores, para fins de indenização, nenhum desses objetos segurados conterão 
valor unitário superior a 3% (três por cento) do Limite Máximo de Indenização constante da 
especificação da apólice para a cobertura por roubo.  
 
CLÁUSULA 8ª - DOCUMENTOS E PROVA DO SEGURO  
 
8.1. São documentos do presente seguro a proposta e a apólice com os respectivos anexos. 
Nenhuma alteração nesses documentos será válida se não for feita por escrito, com concor-
dância de ambas as partes contratantes.  
 
8.2. Não é admitida a presunção de que a Seguradora possa ter conhecimento de circuns-
tâncias que não constem da proposta, apólice e seus anexos, ou que não lhe tenham sido 
comunicadas posteriormente na forma do item anterior.  
 
CLÁUSULA 9ª - DECLARAÇÕES INEXATAS  
 
9.1. Quaisquer declarações inexatas ou omissas na proposta do segurado sobre circunstân-
cias que possam influir no conhecimento do risco isentam a Seguradora do pagamento das 
indenizações e da restituição do prêmio, salvo se o segurado provar justa causa de erro.  
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CLÁUSULA 10ª - PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS BENS COBERTOS  
 
10.1. O segurado se obriga a tomar todas as medidas normais tendentes a oferecer prote-
ção ao local onde se encontram os bens cobertos, inclusive e principalmente a manter em 
perfeito estado de funcionamento as fechaduras, trincos e demais dispositivos de segurança 
das portas, janelas, aberturas e similares.  
 
CLÁUSULA 11ª - ALTERAÇÃO E AGRAVAÇÃO DO RISCO  
 
11.1. Qualquer dos fatos mencionados a seguir eximirá a Seguradora de toda a responsabi-
lidade no tocante aos bens a que se referir, salvo quando houver sido ela notificada pelo 
segurado da sua ocorrência e houver dado, antes do sinistro, anuência expressa a subsis-
tência do seguro, mediante anotação na apólice:  
 
a) Alteração na atividade comercial ou industrial do segurado com relação aos bens cober-

tos, ou na natureza ou forma de utilização ou ocupação dos mesmos bens e ainda qualquer 

modificação que tenha sobrevindo ao imóvel que os contenha;  

b) Remoção dos bens cobertos para imóvel diverso do mencionado na apólice;  

c) Desocupação ou desabitação do imóvel que contenha os bens cobertos, por um período 

superior a 9 (nove) dias;  

d) Transferência, pelo segurado, de seu interesse nos bens cobertos, salvo quando for o 

herdeiro legítimo ou testamentário, ou nos casos dos artigos 1.407 do Código Civil.  

 
CLÁUSULA 12ª - INSPEÇÃO  
 
12.1. A Seguradora se reserva o direito de proceder, durante a vigência do contrato, a ins-
peção do local e dos objetos que se relacionem como seguro e a averiguação das circuns-
tâncias que aos mesmos se refiram. O segurado deve facilitar a Seguradora à execução de 
tais medidas, proporcionando-lhe as provas e os esclarecimentos razoavelmente solicitados.  
 
CLÁUSULA 13ª - APURAÇÃO DOS PREJUÍZOS  
 
13.1. Para determinação dos prejuízos indenizáveis, de acordo com as condições expressas 
nesta apólice, serão adotados os seguintes critérios:  
 
a) No caso do maquinismo, tomar-se-á por base o valor de novo, isto é, o custo do dia e 

local do sinistro, no estado de novo, de maquinismo idêntico ao segurado, ou, se isto não for 

possível, de maquinismo de tipo semelhante e capacidade equivalente, deduzida, em qual-

quer caso, a eventual depreciação pelo uso, idade e estado de conservação. Fica entendido 

e concordado que, no critério acima, o seguro sobre maquinismo abrangerá também suas 

instalações e acessórios, salvo se estes estiverem expressamente excluídos, ou tiverem 

verba própria;  

b) No caso de mercadorias e matérias-primas, tomar-se-á por base o custo no dia e local do 

sinistro, tendo-se em vista o gênero de negócio do segurado;  

c) No caso de móveis e utensílios, tomar-se-á por base o valor real imediatamente antes do 

sinistro.  

 
13.2. A indenização por qualquer objeto será feita tomando-se por base seu valor unitário, 
não se levando em consideração que faça ele parte de um jogo ou conjunto, ainda que re-
sulte na desvalorização da parte remanescente.  
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CLÁUSULA 14ª - SEGUROS EM OUTRA SEGURADORA  
 
14.1. Se os bens cobertos por esta apólice já estiverem garantidos, no todo ou em parte, por 
outro contrato contra os mesmos riscos, fica o segurado obrigado a declarar a Seguradora 
tal fato, que será mencionado nesta apólice, sob pena de anulação da mesma. A igual pro-
cedimento continua obrigado o segurado se posteriormente vier a contratar outro seguro em 
condições idênticas ao acima, devendo a comunicação ser feita imediatamente a Segurado-
ra, previamente e por escrito, sob pena de ficar esta isenta da responsabilidade assumida.  
 
CLÁUSULA 15ª - CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL  
 
15.1. Sem prejuízo do disposto na Cláusula 13, se os bens cobertos por esta apólice estive-
rem também garantidos por outra ou outras apólices emitidas por esta ou outras Segurado-
ras, a cota de participação por esta apólice se dará na proporção da responsabilidade as-
sumida em relação à importância segurada por todas as apólices em vigor na data do sinis-
tro. Cada verba, separadamente, estará sujeita a este mesmo critério.  
 
CLÁUSULA 16ª - OBRIGAÇÕES DO SEGURADO  
 
16.1. Obriga-se expressamente o segurado a:  
 
a) Tomar todas as precauções que razoavelmente possam ser dele esperadas, tendentes a 

evitar as ocorrências previstas na Clausula 2; b) Contribuir com todos os meios legais a sua 

disposição para descoberta do autor ou autores do delito, dando para tal fim imediato aviso 

a polícia, requerendo a abertura do competente inquérito, conservando, enquanto for neces-

sário, vestígios e indícios do delito praticado e facilitando todas as pesquisas a que as auto-

ridades ou a Seguradora julgarem por bem proceder;  

c) Dar aviso a Seguradora de qualquer sinistro, logo que dele tenha conhecimento;  

d) Adotar, em caso de sinistro, todas as providências para minorar o dano, recuperar as coi-

sas roubadas, resguardar convenientemente os objetos ilesos ou danificados e, ainda, a 

observar as instruções que a Seguradora der a respeito de tais providencias. A Seguradora 

reembolsará o segurado das despesas previamente combinadas e devidamente comprova-

das, para resguardar os salvados;  

e) Autorizar a Seguradora, sempre que esta julgar conveniente, a adotar as providências 

enumeradas nos itens b) e d), outorgando-lhe, por meio hábil, todos os poderes necessários 

a bom êxito;  

f) Comprovar o dano sofrido, em caso de sinistro, pela forma prevista na Cláusula 15 da 

presente apólice;  

g) PROTEÇÃO, SEGURANÇA - para os estabelecimentos que possuem operações 

após as 22:00h, as chaves dos cofres não poderão, em hipótese alguma, no período 

das 22:00h às 6:00h, permanecer em poder ou em local conhecido por qualquer um 

dos empregados, sob pena de perda de direito à indenização em caso de sinistro;  

 
16.2. A falta de cumprimento das obrigações previstas no item anterior, desde que acarrete 
prejuízo a Seguradora importará na perda do direito a indenização.  
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CLÁUSULA 17ª - LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO  
 
17.1. Em caso de sinistro, deverá o segurado:  
 
a) Remeter a Seguradora a reclamação por escrito. A reclamação, devidamente assinada, 
relacionará separadamente e para cada verba da apólice todos os bens roubados ou danifi-
cados, com a declaração do prejuízo sofrido por objeto, tendo em vista o seu valor na data 
do sinistro;  
b) Apresentar a Seguradora todas as provas que esta lhe possa razoavelmente exigir da 
ocorrência dos fatos enumerados na Cláusula 3a., bem como das importâncias indicadas na 
relação acima citada, da existência, qualidade e quantidade dos objetos roubados ou danifi-
cados, proporcionando-lhe o exame dos livros e notas fiscais, facilitando-lhe a realização de 
quaisquer perícias e sindicâncias que possam ser úteis a determinação exata da quantia a 
indenizar.  
 
17.2. O seguro, por si só, não constitui reconhecimento ou prova de existência, da natureza 
ou do valor dos objetos segurados, quer quando da formação do contrato, quer no momento 
do sinistro.  
 
17.3. O fato de proceder a Seguradora a exames e vistorias, expedir instruções ao segurado 
para agir em seu nome, judicial ou extrajudicialmente, a fim de minorar o dano ou recuperar 
os objetos, não importa, por si só, no reconhecimento de sua responsabilidade como Segu-
radora, que somente estará caracterizada após a regulação do sinistro conclusiva pela co-
bertura.  
 
CLÁUSULA 18ª - REPOSIÇÃO  
 
18.1. Mediante acordo entre as partes, a indenização poderá ser paga em dinheiro ou medi-
ante reposição dos bens destruídos ou danificados. Em quaisquer dos casos, ter-se-ão por 
validamente cumpridas pela Seguradora as suas obrigações.  
 
CLÁUSULA 19ª - CADUCIDADE DO SEGURO  
 
19.1. Dar-se-á, automaticamente, a caducidade do contrato, ficando a Seguradora isenta de 
qualquer responsabilidade por este seguro:  
 
a) Caso haja fraude ou tentativa de fraude simulando sinistro ou agravando-lhe as conse-
qüências;  
b) Caso haja reclamação dolosa, sob qualquer ponto de vista, ou baseada em declarações 
falsas, ou emprego de quaisquer meios culposos ou simulações;  
c) Quando a indenização ou a soma das indenizações pagas por esta apólice atingir o limite 
da importância segurada. Se da apólice constar mais de um item para importância segurada 
(limites e sublimites), a caducidade será aplicada a cada item separadamente, nunca se 
comunicando qualquer importância segurada entre os limites e sublimites de cobertura na 
apólice especificados.  
 
