
PROPOSTA DO SEGURO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EXPORTAÇÃO

EAZYTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.

Proposta Seguradora FAIRFAX Brasil Seguros Corporativos S.A.

Segurado

Estipulante
EAZYTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. - CNPJ nº. 37.540.922/0001-00

Beneficiários
Variados, A Informar Antes do Início do Risco / Embarque

Vigência (Anual)

Início de vigência: às 24:00 horas do dia __ de  _ de 2021.
Término de vigência: às 24:00 horas do dia _ de  _ de 2022.

Objeto do Seguro

Tem por objetivo garantir, até o limite da importância segurada contratada e de acordo com as condições contratuais deste seguro, o pagamento da indenização ao Segurado ou ao Beneficiário indicado na apólice, por prejuízos ocorridos
e  devidamente comprovados, decorrentes dos riscos cobertos.

Consideram-se segurados todos os bens e/ou mercadorias pertencentes a terceiros ao ramo de atividade do Segurado/Beneficiário, consistindo principalmente de mercadorias diversas, bem como aparelhos, máquinas e
equipamentos  industriais destinados ao ativo fixo do Segurado (novas, sem uso, reparos ou conserto) suas partes, peças, acessórios e pertences, devidamente acondicionados em embalagem apropriada a sua natureza e

viagem. Estão cobertas por este seguro as seguintes operações:

Início e Fim dos Riscos

Vigora de casa a casa (domicílio a domicílio), abrangendo os percursos terrestres preliminares e complementares da viagem principal, a partir do momento em que o objeto Segurado começa a ser carregado no veículo transportador (abrangendo as
operações de carga), no armazém do exportador ou local de armazenagem no lugar mencionado para começo do trânsito para a viagem segurada, terminando com a descarga da mercadoria no estabelecimento designado para o término de

cobertura  da viagem, obedecendo-se os prazos de armazenagens intermediários e respeitando-se as responsabilidades assumidas nos contratos de compra e venda específicos em conformidade com item 3 da Cláusula nº 3 – Cobertura Básica
Ampla “A” –  Circular Susep 354 de 30/11/2007.

Âmbito Geográfico e Bens Segurados

Dos armazéns e /ou Depósitos do Exportador Brasileiro, para Portos e /ou Aeroportos do Importador em quaisquer países no exterior.
Não obstante o seguro ser de “armazém a armazém”, âmbito de cobertura reger-se-á pela negociação do contrato de compra e venda das mercadorias objeto do seguro (INCOTERMS).

Consideram-se bens segurados as mercadorias identificadas na apólice ou averbação.

Meios de Transportes



Viagens Marítimas: Em navios de empresas de navegação devidamente constituídas, que operam em linhas internacionais regulares, dentro dos critérios e condições constantes na 1ª Classe das Sociedades de Classificação reconhecidas (a
saber  Lloyd’s Register; American Bureau of Shipping; Bureau Veritas; China Classification Society; Germanischer Lloyd; Korean Register of Shipping; Maritime Register of Shipping; Nippon Kaiji Kyokai; Norske Veritas; Registro Italiano). Viagens

Aéreas: Através de aeronaves pertencentes a Empresas Aéreas legalmente constituídas e de linhas regulares de navegação, mediante Conhecimento de Embarque ou através de Correio Postal. Viagens Rodoviárias: Através de veículos
transportadores devidamente licenciados para o transporte rodoviário de carga e que operam nos percursos terrestres nacionais principais e/ou preliminares / complementares às viagens principais.
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Corresponderá ao valor real do objeto segurado constante na Fatura Comercial ou documento equivalente, acrescido do frete conforme na Cláusula 23º (Liquidação de Sinistros) das Condições Gerais, abrangendo também as seguintes
coberturas  adicionais:

(*) Despesas: Quando o percentual de despesas for superior 10% do valor CIF, o Segurado deverá comprovar a razoabilidade da importância segurada, para ter direito a indenização em caso de sinistro coberto pela presente
apólice. A importância segurada prevista para o período de cobertura da apólice é de US$ 25.043.939,00 (Vinte e Cinco Milhões, Quarenta e Três Mil, Novecentos e Trinta e Nove Dólares Norte Americanos).

