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Essor - Bens que são compreendidos na apólice
1- Fechaduras e ferragens em geral, ferramentas manuais ou elétricas (exemplo: furadeiras,
serras elétricas, lixadeiras,etc), fibra óptica (incluindo cabos), livros e revistas de qualquer
tipo, máquinas, equipamentos, similares e suas partes e peças;

2- Material de escritório e material escolar (exceto livros e revistas), papel e celulose em
geral, pilhas, baterias eacumuladores, rolamentos em geral,tratores de quaisquer tipo
(retroescavadeira e pás carregadeiras), empilhadeiras de qualquer tipo, guindastes,
equipamentos agrícolas e implementos agrícolas;

3- Aparelhos e equipamentos de ginástica, eletrônicos ou não (esteira e bicicleta
ergométrica, elíptico e similares), artigos de cama, mesa e banho, artigos óticos(óculos e
lentes de contato), calçados (tênis, sapatos,chinelos, sandálias), solados, palmilhas e
correias, confecções, tecidos, fios têxteis e roupas prontas, folhas de flandres, metais
sanitários, eletrodutos, tubos, conexões e similares,minérios e minerais em geral (em
quaisquer formas), incluindo: alumínio, cassiterita, chumbo, estanho, níquel, silício e zinco,
polímeros em geral, sendo resinas termoplásticas, polietileno, poliestireno, polipropileno,
poliuretano, estireno, policloreto de vinila, e similares, resinas de PVC e tubos e conexões
de PVC, produtos químicos em geral (incluído de uso veterinário), ração animal;

4- Artigos de higiene pessoal, cutelaria, limpeza, cosméticos / perfumes / fraldas,Artigos
fotográficos, filmes fotográficos máquinas fotográficas, brinquedos e bicicletas, suas partes,
peças e acessórios, cartuchos para impressoras e copiadoras, isqueiros, fósforos e
similares, lâmpadas (inclusive reatores, luminárias e periféricos), leite (longa vida,em pó ou
condensado), materiais elétricos, fios e cabos elétricos e de telefonia em geral, mídias em
geral(cd’s, ld's,dvd ́s, blu-ray, fitas e similares), placas fotovoltaicas, produtos alimentícios
em geral (exceto os demais citados nesta lista), produtos farmacêuticos (artigos de
perfumaria e cosméticos, exceto medicamentos)

5- Auto peças, inclusive para motocicleta, baterias automotivas e kit gás veicular, bebidas
em geral (exceto cervejas e refrigerantes), materiais de construção, pisos cerâmicos e
porcelanas, óleos comestíveis, óleos lubrificantes, madeira,tintas, vernizes e solventes.