CLÁUSULA 20ª - REDUÇÃO DA IMPORTÂNCIA SEGURADA  
 
20.1. Em caso de ocorrerem sinistros indenizáveis por esta apólice, a importância segurada 
do item sinistrado ficará reduzida, automaticamente, da importância correspondente ao valor 
da indenização, a partir da data da ocorrência do sinistro, não tendo o segurado direito a 
restituição do prêmio correspondente.  
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CLÁUSULA 21ª - LIVROS COMERCIAIS  
 
21.1. Sempre que os livros ou registros comerciais forem exigidos por lei, o segurado obriga-
se expressamente a preservá-los contra a possibilidade de destruição, a fim de justificar, por 
meio deles, a reclamação pelos prejuízos havidos.  
 
CLÁUSULA 22ª - SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS  
 
22.1. Paga a indenização do sinistro, fica a Seguradora sub-rogada, até a concorrência da 
indenização, nos direitos e ações do segurado contra terceiros, cujos atos ou fatos tenham 
dado causa ao prejuízo indenizado, podendo exigir do segurado, em qualquer tempo, o ins-
trumento de cessão e os documentos hábeis para o exercício desses direitos.  
 
22.2. O segurado não pode praticar qualquer ato que venha a prejudicar o direito de sub-
rogação da Seguradora contra terceiros responsáveis pelo sinistro, não se permitindo faça o 
segurado, com os mesmos, acordo ou transações, sem autorização prévia e por escrito da 
seguradora.  
 
CLÁUSULA 23ª - PERDAS DE DIREITOS  
 
23.1. Além dos casos previstos em lei ou nesta apólice, a Seguradora ficará isenta de qual-
quer obrigação decorrente deste contrato, no caso de:  
 
a) Inobservância, por parte do segurado, das obrigações convencionadas nas cláusulas des-
ta apólice;  
b) Deixar o segurado de tomar todas as precauções que razoavelmente possam dele ser 
esperadas, para a preservação dos bens segurados contra os riscos assumidos por esta 
apólice.  
 
CLÁUSULA 24ª - VIGÊNCIA E CANCELAMENTO DO SEGURO  
 
24.1. O presente contrato vigorará pelo prazo de 1 (um) ano, salvo estipulação em contrário, 
e somente poderá ser cancelado ou rescindido, total ou parcialmente, excetuados os casos 
previstos em lei, por acordo entre as partes contratantes, observadas as seguintes condi-
ções:  
 
a) Na hipótese de rescisão por proposta do segurado, a Seguradora reterá, além dos emo-
lumentos, o prêmio calculado de acordo com a tabela de prazo curto da tarifa em vigor;  
b) Se por iniciativa da Seguradora, esta reterá, do prêmio recebido, a parte proporcional ao 
tempo decorrido.  
 
CLÁUSULA 25ª - PAGAMENTO DO PRÊMIO  
 
25.1. Fica entendido e ajustado que qualquer indenização por força do presente contrato 
somente passa a ser devida depois que o pagamento do prêmio houver sido realizado pelo 
segurado, o que deve ser feito, no máximo até a data limite prevista para este fim, na NOTA 
DE SEGURO.  
 
25.2. A data limite para pagamento do prêmio não poderá ultrapassar o 30.o dia da emissão 
da apólice, da fatura ou da conta mensal, do aditivo de renovação, dos aditivos ou endossos 
dos quais resulte aumento do prêmio.  
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25.3. Quando a data limite cair em dia em que não haja expediente bancário, o pagamento 
do prêmio poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.  
 
25.4. Fica, ainda, entendido e ajustado que se o sinistro ocorrer dentro do prazo de paga-
mento do prêmio, sem que ele se ache efetuado, o direito a indenização não ficará prejudi-
cado, se o prêmio respectivo for pago ainda naquele prazo.  
 
25.5. Aplicam-se à cobertura concedida pelas presentes Condições Especiais o disposto na 
Cláusula 25ª das Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 26ª - AVISOS E COMUNICAÇÕES  
 
26.1. Todos e qualquer aviso ou comunicação do segurado ou de quem suas vezes fizer, 
em virtude deste seguro, deverá ser feito por escrito.  
 
CLÁUSULA 27ª - DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
27.1. Ratificam-se as demais Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados que não 
foram revogadas por esta Condição Especial.  
 
 
CONDIÇÕES ESPECIAIS DA COBERTURA ADICIONAL DE TERREMOTOS OU TRE-
MORES DE TERRA E MAREMOTOS  
 
 
CLÁUSULA 1ª - DEFINIÇÕES  
 
1.1Aplicam-se a esta cobertura as definições previstas na Cláusula 1ª - Definições das res-
pectivas Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 2ª - OBJETIVO  
 
2.1. Esta Condição Especial integra as Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados e 
tem por objetivo incluir a cobertura adicional de Terremotos ou Tremores de Terra e Mare-
motos.  
 
CLÁUSULA 3ª - RISCOS COBERTOS  
 
3.1. O presente seguro tem por objetivo indenizar o segurado das perdas e danos materiais 
causados aos bens descritos nesta apólice, diretamente por terrremoto e/ou tremor de terra 
e/ou maremoto.  
 
CLÁUSULA 4ª - RISCOS EXCLUÍDOS  
 
4.1. Este seguro não cobre perdas e danos consequentes, direta ou indiretamente, de:  
 
a) ressaca;  
b) chuva, neve ou granizo no interior dos edifícios, a menos que o edifício segurado ou o 
que contenha os bens segurados tenha sofrido antes uma abertura no telhado, ou paredes 
externas em consequência direta de um dos riscos cobertos. Nessa hipótese, a seguradora 
indenizará unicamente as perdas e danos sofridos pelos bens segurados em consequência 
direta e imediata da chuva, neve ou granizo ao penetrar no edifício pela abertura do telhado 
ou paredes externas causadas pelo risco coberto, excluindo-se, todavia, as perdas e danos 
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causados por chuva, neve ou granizo que penetre através de portas, janelas, bandeiras ou 
outras aberturas que não as expressamente mencionadas no parágrafo anterior.  
c) geadas ou baixa temperatura, ainda que ocorram simultânea ou consecutivamente a um 
dos riscos cobertos;  
d) água ou outra substância líquida das instalações de chuveiros automáticos ("sprinklers") 
ou outros encanamentos, a menos que tal instalação ou encanamentos hajam sofrido dano 
em consequência direta dos riscos cobertos;  
e) furto ou roubo, verificado durante ou depois da ocorrência de um dos riscos cobertos;  
f) incêndio, raio ou explosão, mesmo quando consequentes dos riscos cobertos;  
g) lucros cessantes por paralisação parcial ou total do estabelecimento;  
h) demoras de qualquer espécie ou perda do mercado;  
i) subtração dolosa ou culposa, atos desonestos, fraudulentos ou criminosos, praticados por 
funcionário ou preposto do segurado, quer agindo por conta própria ou mancomunado com 
terceiros;  
j) vendaval, furação, ciclone ou tornado.  
 
4.2..Também estão excluídos desta cobertura os riscos excluídos na Cláusula 4ª - Riscos 
Excluídos das Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 5ª - PREJUÍZOS INDENIZÁVEIS  
 
5.1. São indenizáveis, até o limite máximo da importância segurada os seguintes prejuízos:  
 
a) danos materiais diretamente resultantes dos riscos cobertos;  
b) danos materiais decorrentes da impossibilidade de remoção ou proteção dos salvados, 
por motivo de força maior;  
c) danos materiais decorrentes de deterioração dos bens segurados guardados em ambien-
tes especiais, em virtude de paralisação do respectivo aparelhamento, desde que resultante 
exclusivamente da ocorrência dos riscos cobertos na área do terreno ou edifício onde estive-
rem localizados os bens descritos nesta apólice;  
d) danos materiais e despesas decorrentes de providências, tomadas para o salvamento e 
proteção dos bens descritos nesta apólice e para o desentulho do local.  
 
CLÁUSULA 6ª - BENS NÃO COMPREENDIDOS NO SEGURO  
 
6.1. Não estão abrangidos pelas garantias do presente seguro, salvo estipulação expressa 
na apólice:  
 
a) quaisquer bens que se encontrarem fora dos edifícios ou construções descritos na apóli-
ce;  
b) veículos, implementos agrícolas, vagões, vagonetes, aeronaves, máquinas de terraplana-
gem e semelhantes, a menos que se encontrem dentro dos edifícios ou construções descri-
tos na apólice;  
c) letreiros e anúncios luminosos;  
d) fios ou cabos de transmissão (eletricidade, telefone e telégrafo);  
e) explosivos (continente e conteúdo);  
f) animais;  
g) jóias, pedras e metais preciosos, pérolas, objetos de arte ou de valor estimativo, raridades 
e livros;  
h) papéis de crédito, obrigações, títulos e documentos de qualquer espécie, moedas cunha-
das ou papel moeda, cheques, livros de contabilidade ou quaisquer outros livros comerciais;  
i) manuscritos, plantas, projetos, modelos, debuxos, moldes, cliches e croquis.  
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CLÁUSULA 7ª - LIMITE DE INDENIZAÇÃO DE BENS NÃO ESPECIFICADOS  
 
7.1. A responsabilidade máxima para os bens adiante mencionados, fica limitada a R$ 
............................ (................. .........................................................), salvo quando os mes-
mos se encontrarem expressamente relacionados na apólice com o seu respectivo valor 
segurado: coleções científicas ou artísticas ou numismáticas, curiosidades, medalhas, qua-
dros, prata lavrada, esculturas, armas, molduras, tapetes, cortinas e, em geral, quaisquer 
objetos raros ou preciosos, móveis ou fixos.  
 