Coberturas

Cobertura Básica Restrita (C),Cobertura Básica Restrita (B), Cobertura Básica Ampla (A),Cobertura Básica Ampla para Embarques de Mercadorias e Bens Acondicionados em Ambientes Refrigerados,Cobertura Básica Ampla para Embarques de
Mercadorias Bens Congelados,Cobertura Básica Ampla para Container,Cobertura Adicional de Fretes e/ou de Seguros, Cobertura Adicional de Despesas,Cobertura Adicional para Mercadorias em Devolução ou Re-despachadas, Cobertura

Adicional  de Riscos de Greves, Cobertura Adicional de Riscos de Guerra para Embarques Aquaviários e Aéreos,Cobertura Adicional de Roubo (com as Coberturas Básicas Restrita B ),Cobertura Adicional de Extravio (somente com a Cobertura
Básica Restrita

B),Cláusula Específica para Bens Usados, Cláusula Específica de Averbações para Seguros Transporte Exportação e Transporte Nacional. (quando for para averbação antes do início do risco),Cláusula Específica para Aparelhos Máquinas
e  Equipamentos, Cláusula Específica de Estipulação de Seguro de Transportes, Cláusula Específica de Beneficiário, Cláusula Específica de Moeda Estrangeira, Cláusula Específica para Gerenciamento de Risco.

Riscos de Guerra e Greves

Viagens oriundas ou que passem em área de conflito – Guerra, Guerra Civil ou Greves e/ou em situação semelhantes – deverão ser submetidas previamente a esta Seguradora, com antecedência mínima de 3 (três) dias da data do início de
viagem,  para fixação de taxas e condições de cobertura, de acordo com o critério que for estabelecido na ocasião do início do risco da viagem segurada.

Para manutenção das Coberturas Adicionais de Guerra e Greves previstas nesta apólice será cobrada a taxa adicional vigente na ocasião de cada embarque, obedecendo-se a cotação fornecida periodicamente pelo Ressegurador, exclusivamente
quando a viagem tiver como origem os Países/Regiões de Países listados a seguir: Afeganistão, Algéria, Bangladesh, Chade, Colômbia, Etiópia, Golfo Persico (incluindo região oeste do Golfo de Omã), Guiné, Israel, Nepal, Nigéria, Paquistão,

Quênia,  Território Palestino (Cisjordânia e Faixa de Gaza).

Condições Particulares:

Condição Particular de Estipulação de Seguro de Transportes
Fica expressamente convencionado, pela presente condição particular, que este seguro é efetuado pelo Estipulante, em favor de terceiros, Segurados, que, por força de disposições contratuais, transferem a ele a prerrogativa de contratar o seguro.
As informações relativas ao seguro serão enviadas à Seguradora, pelo Estipulante, que se obriga ainda ao pagamento do prêmio e, em caso de sinistro, o pagamento da indenização obedecerá ao que dispõe a Condição Particular de Beneficiário

incluída na apólice.
Todos os embarques dos Segurados devem ser averbados nessa apólice, a fim de atender a automaticidade de cobertura e ao disposto nas Cláusulas Específicas de Averbações pertinentes aos seguros efetuados. Os Segurados deverão

apresentar declaração expressa de que não mantêm nenhuma outra apólice em outra Seguradora, para os seguros abrangidos pelas disposições desta condição particular. A inserção desta condição particular na apólice não elide a obrigação
legal de Estipulante e Segurados contratarem os seguros inerentes às suas responsabilidades, que não se confundem com o previsto nas condições do presente contrato. A Seguradora é obrigada a informar ao Segurado a situação de

adimplência do estipulante ou sub- estipulante, sempre que lhe solicitado.
Cada Segurado deverá ser tratado independentemente, no que tange aos documentos referentes à emissão da apólice e ao aviso do sinistro.