CLÁUSULA 8ª - VALOR EM RISCO E PREJUÍZO  
 
8.1. Para a determinação dos valores em risco e dos prejuízos, indenizáveis de acordo com 
as condições expressas, nesta apólice, serão adotados os seguintes critérios:  
a) no caso de edifícios - tomar-se-á por base a importância necessária na data do sinistro, a 
construção de edifícios idênticos aos segurados, deduzida a eventual depreciação pelo uso, 
idade e estado de conservação. Salvo declaração expressa na apólice, ficará excluído o 
valor dos alicerces. Fica entendido e concordado que no critério acima o valor em risco do 
edifício incluirá benfeitorias a ele incorporadas, salvo se constar na apólice verba distinta, ou 
se houver expressa exclusão desses bens ou ainda, se eles tiverem seguro próprio, embora 
em nome de terceiros. Fica, outrossim, entendido e concordado que, se em consequência 
de prescrição legal ou qualquer medida análoga, não se puder reconstruir ou reparar o edifí-
cio segurado os prejuízos corresponderão, somente a quantia que seria necessária a sua 
reconstrução ou reposição em condições semelhantes aquelas em que se encontrava ime-
diatamente antes do sinistro;  
b) no caso de maquinismos - tomar-se-á por base o valor de novo dos maquinismos, isto é, 
o custo, no dia e local do sinistro, no estado de novo, de maquinismos idênticos aos segura-
dos, ou se isto não for possível, de maquinismos de tipo semelhante e capacidade equiva-
lente, deduzida, em qualquer caso, a eventual depreciação pelo uso, idade e estado de con-
servação. Fica entendido e concordado que no critério acima, o seguro sobre maquinis- mos 
abrangerá, também, suas instalações e acessórios, salvo se houver expressa exclusão dos 
mesmos, ou se esses bens tiverem verba própria;  
c) no caso de mercadorias e matérias-primas - tomar-se-á por base o custo no dia e local do 
sinistro, tendo-se, em vista o gênero de negócio do segurado;  
d) no caso de móveis e utensílios - tomar-se-á por base o valor real imediatamente antes do 
sinistro.  
 
CLÁUSULA 9ª - FRANQUIA  
 
9.1. Correrão por conta do segurado os primeiros prejuízos decorrentes de perdas ou danos 
verificados em consequência de uma mesma ocorrência para cada período de 24 horas, 
correspondendo esta franquia a 1% (um por cento) da importância segurada, limitada ao 
mínimo de R$ ........................ (.........................................................................) e ao máximo 
de R$ .......................... (............................ .............................................) para cada período.  
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CLÁUSULA 10ª - CADUCIDADE DO SEGURO  
 
10.1. Dar-se-á, automaticamente, a caducidade do contrato, ficando a Seguradora isenta de 
qualquer responsabilidade por este seguro:  
 
a) Caso haja fraude ou tentativa de fraude simulando sinistro ou agravando-lhe as conse-
qüências;  
b) Caso haja reclamação dolosa, sob qualquer ponto de vista, ou baseada em declarações 
falsas, ou emprego de quaisquer meios culposos ou simulações;  
c) Quando a indenização ou a soma das indenizações pagas por esta apólice atingir o limite 
da importância segurada. Se da apólice constar mais de um item para importância segurada 
(limites e sublimites), a caducidade será aplicada a cada item separadamente, nunca se 
comunicando qualquer importância segurada entre os limites e sublimites de cobertura na 
apólice especificados.  
 
CLÁUSULA 11ª - DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
11.1. Ratificam-se as demais Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados que não 
foram revogadas por esta Condição Especial.  
 
 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA COBERTURA ADICIONAL DE TUMULTOS  
 
 
CLÁUSULA 1ª - DEFINIÇÕES  
 
1.1 Aplicam-se a esta cobertura as definições previstas na Cláusula 1ª - Definições das res-
pectivas Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 2ª - OBJETIVO  
 
2.1. Esta Condição Especial integra as Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados e 
tem por objetivo incluir a cobertura adicional de Tumultos.  
 
CLÁUSULA 3ª - RISCOS COBERTOS  
 
3.1. Os riscos cobertos são os seguintes:  
 
a) Tumulto - que se define como ação de pessoas, com características de aglomeração, 
que perturbe a ordem pública através da prática de atos predatórios, cuja repressão não 
haja necessidade de intervenção das Forças Armadas;  
b) Greve - ajuntamento de mais de três pessoas da mesma categoria ocupacional que se 
recusam a trabalhar ou a comparecer onde os chama o dever;  
c) Lockout - cessação da atividade por ato ou fato de empregador.  
 
CLÁUSULA 4ª - PREJUÍZOS INDENIZÁVEIS  
 
4.1. São indenizáveis:  
 
a) Danos materiais sofridos pelo Segurado em consequência de riscos cobertos;  
b) Danos materiais e despesas decorrentes de medidas tomadas para reprimir ou tentar 
reprimir qualquer perturbação de ordem pública ou para reduzir-lhes as consequências, 
quando resultarem dos riscos acima definidos.  
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4.2. São também indenizáveis as perdas e danos materiais causados pelas seguintes con-
sequências dos riscos cobertos por esta apólice:  
 
a) Desmoronamento;  
b) Impossibilidade de remoção ou proteção dos salvados por motivo de força maior;  
c) Desentulho do local.  
 
CLÁUSULA 5ª - RISCOS EXCLUÍDOS  
 
5.1. Esta apólice não cobre, em caso algum:  
 
a) Perda ou dano causado por guerra, invasão, ato de inimigo estrangeiro, hostilidade ou 
operações bélicas, guerra civil, insurreição, rebelião, revolução, conspiração ou ato de auto-
ridade militar ou usurpadores de autoridade ou atos de qualquer pessoa que esteja agindo 
por parte de ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem à derrubada, 
pela força, do Governo “de jure” ou “de facto” ou a instigar queda do mesmo por meio de 
atos de terrorismo ou subversão, nem cobre ainda atos ou motins que, por sua excepcio-
nalmente na violência ou nas proporções, exijam o uso das Forças Armadas para reprimi-
las;  
b) Prejuízos advindos ao Segurado que tiver motivado o “lockout”;  
c) Quaisquer danos não à matéria, tais como perda de ponto;  
d) Lucros Cessantes, perda de mercado, desvalorização dos objetos Segurados em conse-
quência de retardamento;  
e) Atos de sabotagem que não se relacionem com os acontecimentos mencionados na alí-
nea “a” do subitem 3.1 das presentes Condições Especiais;  
f) A destruição sistemática de edifícios destinados a cultos religiosos ou outros fins ideológi-
cos;  
g) Confisco, nacionalização e requisição por ordem de qualquer autoridade federal, estadual 
ou municipal, ou outras autoridades que possuam os poderes “de facto” para assim proce-
der;  
h) Perda da posse dos bens Segurados, decorrentes da ocupação do local em que se acha-
rem, respondendo, todavia, a Companhia pelos danos causados aos referidos bens, quer 
durante a ocupação, quer na retirada dos mesmos, por motivo dos acontecimentos enume-
rados no subitem 3.1 das presentes Condições Especiais;  
i) Qualquer perda ou destruição ou danos de quaisquer bens materiais ou quaisquer bens 
materiais ou qualquer prejuízo ou despesa emergente ou qualquer dano consequente, ou 
qualquer responsabilidade legal de qualquer natureza, direta ou indiretamente causados por, 
resultantes de, ou para os quais tenham contribuído radiações ionizantes ou de contamina-
ção por radioatividade de qualquer combustível nuclear ou de qualquer resíduo nuclear, re-
sultante de combustão de material nuclear, bem como qualquer perda, destruição, dano ou 
responsabilidade legal direta ou indiretamente causados por, resultante de, ou para os quais 
tenha contribuído material de armas nucleares, ficando, ainda, entendido que, para fins des-
ta exclusão, “combustão” abrangerá qualquer processo autossustentado de fissão nuclear.  
 
5.2. Ficam também excluídas da cobertura concedida pelas presentes Condições Especiais:  
 
a) Atos dolosos;  
b) Deterioração dos bens Segurados, em consequência de dificuldade de conservação ou 
de transporte, em virtude dos acontecimentos enumerados no subitem 3.1 das presentes 
Condições Especiais.  
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5.3. No caso de reclamação por prejuízos que se verifiquem durante quaisquer das ocorrên-
cias mencionadas na alínea “b” do item 4.1 da Cláusula 4ª - PREJUÍZOS INDENIZÁVEIS 
previstas nestas Condições Especiais, assiste à Seguradora o direito de exigir do Segurado 
a prova de que os mesmos prejuízos ou danos tiveram causa independentes e não foram, 
de forma alguma, produzidos pelas referidas ocorrências ou suas consequências.  
 
5.4. Também estão excluídos desta cobertura os riscos excluídos na Cláusula 4ª - Riscos 
Excluídos das Condições Gerais.  
 
 
CLÁUSULA 6ª - BENS NÃO COMPREENDIDOS NO SEGURO  
 
6.1. Salvo cláusula em contrário expressa na apólice, ficam excluídos do presente contrato 
de seguros:  
 
a) Veículos que se encontrem fora do recinto do estabelecimento Segurado;  
b) Vidros que possam ser atingidos pelo lado externo, tais como componentes de portas, 
janelas, paredes, vitrinas, tabuletas, anúncios e semelhantes;  
c) Jóias, pedras e metais preciosos, pérolas, objetos de arte ou de valor estimativo, rarida-
des e livros no que exceder ao valor declarado nesta apólice, por unidade atingida pelo si-
nistro;  
d) Manuscritos, plantas, projetos, modelos, debuxos, moldes clichês e croquis;  
e) Papéis de crédito, obrigações, títulos e documentos de qualquer espécie, selos, moedas 
cunhadas ou papel-moeda, cheques, livros de contabilidade ou quaisquer outros livros co-
merciais;  
 
6.2. Qualquer indenização superior ao limite estabelecido na alínea “c” supra somente será 
devida se constarem na apólice discriminadamente os bens Segurados, bem como as im-
portâncias seguradas sobre os mesmos.  
 
CLÁUSULA 7ª - VALOR EM RISCO E PREJUÍZO  
 
7.1. Para determinação dos valores em risco e dos prejuízos indenizáveis, de acordo com as 
demais Condições desta Apólice, serão adotados os seguintes critérios:  
 
a) No caso de bens de uso (edifícios, maquinismos, instalações, móveis e utensílios):  
i. Tomar-se-á por base o valor atual, isto é, o Valor de Novo, aos preços correntes, no dia e 
local do sinistro, menos a depreciação pelo uso, idade e estado de conservação.  
ii. Quando, eventualmente, a importância segurada exceder o valor atual, que é a primeira 
parcela do valor em risco, determinado pelo critério do item anterior, o excesso servirá para 
garantir a depreciação como acima referida, representada pela diferença entre o valor de 
novo e o valor atual, a qual ficará limitada a este último valor e constituirá a segunda parcela 
do valor em risco.  
iii. A indenização relativa à depreciação não poderá, em hipótese alguma, ser superior à 
fixada para o valor atual e somente será devida, depois que o Segurado tiver completado a 
reposição ou reparo dos bens sinistrados ou sua substituição, no País, por outros da mesma 
espécie, ou de outra, e de valor equivalente, desde que a reposição ou reparo se inicie den-
tro de seis meses a contar da data do pagamento da indenização fixada para o valor atual.  
iv. Se, em virtude de determinação legal, não se puderem repor, reparar ou substituir os 
bens sinistrados, a Companhia, ainda assim, será responsável pelas importâncias que seri-
am devidas, se não houvesse tal impedimento.  
v. Salvo declaração expressa nesta apólice entendem-se excluídos os alicerces, nos segu-
ros de edifícios, e incluídas as instalações ou benfeitorias a estes incorporadas, a menos 
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que pertençam a terceiros. Do mesmo modo, nos seguros de maquinismos, entendem-se 
incluídas suas instalações, acessórios e pertences.  
b) No caso de mercadorias e matérias primas: tomar-se-á por base o custo, no dia e local do 
sinistro, tendo em vista o gênero de negócio do Segurado, limitado ao valor de venda, se 
este for menor.  
 
CLÁUSULA 8ª - REPOSIÇÃO  
 
8.1. Mediante acordo entre as partes, a indenização poderá ser paga em dinheiro ou medi-
ante reposição dos bens destruídos ou danificados. Em quaisquer dos casos, ter-se-ão por 
validamente cumpridas pela Seguradora as suas obrigações..  
 
 
CLÁUSULA 9ª - OCORRÊNCIA DE SINISTRO  
 
9.1. Em caso de sinistro coberto pela presente apólice, o Segurado obriga-se, logo que do 
mesmo tenha conhecimento, a comunicá-lo à Companhia e a entregar-lhe os seguintes do-
cumentos:  
 
a) Reclamação sobre as perdas e danos causados pelo sinistro, indicando, de maneira pre-
cisa e detalhada os bens destruídos ou danificados e o valor dos prejuízos sofridos, tendo 
em consideração o valor desses bens no momento do sinistro;  
b) Relação de todos os seguros que existam sobre os mesmos bens. Obriga-se, igualmente, 
o Segurado a facilitar a Companhia o exame de quaisquer documentos, ou provas, inclusive 
escrita contábil, que se torne exigível, para comprovar seu direito à indenização e o montan-
te da mesma;  
c) Dois orçamentos de reparo ou reposição.  
 
CLÁUSULA 10ª - LIVROS COMERCIAIS  
 
10.1. O Segurado, quando comerciante ou industrial, obriga-se expressamente a ter os li-
vros exigidos por lei preservados contra a possibilidade de destruição, a fim de, por meio 
deles, justificar sua reclamação pelos prejuízos havidos.  
 
CLÁUSULA 11ª - VIGÊNCIA E CANCELAMENTO DO SEGURO  
 
11.1. O presente contrato durará pelo prazo estipulado. Entretanto, em caso de sinistro, se-
rão observados os seguintes princípios:  
 
a) Se a indenização paga não exceder a 5% (cinco por cento) da importância segurada do 
item ou itens referentes aos bens danificados, à apólice não sofrerá alteração;  
b) Se a indenização paga for superior a 5% (cinco por cento) da importância segurada do 
item ou itens referentes aos bens danificados, não excedendo, porém, a 80% (oitenta por 
cento), a apólice ficará reduzida da importância correspondente ao valor da indenização 
paga, a partir da data da ocorrência do sinistro, não tendo o Segurado direito a restituição do 
prêmio correspondente àquela redução;  
 
11.2. Se a indenização paga for superior a 80% (oitenta por cento) da importância segurada 
do item ou itens referentes aos bens danificados, o item atingido ficará cancelado a partir da 
data da ocorrência do sinistro não tendo o Segurado direito a restituição do prêmio.Poderá 
também ser cancelado o presente seguro em qualquer tempo, mediante acordo entre as 
partes contratantes, sem que haja restituição do prêmio, salvo na hipótese de transferência 
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de propriedade dos bens Segurados ou inexistência superveniente de mercadorias. Nesses 
casos, o prêmio a devolver será calculado proporcionalmente ao tempo a decorrer.  
 
CLÁUSULA 12ª - SEGUROS EM OUTRA COMPANHIA  
 
12.1. Sob pena de perda dos direitos previstos nesta apólice, o Segurado se obriga:  
 
a) A declarar à Companhia a existência de quaisquer outros seguros, que garantam, contra 
os mesmos riscos, os bens Segurados por esta apólice, previamente e por escrito;  
b) A comunicar, imediatamente, à Companhia a efetivação posterior de outros seguros defi-
nidos na alínea “a”, por escrito.  
 
CLÁUSULA 13ª - CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL  
 
13.1. Havendo mais de um seguro sobre os mesmos bens e ressalvada a hipótese prevista 
na Condição VII, a Companhia concorrerá no caso de sinistro, apenas com a quota de inde-
nização das perdas e danos sofridos pelo Segurado, na proporção da importância que hou-
ver garantido.  
CLÁUSULA 14ª - DECLARAÇÕES INEXATAS OU OMISSÕES  
 
14.1. Se o Segurado não fizer declarações verdadeiras e completas, ou se omitir circunstân-
cias do seu conhecimento, que possam influir na aceitação da proposta ou na taxação do 
risco, não terá direito a qualquer indenização.  
 
CLÁUSULA 15ª - ALTERAÇÕES  
 
15.1. As alterações que sobrevierem durante a vigência desta apólice, com referência aos 
fatos abaixo enumerados, deverão, sob pena de perda dos direitos nela previstos, ser desde 
logo, comunicados à Companhia por escrito e desta merecer expressa concordância:  
 
a) Alteração da atividade exercida pelo Segurado;  
b) Remoção dos bens Segurados, no todo ou em parte, para local diverso do designado na 
apólice;  
c) Alteração da firma ou transmissão a terceiros de interesse no objeto Segurado.  
 
CLÁUSULA 16ª - SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS  
 
16.1. Pelo pagamento da indenização, cujo recibo valerá como instrumento de cessão, a 
Companhia ficará sub-rogada, de pleno direito e até à ocorrência da indenização paga, em 
todos os direitos e ações do Segurado contra aqueles que, por ato ou fato ou omissão, te-
nham causado prejuízos pela Companhia ou para eles concorrido.  
 
CLÁUSULA 17ª - PERDA DE DIREITO  
 
17.1. Além dos casos previstos em lei ou nesta apólice, a Companhia ficará isenta de qual-
quer obrigação decorrente deste contrato se:  
 
a) O sinistro for devido à culpa grave equiparável ao dolo ou dolo do Segurado;  
b) A reclamação indicada na Cláusula 9ª das presentes Condições Especiais for fraudulenta 
ou de má-fé;  
c) O Segurado fizer declarações falsas, ou, por qualquer meio, procurar obter benefícios 
ilícitos do seguro a que se refere esta apólice.  
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CLÁUSULA 18ª - CLÁUSULA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO  
 
18.1. Fica entendido e ajustado que qualquer indenização por força do presente contrato 
somente passa a ser devida depois que o pagamento do prêmio houver sido realizado pelo 
Segurado, o que deve ser feito, no máximo até a data-limite prevista para este fim, na Nota 
de Seguro.  
 
18.2. A data-limite para pagamento do prêmio não poderá ultrapassar o 30º dia da emissão 
da apólice, da fatura ou da conta mensal, do aditivo de renovação, dos aditivos ou endossos 
dos quais resulte aumento do prêmio.  
 
18.3. Quando a data-limite cair em dia em que não haja expediente bancário, o pagamento 
do prêmio poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.  
 
18.4. Fica, ainda, entendido e ajustado que se o sinistro ocorrer dentro do prazo de paga-
mento do prêmio, sem que ele se ache efetuado, o direito à indenização não ficará prejudi-
cado, se o prêmio respectivo for pago ainda naquele prazo.  
 
18.5. Aplicam-se à cobertura concedida pelas presentes Condições Especiais o disposto na 
Cláusula 25ª das Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 19ª - DOCUMENTOS BÁSICOS PARA REGULAÇÃO DE SINISTROS  
 
19.1. Além dos documentos exigidos na cláusula 13ª das Condições Gerais desta apólice, 
sem prejuízos de outros, o segurado deverá apresentar dois orçamentos para reparo e/ou 
reposição dos bens atingidos.  
 
CLÁUSULA 20ª - PERDA TOTAL  
 
20.1. 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 ca-
racterísticas do bem segurado; ou  
b) O custo de reconstrução, reparação e/ou recuperação do bem sinistrado atingir ou ultra-
passar a 75% do seu valor atual.  
 
CLÁUSULA 21ª - FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (QUAN-
DO ADOTADA)  
 
21.1. Esta cobertura poderá estar sujeita a uma franquia e/ou participação obrigatória do 
segurado nos prejuízos indenizáveis, conforme discriminado nesta apólice.  
 
CLÁUSULA 22ª - CADUCIDADE DO SEGURO  
 
22.1. Dar-se-á, automaticamente, a caducidade do contrato, ficando a Seguradora isenta de 
qualquer responsabilidade por este seguro:  
 
a) Caso haja fraude ou tentativa de fraude simulando sinistro ou agravando-lhe as conse-
qüências;  
b) Caso haja reclamação dolosa, sob qualquer ponto de vista, ou baseada em declarações 
falsas, ou emprego de quaisquer meios culposos ou simulações;  
c) Quando a indenização ou a soma das indenizações pagas por esta apólice atingir o limite 
da importância segurada. Se da apólice constar mais de um item para importância segurada 
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(limites e sublimites), a caducidade será aplicada a cada item separadamente, nunca se 
comunicando qualquer importância segurada entre os limites e sublimites de cobertura na 
apólice especificados.  
 