Constituem Obrigações do Estipulante:



a) fornecer à Sociedade Seguradora todas as informações necessárias para a análise e aceitação do risco, previamente estabelecidas por aquela, incluindo dados cadastrais;
b) manter a Sociedade Seguradora informada a respeito dos dados cadastrais dos Segurados, alterações na natureza do risco coberto, bem como quaisquer eventos que possam, no futuro, resultar em sinistro, de acordo com o definido

contratualmente;
c) fornecer ao Segurado, sempre que solicitado, quaisquer informações relativas ao contrato de seguro;

d) discriminar o valor do prêmio do seguro no instrumento de cobrança;
e) repassar os prêmios à Sociedade Seguradora, nos prazos estabelecidos contratualmente;

f) repassar aos Segurados todas as comunicações ou avisos inerentes à apólice, quando for diretamente responsável pela sua administração;
g) discriminar a razão social e, se for o caso, o nome fantasia da Sociedade Seguradora responsável pelo risco, nos documentos e comunicações referentes ao seguro, emitidos para o Segurado; h) comunicar, de

imediato, à Sociedade Seguradora, a ocorrência de qualquer sinistro, ou expectativa de sinistro, assim que deles tiver conhecimento, quando esta comunicação estiver sob sua responsabilidade;
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i) dar ciência aos Segurados dos procedimentos e prazos estipulados para a liquidação de sinistros;
j) comunicar, de imediato, à SUSEP, quaisquer procedimentos que considerar irregulares quanto ao seguro contratado;

k) fornecer, à SUSEP, quaisquer informações solicitadas, dentro do prazo por ela estabelecido; e
l) informar a razão social e, se for o caso, o nome fantasia da Sociedade Seguradora, bem como o percentual de participação no risco, no caso de co-seguro, em qualquer material de promoção ou propaganda do seguro, em caráter tipográfico maior

ou  igual ao do estipulante.
m) pagar o prêmio e, em caso de sinistro, o pagamento da indenização obedecerá ao que dispõe a Condição Particular de Beneficiário incluída na apólice.

n) averbar, nesta Seguradora, todos os embarques conforme definido na Cláusula Específica de Averbações, que faz parte integrante da apólice.
É expressamente vedado ao estipulante:

a) cobrar, dos segurados, quaisquer valores relativos ao seguro, além dos especificados pela sociedade seguradora;
b) efetuar propaganda e promoção do seguro sem prévia anuência da sociedade seguradora, e sem respeitar a fidedignidade das informações quanto ao seguro que será contratado; e

c) vincular a contratação de seguros a qualquer de seus produtos, ressalvada a hipótese em que tal contratação sirva de garantia direta a estes produtos.

Condição Particular para Mercadoria Refrigerada/Congelada

Não obstante o que possa constar na Cobertura Básica Ampla para Embarques de Mercadorias/Bens Acondicionadas em Ambientes Refrigerados - Nº 5 e na Cobertura Básica Ampla para Embarques de Mercadorias Bens Congelados - Nº 7, fica
entendido e acordado que não estão cobertos pelo presente seguro a simples variação de temperatura e/ou a variação de temperatura decorrente de causa externa desde que atribuída à ação ou omissão de qualquer pessoa, autoridade

governamental e/ou responsável pela condução do meio de transporte, em qualquer fase do trânsito abrangida pela cobertura do seguro, e que resulte no funcionamento inadequado das máquinas frigoríficas, motores de refrigeração, unidades
provedoras de  refrigeração, unidades de manutenção de refrigeração (caixas térmicas) ou o seu funcionamento / utilização em desacordo com as especificações definidas para o bem transportado.

Esta Clausula não se aplica a cobrir danos decorrentes de simples variação de temperatura que possa ocorrer durante o transito da mercadoria,salvo a mesma seja decorrente de quebra do equipamento de refrigeração por período superior a 24hs,
nos estritos termos estabelecidos nas Clausulas 5 e 7.

Todo e qualquer evento decorrente de negligência do transportador ou do depositário em manter a carga sob refrigeração; erro do transportador ou do depositário em ajustar a temperatura de refrigeração nos equipamentos reefer (veículos, terminais
ou containers) não terá cobertura nos termos da presente apólice.

É obrigação do segurado manter as mercadorias sujeitas a refrigeração devidamente embalada em caixas isotérmicas ou mantas isolantes, bolsas de gel / gelo seco/nitrogênio ou outro material refrigerante suficientes para suportar toda a duração
da  viagem, e os períodos intermediários de movimentação entre armazéns e veículos de transporte, em que fiquem fora dos armazéns refrigerados para a movimentação normal nas diversas etapas do transporte.