CLÁUSULA 23ª - DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
23.1. Ratificam-se as demais Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados que não 
foram revogadas por esta Condição Especial.  
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CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA COBERTURA ADICIONAL DE VALORES  
 
 
CLÁUSULA 1ª - DEFINIÇÕES  
 
1.1. Para efeito deste seguro entende-se por;  
VALORES - dinheiro em espécie, moedas, metais preciosos, pedras preciosas ou semi-
preciosas, jóias, perolas, certificados de títulos, ações, cupões e todas as outras formas de 
títulos, conhecimentos, recibos de depósitos de armazéns, cheques, saques, ordens de pa-
gamento, selos e estampilhas, apólices de seguro e quaisquer instrumentos ou contratos, 
negociáveis ou não, representando dinheiro ou bens ou interesses nos mesmos; e ainda, 
quaisquer documentos nos quais esteja interessado o segurado ou a custódia dos quais o 
segurado tenha assumido, ainda que gratuitamente. Não serão considerados valores os 
bens acima especificados quando se tratar de mercadorias inerentes ao ramo do negócio do 
segurado.  
 
LOCAL DO SEGURO - O estabelecimento do segurado expressamente especificado na 
apólice.  
 
PORTADORES - pessoas as quais são confiados valores para missões externas de remes-
sas ou para cobranças e pagamentos, entendendo-se como tais, sócios, diretores e empre-
gados do segurado.  
a) Não serão considerados portadores, ainda que enquadrados nas condições acima:  
i) Os menores de 18 anos;  
ii) Os vendedores ou motoristas vendedores que recebam pagamento contra entrega de 
mercadorias;  
iii) Pessoas sem vínculo empregatício com o segurado, ainda que com ele relacionados por 
contrato de prestação ou locação de serviços específicos de remessas, cobrança ou paga-
mentos.  
 
REMESSAS - Valores em mãos de portadores, e procedentes do local de origem expres-
samente discriminado na apólice.  
 
LOCAL DE ORIGEM - os locais ocupados pelo segurado de onde procedem as remessas 
abrangidas pelo seguro (sede ou matriz), sucursais, filiais, agenciam, (delegacias e escritó-
rios), devidamente especificados na apólice.  
Não obstante o disposto acima, são também consideradas abrangidas pelo seguro as re-
messas que, partindo de locais sob controle ou de propriedade de terceiros, tenham decorri-
do de uma ordem escrita emitida no "local de origem" devidamente discriminado na apólice.  
 
TRÂNSITO - a movimentação de valores fora do local e/ou locais especificados na apólice, 
para esta cobertura.  
 
RISCOS COBERTOS – Estarão cobertos os riscos abaixo indicados com relação a valores 
de interesse do segurado existentes no interior do imóvel especificado nesta apólice, dentro 
e/ou fora do cofre-forte e/ou caixa forte e/ou, ainda quando em trânsito em mãos de portado-
res, cumprindo esclarecer que para os fins deste seguro, considera-se:  
 
COFRE-FORTE - Compartimento de aço, a prova de fogo e roubo, fixo ou móvel, este últi-
mo com peso igual ou superior a 50 quilos, provido de porta com chave e segredo.  
 
CAIXA-FORTE - Compartimento de concreto, a prova de fogo e roubo, provido de porta de 
aço, com chave e segredo, permitindo-se aberturas apenas suficientes para ventilação.  
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1.2. Também serão utilizadas para esta cobertura as definições da Cláusula 1ª - Definições 
das Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 2ª - OBJETIVO  
 
2.1. Esta Condição Especial integra as Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados e 
tem por objetivo incluir a cobertura adicional de Valores.  
 
CLÁUSULA 3ª - RISCOS COBERTOS  
 
3.1. O presente seguro tem por objetivo garantir o pagamento de indenização ao segurado 
pelos prejuízos que o mesmo venha a sofrer em seus valores quando conseqüentes dos 
riscos cobertos.  
 
3.2. Mediante estipulação de verbas específicas e aplicação dos dispositivos tarifários e 
eventuais cláusulas particulares, as garantias deste seguro se aplicam a:  
 
a) Valores no Interior do Estabelecimento, dentro e/ou fora de Cofres-Fortes ou Caixas-
Fortes;  
b) Valores em Trânsito em Mãos de Portadores;  
c) Valores em Veículos de Entrega de Mercadorias.  
 
3.3. Para fins deste seguro, consideram-se “Riscos Cobertos”:  
 
a) O roubo cometido mediante emprego ou ameaça de violência contra a pessoa, ou depois 
de havê-la, por qualquer modo, reduzido a impossibilidade de resistência, quer pela ação 
física, quer pela aplicação de narcóticos ou assalto a mão armada, desde que qualquer des-
sas formas de violência tenha sido praticada dentro do local do seguro, ou, quando em trân-
sito, contra os portadores.  
b) O furto com rompimento ou destruição de obstáculo, como tal configurando-se exclusiva-
mente aquele cometido com destruição ou rompimento de obstáculos ou mediante escalada 
ou utilização de outras vias que não as destinadas a servir de entrada no local onde se en-
contrarem os bens cobertos, ou mediante emprego de chave falsa, gazua ou instrumentos 
semelhantes, desde que a utilização de qualquer desses meios tenha deixado vestígios ma-
teriais inequívocos ou sido constatada em inquérito policial.  
c) A destruição ou perecimento dos valores em conseqüência ou decorrente de simples ten-
tativa dos riscos previstos nos subitens “a” e “b” desta cláusula, ou de quaisquer outros 
eventos decorrentes de causa externa.  
d) A extorsão, na forma definida pelo artigo 158 do Código Penal Brasileiro.  
e) Para valores em trânsito os riscos acima previstos estarão também cobertos quando de-
correntes de acidentes ou mal súbito sofrido pelos portadores.  
 
CLÁUSULA 4ª - RISCOS EXCLUÍDOS  
 
4.1. Além das exclusões previstas nas cláusulas 8ª e 9ª das condições gerais desta apólice, 
o presente seguro não responderá pelos prejuízos que se verificarem em consequência dire-
ta ou indireta de:  
 
a) Extorsão mediante sequestro e extorsão indireta, como definidas pelos artigos 159 e 160 
respectivamente, do código penal brasileiro.  
b) Furto simples, apropriação indébita, estelionato, extravio ou desaparecimento dos valores 
segurados;  
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c) Infidelidade, ato doloso, cumplicidade ou negligencia de diretores, sócios, empregados ou 
prepostos do segurado;  
d) Lucros cessantes;  
e) Tumultos e "lockout";  
f) Furto qualificado definido como tal nos incisos II, III e IV do parágrafo 4º do artigo 
155 do Código Penal e sem que tenha havido destruição ou rompimento do obstáculo 
à subtração da coisa, sendo: “II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, esca-
lada ou destreza; IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas;”  
 
4.2.Também estão excluídos desta cobertura os riscos excluídos na Cláusula 4ª - Riscos 
Excluídos das Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 5ª - VALORES NÃO COMPREENDIDOS NO SEGURO  
 
5.1 Esta apólice não cobre:  
 
a) Valores ao ar livre, em varandas, terraços, edifícios, em construção ou reconstrução, bem 
como em edificações abertas ou semi-abertas, tais como galpões, alpendres, barracões e 
semelhantes, salvo:  
i. Quando em trânsito em mãos de portadores e esse local esteja compreendido no roteiro 
da atividade especificado dos “portadores";  
ii. Quando se tratar de seguro de valores no interior do estabelecimento, e ocorrer à movi-
mentação dos valores de um prédio para outro, desde que situados em um mesmo terreno 
sem passar por via publica.  
b) Qualquer objeto de arte, de valor estimativo, raridade ou sentimental, exceto no que dis-
ser respeito ao seu valor material e intrínseco.  
c) Valores em mãos de portadores, destinados a custeio de viagens, estadias e despesas 
pessoais.  
d) Valores em trânsito sob a responsabilidade de empresas especializadas em transporte de 
valores.  
 
5.2 Salvo estipulação expressa em contrario, esta apólice também não cobre:  
 
a) Valores em veículos de entrega de mercadorias.  
b) Valores durante viagens aéreas.  
c) Valores em trânsito em mãos de portadores durante pagamento de folha salarial.  
 
CLÁUSULA 6ª - ÂMBITO DA COBERTURA  
 
6.1. O âmbito desta cobertura será dentro do Território Nacional.  
 
CLÁUSULA 7ª - PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS VALORES COBERTOS  
 
7.1. Sem prejuízo de outras exigências estabelecidas por legislação especifica, qualquer 
que seja a Importância Segurada, por uma ou mais apólices, o segurado se obriga a prote-
ger convenientemente os valores e a cumprir ou fazer cumprir o seguinte:  
 
7.2 Quanto a Valores no Interior do Estabelecimento:  
 
7.2.1 Fora do horário de expediente, guardar os valores em cofres-fortes ou caixas-fortes, 
devidamente fechados à chave de segurança e segredo, entendendo-se como horário de 
expediente o período de permanência dos funcionários em serviços normais ou extraordiná-
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rios do estabelecimento, não se considerando, para estes fins, o pessoal de vigilância e/ou 
conservação.  
 
7.3 Quanto a Valores em Trânsito em Mãos de Portadores  
 
7.3.1 A acondicionar convenientemente os valores segundo a sua natureza, devendo o por-
tador manter permanentemente sob sua guarda pessoal os valores transportados, não os 
abandonando em nenhuma hipótese em veículos ou quaisquer outros locais, nem os confi-
ando a terceiros não credenciados para tal. Nos períodos de hospedagem em hotéis ou si-
milares, o portador fica obrigado a utilizar os cofres desses estabelecimentos para recolhi-
mento dos valores transportados, sempre que tais valores excederem a quantia declarada 
na especificação desta apólice.  
 
7.3.2 A manter um sistema regular de controle para comprovação das entregas, o qual servi-
ra para identificação qualitativa e quantitativa dos valores segurados.  
 
7.3.3 A efetuar e proteger as remessas conforme a seguir, permitindo-se acumular, para os 
itens I, II e III, os limites ali indicados, para cada espécie de valor. O segurado perdera o 
direito a qualquer indenização se, no momento do sinistro, o montante dos valores transpor-
tados for superior aos limites previstos em I, II, III, IV e V.  
 
a) Transporte permitido por um só portador 
 
I 

 
Dinheiro, cheques ao portador, cheques 
nominativos endossados e outros valo-
res até o valor declarado na especifica-
ção desta apólice.  

 
Até R$ 3.500,00  

II  Títulos ao portador, ações ao portador e 
cheques ao portador cruzados ate o va-
lor declarado na especificação desta 
apólice.  

Até R$ 140.000,00  

III  Títulos nominativos, ações nominativas e 
cheques nominativos cruzados e che-
ques nominativos ate o valor declarado 
na especificação desta apólice.  

Até R$ 350.000,00  

IV  Títulos ao portador e ações ao portador 
e cheques ao portador cruzados exclusi-
vamente ate o valor declarado na espe-
cificação desta apólice.  

Até R$ 143.500,00  

V  Títulos nominativos, ações nominativas, 
cheques nominativos e cheques nomina-
tivos cruzados exclusivamente até o va-
lor declarado na especificação desta 
apólice.  

Até R$ 493.500,00  
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b) Transporte permitido por 2 ou mais portadores 
 

I  Dinheiro, cheques ao portador, 

cheques nominativos endossa-

dos e outros valores acima de e 

ate os valores declarados na 

especificação desta apólice.  

Acima de R$ 3.500,00  

Até R$ 17.500,00  

II  Títulos ao portador, ações ao 

portador e cheques ao portador 

cruzados acima de e ate os valo-

res declarados na especificação 

desta apólice.  

Acima de R$ 140.000,00  

Até R$ 350.000,00  

III  Títulos nominativos, ações no-

minativas, cheques nominativos 

e cheques nominativos cruzados 

acima de e até os valores decla-

rados na especificação desta 

apólice.  

Acima de R$ 350.000,00  

Até R$ 560.000,00  

IV  Títulos ao portador, ações ao 

portador e cheques ao portador 

cruzados exclusivamente acima 

de e ate os valores declarados na 

especificação desta apólice.  

Acima de R$ 143.500,00  

Até R$ 367.500,00  

V  Títulos nominativos, ações no-

minativas, cheques nominativos 

e cheques nominativos cruzados 

exclusivamente acima de e ate 

os valores declarados na especi-

ficação desta apólice.  

Acima de R$ 493.500,00  

Até R$ 927.500,00  

 
 

c) Transporte permitido em viatura com mínimo de dois portadores armados ou um por-
tador acompanhado de dois guardas armados (não considerado como portador ou guar-
da o motorista, em qualquer caso): 
 
I  Dinheiro, cheques ao portador, 

Cheques nominativos endossa-

dos e outros valores acima de e 

ate os valores declarados na 

especificação desta apólice.  

Acima de R$ 17.500,00  

Até R$ 70.000,00  

II  Títulos ao portador, ações ao 

portador e cheques ao portador 

cruzados acima de e ate os 

valores declarados na especifi-

cação desta apólice. 

Acima de R$ 350.000,00  

Até R$ 700.000,00  

III  Títulos nominativos, ações 

nominativas, cheques nomina-

tivos e cheques nominativos 

cruzados acima de e ate os 

valores declarados na especifi-

ca cão desta apólice.  

Acima de R$ 560.000,00  

Até R$ 1.400.000,00  
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IV  Títulos ao portador, ações ao 

portador e cheques ao portador 

cruzados exclusivamente aci-

ma de e ate os valores declara-

dos na especificação desta 

apólice.  

Acima de R$ 367.500,00  

Até R$ 770.000,00  

V  Títulos nominativos, ações 

nominativas, cheques nomina-

tivos e cheques nominativos 

cruzados exclusivamente aci-

ma de e ate os valores declara-

dos na especificação desta 

apólice.  

Acima de R$ 927.500,00  

Até R$ 2.170.000,00  

 
 
 

d) Transporte permitido em viatura blindado protegida por dois ou mais guardas arma-
dos: 
 
 
I  Dinheiro, cheques ao portador, 

cheques nominativos endossa-

dos e outros valores acima de e 

ate os valores declarados na 

especificação desta apólice.  

Acima de R$ 70.000,00  

Até R$ 700.000,00  

II  Títulos ao portador, ações ao 

portador e cheques ao portador 

cruzados acima de e ate os valo-

res declarados na especificação 

desta apólice.  

Acima de R$ 700.000,00  

Até R$ 1.400.000,00  

III  Títulos nominativos, ações no-

minativas, cheques nominativos 

e cheques nominativos cruzados 

acima de e ate os valores decla-

rados na especificação desta 

apólice.  

Acima de R$ 1.400.000,00  

Até R$ 2.100.000,00  

IV  Títulos ao portador, ações ao 

portador e cheques ao portador 

cruzados exclusivamente acima 

de e ate os valores declarados 

na especificação desta apólice.  

Acima de R$ 770.000,00  

Até R$ 2.100.000,00  

V  Títulos nominativos, ações no-

minativas, cheques nominativos 

e cheques nominativos cruzados 

exclusivamente acima de e ate 

os valores declarados na especi-

ficação desta apólice.  

Acima de R$ 170.000,00  

Até R$ 4.200.000,00  
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CLÁUSULA 8ª - OUTROS SEGUROS  
 
8.1. Modificando o disposto nas Condições Gerais, fica entendido e concordado que o segu-
rado não poderá contratar com outra Seguradora, outro seguro com os mesmos tipos de 
cobertura da presente apólice.  
 
CLÁUSULA 9ª - INÍCIO E FIM DE RESPONSABILIDADE (VALORES EM TRÂNSITO) 
 
9.1. Nas "Remessas" a responsabilidade da Seguradora se inicia no momento em que os 
valores são entregues ao portador, no local de origem contra comprovante por ele assinado, 
sem qualquer ressalva e termina quando o portador os entrega no local de destino, ou os 
devolve a origem (incluídas nesta hipótese as operações de descontos de cheques ou or-
dens de pagamento).  
a) O comprovante assinado devera conter a indicação do local de origem, do local de desti-
no, a espécie de valores da remessa.  
b) Quando se tratar de cheques, títulos e ações, do recibo assinado pelo portador deverão 
constar, obrigatoriamente, os seguintes elementos:  
i. Espécie, indicando se nominativo ou ao portador;  
ii. Emitente;  
iii. Numero do documento;  
iv. Quantidade representada.  
9.2. Nas cobranças e pagamentos, a responsabilidade da Seguradora se inicia no momento 
em que os valores são entregues ao portador, contra comprovante por ele assinado, no qual 
estejam especificados os valores a cobrar ou a pagar, e termina no momento da prestação 
de contas, ficando expressamente estabelecido que esta prestação de contas deve ser feita 
logo apos o regresso do portador a firma segurada, não podendo, em qualquer caso, ser 
feita em prazo superior a 72 horas, contadas do momento do termino da operação de co-
brança ou pagamento.  
9.3. No caso de cancelamento na forma previsto na Cláusula 17ª das Condições Gerais, de 
apólice, fica estabelecido que permanecerão em vigor os riscos já iniciados conforme acima.  
 
CLÁUSULA 10ª - IMPORTÂNCIA SEGURADA E LIMITE DE RESPONSABILIDADE  
 
10.1. As Importâncias Seguradas declaradas expressamente nesta apólice representam o 
Maximo de responsabilidade assumida pela Seguradora em relação a cada um dos tipos de 
cobertura da apólice, num mesmo sinistro.  
10.1.1. Considera-se "um mesmo sinistro" o conjunto de perdas verificadas numa mesma 
ocorrência.  
10.1.2. Nos seguros de Valores em Trânsito em mãos de Portadores, se num mesmo sinis-
tro estiverem envolvidas remessas seguradas por outra (s) apólice (s) que em conjunto com 
as desta apólice ultrapassar a importância declarada na especificação desta apólice, indeni-
zação total pagável ao segurado por todas as apólices (premio único e averbação), ficara 
limitada ao valor também declarado nesta apólice.  
10.2. Nos seguros de Valores no Interior do Estabelecimento não serão considerados, para 
fins desta cobertura, os valores que estiverem em mãos de portadores, mesmo quando esti-
verem dentro do estabelecimento.  
10.3. Não obstante serem as coberturas desta apólice a "Primeiro Risco Absoluto", isto e, 
sem aplicação de rateio, fica entendido que, em caso de sinistro, o segurado não poderá 
alegar excesso de verba de uma cobertura para compensação de eventual insuficiência de 
outra.  
10.4. Os aumentos de Importância Segurada só poderão ser feitos por endosso, desde que 
solicitados expressamente pelo segurado e que haja anuência formal da Seguradora.  
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CLÁUSULA 11ª - CANCELAMENTO  
 
11.1. Em caso de rescisão do contrato, conforme previsto na cláusula 17ª das condições  
gerais da apólice, o critério de retenção do premio pela seguradora será o seguinte:  
a) Na hipótese de rescisão por iniciativa do segurado, a seguradora reterá, além dos emo-
lumentos, o prêmio calculado de acordo com a tabela de prazo curto em vigor;  
b) Se por iniciativa da seguradora, esta reterá do prêmio recebido, a parte proporcional ao 
tempo decorrido.  
 