Condição Particular de Embargos e Sanções



É obrigação do segurado, comunicar imediatamente à seguradora, sob pena de perda do direito à indenização, nos termos do artigo 766 do Código Civil brasileiro, qualquer imposição de embargos ou sanções por organismos internacionais
ao  segurado, aos seus administradores, prepostos; tomador; terceiros em seguros de responsabilidade civil; ou ao beneficiário do seguro.

O aviso tempestivo por parte do segurado da imposição de embargos ou sanções por organismos internacionais não implica na perda do direito à indenização, mas resulta no direito da seguradora suspender qualquer pagamento devido pelo
contrato  de seguro, até que a referida imposição seja revogada ou exista uma decisão judicial transitada em julgado, autorizando o pagamento e/ou suspendendo e/ou revogando a imposição.

Além das exclusões de cobertura constantes nas condições contratuais do seguro, considera-se risco excluído, e portanto, não coberto pelo contrato de seguro:
i. Qualquer imposição de embargos ou sanções por organismos internacionais relacionada à culpa grave e/ou dolo do segurado, de seus administradores, prepostos; do tomador; de terceiros em seguros de responsabilidade civil; ou do beneficiário

do  seguro;
ii. Qualquer imposição de embargos ou sanções por organismos internacionais, cujo sinistro tenha relação de causalidade com a imposição.

Para efeitos de perda do direito à indenização ou excludente de cobertura relacionada à imposição de embargos e sanções, o fato gerador deverá estar caracterizado na data do sinistro.
Observação: A consulta de países, pessoas e organizações suscetíveis à restrição de cobertura nesta apólice por motivo de embargos e sanções poderá ser realizada diretamente no site da OFAC*

(https://home.treasury.gov/policy-issues/financial sanctions/sanctions-programs-and-country- information).
A Seguradora não se responsabiliza pela divulgação e atualização das informações neste canal. (*) Órgão do Department of the Treasury dos Estados Unidos, responsável por regulamentar e administrar sanções sobre a relação comercial

entre  empresas norte americanas e suas filiais com países e pessoas embargadas ao redor do mundo.

Mercadorias com Cobertura Básica Restrita

Estão limitadas à Cobertura Básica Restrita “B”, + Cobertura Adicional de Roubo, os seguintes bens e/ou mercadorias:
- bens e/ou mercadorias usadas;

- Mercadorias em Devolução ou Re-despachadas;
Estão limitadas à Cobertura Básica Restrita (C), os seguintes bens e/ou mercadorias:

- embarques efetuados no convés dos navios, cujos conhecimentos de embarques contenham a cláusula “LOAD ON DECK AT SHIPPERS RISK” (mercadorias embarcadas no convés sob responsabilidade do embarcador), salvo prévia aprovação
pela  Seguradora, em cada caso concreto, de condições e taxas especiais.

- Container
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Bens não compreendidos por este Seguro

a) qualquer bem, quando compreender outros riscos que não os exclusivamente de transporte;
b) filmes e/ou equipamentos cinematográficos, fotográficos e similares, quando incluídos os riscos de permanência em cinemas, estúdios, filmotecas, depósitos ou lojas de vendedores ou locadores e locais de

filmagens; c) bens de terceiros recebidos para transporte;
d) dinheiro, em moeda ou papel, cheques, contas e comprovantes de débito; metais preciosos e semipreciosos e suas ligas, trabalhadas ou não, pedras preciosas, semipreciosas, e pérolas, em geral, engastadas ou não; notas e notas

promissórias;  cartões de crédito, cartões telefônicos, cartões de estacionamento em geral; talões de cheques, vales e outros assemelhados e registros; títulos, apólices, diamantes industriais, documentos e obrigações de qualquer espécie e
escrituras; bilhetes de  loteria, selos e estampilhas; salvo pelo seu valor material (intrínseco); e

e) bens em exposições, quando incluir o risco de permanência nos locais de exposição.
f) Jóias, salvo quando se tratar de Bagagem, nos termos da Cobertura Básica para Seguros de Bagagem.