 
CLÁUSULA 12ª - OBRIGAÇÕES DO SEGURADO  
 
12.1. Para validade do presente contrato fica obrigado o segurado:  
a) Durante a vigência do seguro:  
i. A tomar as precauções que razoavelmente possam dele ser esperadas, tendentes a evitar 
as ocorrências previstas na Cláusula 3ª destas Condições Especiais;  
ii. A manter em perfeito funcionamento os dispositivos de segurança;  
iii. A manter, em boa ordem, todos os registros necessários aos controles contábeis;  
iv. A preservar os registros contábeis exigidos por lei, contra a possibilidade de destruição, a 
fim de, por meio deles, justificar sua reclamação pelos prejuízos havidos;  
v. A exigir dos portadores prestação de contas em prazo compatível com a manutenção de 
adequado controle das importâncias transportadas e não permitir que outras atividades se-
jam por eles exercidas simultaneamente, enquanto estiverem de posse dos valores segura-
dos.  
b) Em caso de sinistro:  
i. Além de avisar a Seguradora na forma estabelecida pela Cláusula 13ª das Condições Ge-
rais, a tomar todas as providencias consideradas inadiáveis para resguardar os interesses 
comuns;  
ii. A prestar a Seguradora todas as informações e os esclarecimentos necessários, colocan-
do a sua disposição à documentação que lhe for solicitada para comprovação e apuração 
dos prejuízos;  
iii. A promover, logo apos tomar conhecimento da ocorrência, as necessárias medidas poli-
ciais destinadas à apuração de responsabilidade e esclarecimento dos fatos que deram 
causa ao sinistro, fornecendo a Seguradora as respectivas certidões policiais.  
 
CLÁUSULA 13ª - APURAÇÃO DOS PREJUÍZOS E INDENIZAÇÃO  
 
13.1. O fato de a Seguradora proceder a exames e vistorias, expedir instruções ao segurado 
para agir em seu nome, judicial ou extrajudicialmente, a fim de minorar o dano ou recuperar 
os bens, não importa no reconhecimento de sua responsabilidade como Seguradora.  
13.2. Os prejuízos serão apurados tomando-se por base a reclamação e os documentos 
necessários a sua avaliação.  
13.3. Para fins de apuração serão computadas as despesas efetuadas para redução ou re-
cuperação do prejuízo e deduzidas às importâncias recuperadas.  
13.4. Apurado o prejuízo, na forma acima, a indenização será paga ao segurado ate o limite 
da importância segurada.  
13.5. O seguro, por si só, não constitui reconhecimento ou prova de existência, da natureza 
ou do valor dos bens segurados, quer quando da formação do contrato, quer no momento 
do sinistro.  
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CLÁUSULA 14ª - ADIANTAMENTO DE INDENIZAÇÃO  
 
14.1. Em caso de sinistro de títulos ou ações (ao portador ou nominativos) e cheques nomi-
nativos, sem prejuízo do disposto nas Condições Gerais e presentes Condições Especiais, a 
Seguradora promoverá a liquidação do sinistro dentro da seguinte sistemática:  
 
a) Ocorrido o sinistro e apos a efetiva caracterização de sua cobertura pela apólice e das 
providencias tomadas para a suspensão da negociabilidade, que serão comprovadas medi-
ante a entrega de copia da PETICAO INICIAL prevista no Artigo 908 do Código Processual 
Civil, apresentará o segurado o levantamento do valor final dos títulos sinistrados, próprios 
ou de terceiros e fornecerá à Seguradora todos os comprovantes necessários à efetiva 
comprovação desse valor.  
b) Cumpridas todas as determinações da alínea “a” do item 14.1 acima, efetuará a Segura-
dora, por conta da indenização final, o adiantamento de ate 80% (oitenta por cento) do pre-
juízo Máximo comprovado, ou da importância segurada se esta for menor. O segurado se 
compromete formalmente a tomar todas as providencias cabíveis para a reconstituição dos 
títulos sinistrados, restituindo à Seguradora as parcelas correspondentes às recuperações, à 
medida que forem sendo concretizadas, deduzindo somente as despesas incorridas para a 
realização das citadas reconstituições ou substituições.  
c) O pagamento do saldo da indenização somente será realizado apos a fixação do prejuízo 
final, que correspondera ao reembolso de todas as despesas de reconstituição dos títulos, 
ao pagamento dos títulos não passiveis de substituição ou reconstituição e do valor dos títu-
los negociados antes da efetiva suspensão da negociabilidade em todo o Território Nacional, 
ou que tenham sido negociados regularmente apos essa data, apesar das providencias to-
madas pelo segurado e aprovadas pela Seguradora.  
d) Tanto para efeito do adiantamento quanto para efeito do pagamento da indenização final, 
serão considerados os valores médios de mercado dos títulos ou ações na data imediata-
mente anterior a do sinistro.  
 
CLÁUSULA 15ª - ABANDONO  
 
15.1. O segurado não tem, em caso algum, o direito de abandonar os Seguradores valores 
salvados ou danificados, qualquer que seja a extensão dos prejuízos verificados.  
 
CLÁUSULA 16ª - REDUÇÃO E REINTEGRAÇÃO DA IMPORTÂNCIA SEGURADA  
 
16.1. Se durante a vigência desta apólice ocorrer um ou mais sinistros pelos quais a Segu-
radora seja responsável, a respectiva verba segurada ficara reduzida da importância corres-
pondente à indenização paga, a partir da data da ocorrência do sinistro, não tendo o segu-
rado direito à restituição do premio correspondente àquela redução.  
 
16.2. Salvo manifestação em contrario do segurado, e garantida à reintegração da importân-
cia segurada automaticamente e relativamente a cada sinistro.  
 
16.3. Se o valor correspondente à indenização em liquidação, somado as indenizações pa-
gas ou devido, ultrapassar o limite previsto no item 16.4, a verba correspondente da apólice 
estará automaticamente cancelada.  
 
16.4. Fica, no entanto, entendido e concordado que a Seguradora não reintegrara mais do 
que duas vezes, nem pagara mais de três vezes a importância segurada de cada cobertura 
desta apólice, qualquer que seja o numero de sinistros que ocorrerem durante a sua vigên-
cia. Este limite se aplica a cada verba da apólice separadamente.  
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CLÁUSULA 17ª - DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
17.1 Ratificam-se as demais Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados que não 
foram revogadas por esta Condição Especial.  
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CONDIÇÃO ESPECIAL DA COBERTURA ADICIONAL DE VENDAVAL, FURACÃO, CI-
CLONE, TORNADO, GRANIZO, QUEDA DE AERONAVES OU QUAISQUER OUTROS 
ENGENHOS AÉREOS OU ESPACIAIS, IMPACTO DE VEÍCULOS TERRESTRES E FU-
MAÇA  
 
 
CLÁUSULA 1ª - DEFINIÇÕES  
1.1. Serão utilizadas para esta cobertura as seguintes definições:  
 
Vendaval - vento de velocidade igual ou superior a 15 (quinze) metros por segundo, devi-
damente comprovado pelo serviço de meteorologia mais próximo, e na falta deste, por qual-
quer outra autoridade competente;  
 
Aeronaves - consideram-se também aeronaves ou quaisquer outros engenhos aéreos ou 
espaciais para efeito desta cobertura, quaisquer objetos que sejam parte integrante dos 
mesmos ou por eles conduzidos;  
 
Veículos Terrestres - considerando-se também veículos terrestres, para efeito desta cober-
tura, aqueles que possam não dispor de tração própria;  
 
Fumaça - entende-se por fumaça, para efeito deste seguro, unicamente a fumaça que pro-
venha de um desarranjo imprevisível, repentino e extraordinário ou funcionamento de qual-
quer aparelho que seja parte integrante da instalação de calefação, aquecimento ou cozinha 
existente no edifício ou edifícios descritos na apólice (ou deles formando parte) e somente 
quando tal aparelho se encontre conectado a uma chaminé por um duto condutor de fuma-
ça. Exclui-se a fumaça proveniente de fornos ou aparelhos industriais.  
 
Impacto de Veículos Terrestres - Esta garantia cobre perdas e danos materiais de origem 
súbita, imprevista e acidental sofridas pelo bem segurado, diretamente causadas por impac-
to de veículos terrestres. Consideram-se também veículos terrestres, para efeito desta co-
bertura, aqueles que possam não dispor de tração própria.  
 
Queda de Aeronaves ou quaisquer outros engenhos aéreos ou espaciais - Esta garan-
tia cobre os prejuízos por danos materiais causados ao estabelecimento segurado por que-
da de aeronaves ou quaisquer outros engenhos aéreos ou espaciais.  
 
Aeronave - Qualquer objeto que seja parte integrante da mesma ou por ela conduzido.  
1.2. Serão também utilizadas as demais definições da Cláusula 1ª - Definições das Condi-
ções Gerais.  
 
CLÁUSULA 2ª - OBJETIVO  
 
2.1. Esta Condição Especial integra as Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados 
da e tem por objetivo incluir a cobertura adicional de Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado, 
Granizo, Queda de Aeronaves ou Quaisquer Outros Engenhos Aéreos ou Espaciais, Impac-
to de Veículos Terrestres e Fumaça.  
 
CLÁUSULA 3ª - RISCOS COBERTOS  
 
3.1. A presente condição tem por finalidade garantir danos materiais causados ao estabele-
cimento segurado por vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo, queda de aeronaves ou 
quaisquer outros engenhos aéreos ou espaciais, impacto de veículos terrestres e fumaça.  
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CLÁUSULA 4ª - RISCOS EXCLUÍDOS  
 
4.1. Estão excluídos desta cobertura os riscos excluídos na Cláusula 4ª - Riscos Excluídos 
das Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 5ª - IMPORTÂNCIA SEGURADA  
 
5.1. Estará especificada na Apólice do Seguro.  
 
CLÁUSULA 6ª - FRANQUIAS  
 
6.1. Aplicar-se-á a cada sinistro indenizável a franquia constante da Especificação da Apóli-
ce.  
 
CLÁUSULA 7ª - DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
7.1. Ratificam-se as demais Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados que não 
foram revogadas por esta Condição Especial.  
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CONDIÇÃO ESPECIAL DA COBERTURA ADICIONAL DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNI-
COS PORTÁTEIS  
 
 
CLÁUSULA 1ª - DEFINIÇÕES  
 
1.1 Aplicam-se a esta cobertura as definições previstas na Cláusula 1ª - Definições das res-
pectivas Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 2ª - OBJETIVO  
 
2.1. Esta Condição Especial integra as Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados e 
tem por objetivo incluir neste Seguro a cobertura adicional de Equipamentos Eletrônicos 
Portáteis. 
 