Além dos itens acima, fica excluído de cobertura os bens ou mercadorias relacionadas abaixo:
Animais vivos; Antiguidades e coleções; Aparelhos celulares e suas partes, peças e acessórios; Armas, armamentos, munições e explosivos; Cigarros; Cristais; Estampilhas; Mármores, granitos e similares; Medicamentos em geral; Objetos de
arte;  Smartphones e suas partes, peças e acessórios; Tablets e suas partes, peças e acessórios; Veículos, caminhões e motos; Veículos trafegando por meios próprios; Vitaminas; Zinco.Valores (dinheiro em espécie, moeda ou papel, ações,
bilhetes de  loteria, ordem de pagamento, vale alimentação, vale transporte, vale refeição, cartões de crédito, cartões telefônicos, cartões de estacionamento em geral, raspadinha, selos, talões de cheque, contas, notas, notas promissórias,

comprovantes de  débito, títulos, apólices, etc.); Adubos; Açúcar; Algodão; Café (qualquer tipo); Carne qualquer tipo (congelada/in natura), inclusive peixe, frango; Charque; Cassiterita; Cerâmica; Chumbo; Cobre; Combustível em geral e seus
derivados; Couro de  qualquer tipo e em qualquer etapa de beneficiamento; Defensivos Agrícolas; Derivados de Petróleo, inclusive óleo lubrificante; Estanho; Fertilizantes; Fios e Cabos Elétricos e de Telefonia; Inseticidas; Laticínios em geral e

seus derivados; Lâminas e  Aparelhos de Barbear; Minério de Molibdênio, Ferro Vanádio e Nióbio de Ferro; Níquel; Objetos de vidro (exceto auto peças); Pisos cerâmicos; Polímeros em geral; Porcelanas; Relógios; TDI (Tolueno de Isocianato) e
dióxido de titânio; Tolueno  rafinado, silício metálico; Trafos e/ou Transformadores; Tratores, Máquinas e implementos Agrícolas; Vidros de qualquer tipo.



Mercadorias Específicas (Vide Plano de Gerenciamento de Risco)

Artigos de Higiene E Limpeza, Artigos Escolares e de Papelarias, Artigos Esportivos, Artigos Fotográficos, Auto Peças inclusive para Motocicleta, Aço em Geral, Alumínio em geral, Balas, Chicletes e Doces em Geral, Bicicletas (Partes Peças e
Acessórios), Brinquedos, Bebidas em geral, Calçados (Tênis, Sapatos, Chinelos, Sandálias, Solados, Palmilhas e Correias), Cabos de Fibra Óptica, CD´s (Compact Disc), LD´s (Laser Disc.), DVD´s, Fitas Cassetes, Fitas de Vídeo, Cartucho de Vídeo

Game, Cartuchos para Impressoras e Copiadoras, Computadores suas partes e peças, Periféricos e Impressoras, Conservas em Geral,Confecções (Roupas Prontas, Cama, Mesa e Banho), Fios de Seda, Têxteis, Sintéticos e Tecidos em Geral,
Cosméticos e Perfumes, Equipamentos Eletroeletrônicos, Eletrodomésticos de Áudio e Vídeo, Equipamentos Médico Hospitalar, Farinha de Trigo, Ferramentas Manuais ou Elétricas (Furadeiras, Serras Elétricas, Lixadeiras etc.), Fechaduras e

Ferragens em Geral, Fraldas Descartáveis, Fósforo, Grãos em Geral; Sementes em Geral, Lâmpadas (Reatores, Luminárias E Periféricos), Livros e Revistas em Geral, Materiais Elétricos, Interruptores, Fusíveis e Semelhantes, Pneus e Câmaras de
Ar,  Óleos Comestíveis a Granel, Papel e Celulose em Geral, Pilhas/ Baterias (exceto de celulares), Produtos Alimentícios em Geral (Destinados à Alimentação Humana, sejam ou não Industrializados), Produtos Farmacêuticos (exceto

medicamentos),  Produtos Siderúrgicos, Produtos Ópticos, Produtos Químicos, Produtos Veterinários, Rolamentos, Tintas, Vernizes, Corantes, Pigmentos e Similares, Tubos e Conexões de PVC.