CLÁUSULA 3ª - RISCOS COBERTOS  
 
3.1 A presente condição tem por finalidade indenizar ao segurado as perdas e danos mate-
riais causados, aos equipamentos eletrônicos portáteis, por quaisquer acidentes decorrentes 
de causa externa.  
 
3.2. As presentes condições especiais se aplicam a equipamentos eletrônicos portáteis, tais 
como laptops, notebooks, palm-tops e similares de propriedade do segurado.  
 
3.3. A presente garantia cobre também despesas com locação e despesas extraordinárias 
em caso de impossibilidade de reposição imediata dos equipamentos danificados em decor-
rência de um evento coberto por esta garantia.  
 
3.4. Consideram-se bens cobertos exclusivamente aqueles de propriedade do Segurado, 
desde que devidamente comprovados através de Notas Fiscais e Termo de Responsabili-
dade de entrega do equipamento ao Funcionário.  
 
CLÁUSULA 4ª - RISCOS EXCLUÍDOS  
 
4.1. A seguradora não responderá por perdas e danos causados direta ou indiretamente por:  
 
a) Os danos causados por quaisquer falhas ou defeitos pré-existentes na data de início de 
vigência deste seguro e que já eram de conhecimento do Segurado ou de seus prepostos, 
independente de serem ou não do conhecimento da Seguradora;  
b) Falhas e defeitos pelos quais o fornecedor ou o fabricante é responsável perante o Segu-
rado, por lei ou contratualmente;  
c) Perda de dados e gravações, armazenados ou processados;  
d) Perdas e danos direta ou indiretamente causados por falha, interrupção ou desvio de va-
lores nominais de serviço ou fornecimento de eletricidade;  
e) Atos de hostilidade ou de guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, nacionaliza-
ção, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direi-
to, civil ou militar, e em geral, todo ou qualquer ato ou conseqüência dessas ocorrências, 
bem como aos praticados por qualquer pessoa agindo por parte de, ou em ligação com 
qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela forca o governo ou instigar sua 
queda, pela perturbação da ordem política e social do país, por meio de atos de terrorismo, 
guerra revolucionaria, subversão e guerrilhas;  
f) Radiações ionizantes ou contaminação pela radioatividade de qualquer combustível ou 
resíduo nuclear;  
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g) Uso de material nuclear para fins bélicos ou militares, ainda que resultante de testes, ex-
periências, transporte de armas e/ou projéteis, bem como o de explosões provocadas com 
qualquer finalidade;  
h) Destruição por ordem de autoridade pública, salvo para evitar propagação de danos co-
bertos pela presente apólice;  
i) Lucros Cessantes por paralisação parcial ou total do equipamento segurado;  
j) Desgaste natural causado pelo uso, deterioração gradativa, vicio próprio, defeito latente, 
desarranjo mecânico, corrosão, incrustação, ferrugem, umidade e chuva;  
k) Furto qualificado, roubo, extorsão, apropriação indébita, estelionato, praticados contra o 
patrimônio do segurado por seus funcionários ou prepostos, quer agindo por conta própria 
ou mancomunados com terceiros;  
l) Operações de reparo, ajustamento, serviços em geral de manutenção;  
m) Quaisquer operações de içamento, transporte ou transladação dos equipamentos segu-
rados;  
n) Demoras de qualquer espécie ou perda de mercado;  
o) Apropriação ou destruição por força de regulamentos alfandegários;  
p) Riscos provenientes de contrabando, transporte ou comercio ilegais;  
q) Queda, quebra, amassamento ou arranhadura, salvo se decorrentes de acidente coberto 
por esta apólice;  
r) Sobrecarga, isto e, por carga que excede a capacidade normal de operação do equipa-
mento segurado;  
s) Negligência do segurado na utilização dos equipamentos, bem como na adoção de todos 
os meios razoáveis para salvá-los e preservá-los durante ou apos a ocorrência de qualquer 
sinistro;  
t) Curto-circuito, sobrecarga, fusão ou outros distúrbios elétricos causados aos dínamos, 
motores, transformadores, condutores, chaves e demais acessórios elétricos;  
u) Incêndio, raio ou explosão de qualquer natureza, e suas conseqüências;  
v) Alagamento e inundações;  
w) Furto simples (sem emprego de violência), desaparecimento inexplicável e simples extra-
vio.  
4.2. Também estão excluídos desta cobertura os riscos excluídos na Cláusula 4ª - Riscos 
Excluídos das Condições Gerais.  
 
CLÁUSULA 5ª - IMPORTÂNCIA SEGURADA  
 
5.1 Fica entendido e concordado que a importância segurada desta apólice representa o 
máximo de responsabilidade da Seguradora em um sinistro ou série de sinistros decorrentes 
de um mesmo evento.  
 
CLÁUSULA 6ª - CÁLCULO DO PREJUÍZO E DA INDENIZAÇÃO  
 
6.1. Para determinação dos prejuízos indenizáveis de acordo com as condições expressas 
nesta apólice, tomar se a por base o custo da reparação, recuperação ou substituição do 
bem sinistrado, respeitadas as suas características anteriores. Sem prejuízo do disposto na 
Cláusula 5ª destas Condições, a Seguradora também indenizará o custo da desmontagem e 
remontagem que se fizerem necessárias para a efetuação dos reparos, assim como as des-
pesas normais de transporte de ida e volta à oficina de reparos e despesas aduaneiras, se 
houver. Se os reparos forem executados na oficina do próprio segurado, a Seguradora inde-
nizará o custo do material e mão-de-obra decorrente dos reparos efetuados e mais uma 
percentagem razoável de despesas de "Overhead". Para efeito de indenização, a Segurado-
ra não fará qualquer redução dos prejuízos, a titulo de depreciação, com relação às partes 
reparadas e/ou substituídas, entendendo se, porem, que o valor eventual atribuído aos re-
manescentes substituídos, devera ser deduzido dos prejuízos.  
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6.2. Em qualquer caso, a indenização ficará limitada ao valor atual do bem sinistrado, en-
tendendo se como valor atual o valor do bem no estado de novo, a preços correntes na data 
imediatamente antes da ocorrência do sinistro, deduzida a depreciação pelo uso, idade e 
estado de conservação.  
 
6.2.3. Serão incluídas no valor de novo as despesas de importação e as normais de trans-
porte e montagem.  
 
CLÁUSULA 7ª - PERDA TOTAL  
 
7.1. Para fins deste contrato, ocorrera perda total quando o custo da reparação ou recupera-
ção do bem sinistrado atingir ou ultrapassar 75% do seu valor atual.  
 
CLÁUSULA 8ª - FRANQUIA  
 
8.1. Correrão por conta do segurado os primeiros prejuízos decorrentes de perdas ou danos 
verificados em conseqüência de uma mesma ocorrência, ate o limite estabelecido na Espe-
cificação desta apólice.  
 
8.2. Fica, entretanto entendido e concordado que a franquia não será aplicada em caso de 
Perda Total do bem sinistrado.  
 
CLÁUSULA 9ª - CADUCIDADE DO SEGURO  
 
10.1. Dar-se-á, automaticamente, a caducidade do contrato, ficando a Seguradora isenta de 
qualquer responsabilidade por este seguro:  
 
a) Caso haja fraude ou tentativa de fraude simulando sinistro ou agravando-lhe as conse-
qüências;  
b) Caso haja reclamação dolosa, sob qualquer ponto de vista, ou baseada em declarações 
falsas, ou emprego de quaisquer meios culposos ou simulações;  
c) Quando a indenização ou a soma das indenizações pagas por esta apólice atingir o limite 
da importância segurada. Se da apólice constar mais de um item para importância segurada 
(limites e sublimites), a caducidade será aplicada a cada item separadamente, nunca se 
comunicando qualquer importância segurada entre os limites e sublimites de cobertura na 
apólice especificados.  
 
CLÁUSULA 10ª - DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
11.1. Ratificam-se as demais cláusulas das Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomea-
dos que não foram revogadas por esta Condição Especial.  
 
CONDIÇÃO ESPECIAL DA COBERTURA ADICIONAL DE BAGAGEM EM PODER DE 
FUNCIONÁRIOS  
 
CLÁUSULA 1ª - DEFINIÇÕES  
 
1.1 Aplicam-se a esta cobertura as definições previstas na Cláusula 1ª - Definições das res-
pectivas Condições Gerais.  
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CLÁUSULA 2ª - OBJETIVO  
 
2.1. Esta Condição Especial integra as Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados e 
tem por objetivo incluir a cobertura adicional de Bagagem em poder de funcionários. 
 
CLÁUSULA 3ª - RISCOS COBERTOS  
 
3.1 A presente condição tem por finalidade indenizar ao segurado as perdas e danos mate-
riais a bagagem em poder de funcionários em viagem a serviço da Empresa, durante per-
manência no Território Nacional e/ou Exterior.  
 
CLÁUSULA 4ª - RISCOS EXCLUÍDOS  
 
4.4. Além dos riscos excluídos na Cláusula 4ª - Riscos Excluídos das Condições Gerais esta 
garantia não cobre:  
a) Perdas e danos materiais decorrentes direta ou indiretamente de: alagamento, inundação, 
furacão, terremoto ou tremor de terra, erupção vulcânica e quaisquer outras convulsões da 
natureza;  
b) Furto simples ou simples desaparecimento;  
c) Qualquer perda, destruição ou dano aos bens segurados quando em poder de pessoas 
que não tenham vinculo empregatício com o segurado;  
d) Perdas e danos resultantes de extorsão, salvo estipulação expressa na apólice.  
 
CLÁUSULA 5ª - IMPORTÂNCIA SEGURADA  
 
5.2. Estará especificada na Apólice do Seguro.  
 
CLÁUSULA 6ª - FRANQUIAS  
 
6.2. Aplicar-se-á a cada sinistro indenizável a franquia constante da Especificação da Apóli-
ce.  
 
CLÁUSULA 7ª - DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
7.1. Ratificam-se as demais Condições Gerais do Seguro de Riscos Nomeados que não 
foram revogadas por esta Condição Especial 