Limite Máximo de Responsabilidade

US$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Dólares Norte Americanos) – única e exclusivamente para as viagens MARÍTIMAS, AÉREAS, TERRESTRES e/ou ACÚMULOS EM ARMAZÉNS E ZONAS ALFANDEGARIAS e para o Percurso
preliminar  terrestre à viagem principal.

US$ 30.000,00 (Trinta Mil Dólares Norte Americanos) – única e exclusivamente para Containers e Isotanks.

Taxas

Valor declarado da Carga Valor do seguro

Proteção até USD 15.000,00 USD 35,00

Proteção até USD 30.000,00 USD 65,00

Proteção até USD 60.000,00 USD 120,00

Proteção até USD 120.000,00 USD 240,00

Pagamento de Prêmio e Prêmio Mínimo Mensal

O prêmio será calculado aplicando-se a (s) taxa (s) prevista (s) na apólice aos valores mencionados nos Certificados apresentadas pelo Segurado, conforme anteriormente previsto.
Sempre que o prêmio apurado com base nas averbações e taxas deste seguro for inferior a US$ 300,00 (Trezentos Dólares Norte-Americanos) será cobrado esse valor como Prêmio Mínimo Mensal, para manutenção e garantia das coberturas

e  condições previstas para este seguro, havendo ou não embarques.
Será pago mensalmente, em Moeda Estrangeira Dólar / Mediante a Ficha de Compensação (Boleto Outorga) e/ou Nota de Seguro (Gecam), as quais serão encaminhadas juntamente com a respectiva apólice. Instrução do Boleto Outorga: O
pagamento do prêmio será efetuado em moeda estrangeira, mediante emissão de boleto bancário em dólares. A quantidade de dólares deverá ser convertida para reais pela cotação do dólar comercial (venda) vigente no dia anterior ao do

pagamento.

Franquias

Franquia Isenta.
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Averbação / Comunicação de Embarques (Diário, antés de cada embarque pela necessidade de Emissão de Certificado de Seguro)

Conforme o que estabelece a Cláusula Específica de Averbação Simplificada para os Seguros Transportes de Exportação. Através de Sistema de averbação eletrônica, fornecido e instalado pela Seguradora.

Gerenciamento de Risco – Percurso Rodoviário Preliminar no Território Brasileiro

Conforme arquivo em anexo

Salvados

Entendem-se como salvados, para fins deste seguro, todos os objetos danificados que resultarem de um sinistro e que ainda tiverem valor econômico.
Ocorrido o sinistro que atinja os bens segurados por esta apólice, o Segurado não poderá fazer o abandono dos salvados e deverá tomar, desde logo, todas as providências cabíveis no sentido de protegê-los e/ou de minorar os prejuízos.

O Segurado não tem o direito de abandonar, à Seguradora, objetos salvados ou danificados, qualquer que seja a extensão dos prejuízos verificados, exceto nos casos previstos nas Condições Especiais, que fazem parte integrante da apólice.
O Segurado poderá providenciar o melhor aproveitamento dos salvados, ficando, no entanto, entendido e acordado que, quaisquer medidas tomadas por este não implicarão no reconhecimento de obrigação de indenização nem na admissão

do  abandono dos mesmos por parte do Segurado.

RESOLUÇÃO CNSP nº 382/2020 DE 04 DE MARÇO DE 2020.
Em atendimento a Resolução CNSP nº 382/2020 que dispõe sobre princípios a serem observados nas práticas de conduta adotadas pelas sociedades seguradoras, sociedades de capitalização, entidades abertas de previdência complementar e intermediários, no que se refere ao relacionamento

com o  cliente, com base em estudos das melhores práticas internacionais de conduta, declaramos que:
1. Não nos enquadramos em nenhuma das condições previstas no § 1º do Art. 4º, incisos I, II e III e sendo de interesse do cliente está disponível a informação relativa aos custos de comercialização e/ou administração prevista no

inciso IV. 2. O produto objeto desta proposta não é um produto assessório, podendo ser adquirido de maneira independente pelo cliente (Art. 5º.).


