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Plano Secundário de Responsabilidade Civil Complementar ao Plano Principal de
Seguro Compreensivo Empresarial (Processo SUSEP nº 15414.900145/2019-36)
BMG SEGUROS S.A.
CONDIÇÕES PARTICULARES - COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE CIVIL OPERAÇÕES
1 - Riscos Cobertos
1.1 Pagamento das quantias pelas quais o segurado vier a ser responsável civilmente, em sentença judicial
transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expresso pela Seguradora, relativas às reparações
de danos materiais e/ou corporais involuntariamente causados a terceiros, decorrentes exclusivamente dos
eventos a seguir relacionados, desde que acontecidos ou originados no interior dos estabelecimentos
especificados na apólice:
a) incêndio,explosão ou fumaça;
b) queda, lançamento ou deslocamento de quaisquer objetos;
c) desabamento, total ou parcial, inclusive de arquibancadas, palcos, cenários e de quaisquer adaptações
efetuadas e/ou autorizadas pelo segurado, desde que tais adaptações sejam inerentes ao seu ramo de
negócio e para o exercício de suas atividades;
d) acidentes causados por ações necessárias às atividades do segurado, mesmo que realizadas
eventualmente;
e) acidentes causados por defeito de funcionamento ou erro humano na operação de máquinas, veículos,
aparelhos, equipamentos e instalações utilizadas pelo segurado. Essa cobertura também se estenderá para
garantir os danos decorrentes de acidentes relacionados com a operação de máquinas, aparelhos e
equipamentos, não dotados de autopropulsão, de propriedade do segurado, ou por ele alugados, arrendados
ou financiados, ou ainda, cuja posse detenha em usufruto ou comodato, nas áreas circunvizinhas ao
estabelecimento especificado na apólice;
f) acidentes causados por serviços relacionados com a conservação e/ou manutenção do imóvel e das
máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações utilizadas pelo segurado;
g) acidentes ocorridos durante eventos realizados pelo segurado, limitados aos seus empregados,
familiares e pessoas comprovadamente convidadas, e desde que o acidente esteja relacionado ao uso,
conservação ou existência do local do risco. EXCETO QUANDO O ACIDENTE OCORRIDO DURANTE O
EVENTO FOR RESULTADO DE AÇÕES REALIZADAS POR QUALQUER PESSOA QUE ESTEJA
PARTICIPANDO DO EVENTO E QUE TENHAM CARÁTER ESTRITAMENTE PESSOAL, QUE NÃO
CARACTERIZE A PARTICIPAÇÃO DO SEGURADO;
h) acidentes que resultem em danos a objetos portáteis de uso pessoal, pertencentes a empregados,
alunos, clientes e visitantes do segurado, sob sua guarda ou custódia, EXCETUANDO-SE VALORES,
ARMAS, MUNIÇÕES, INSTRUMENTOS MUSICAIS, JÓIAS, PÉROLAS, PEDRAS PRECIOSAS OU
SEMIPRECIOSAS, TRABALHADAS OU NÃO, E AINDA, RELÓGIOS DE PULSO, BOLSO OU PINGENTE.
ESTÃO IGUALMENTE EXCLUÍDOS DESTA COBERTURA, OS DANOS OCASIONADOS A BENS NO
INTERIOR DE VEÍCULOS, AERONAVES OU EMBARCAÇÕES, AINDA QUE SOB A GUARDA OU
CUSTÓDIA DO SEGURADO;
i) vazamentos decorrentes de ruptura das instalações comuns de água e esgoto do estabelecimento
especificado na apólice, inclusive da rede de hidrantes e sprinklers, se existentes, em consequência de
acidente súbito e imprevisto, EXCETO QUANDO RESULTADO DA MÁ CONSERVAÇÃO DE TAIS
INSTALAÇÕES;
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j) acidentes causados pelo fornecimento de comestíveis e bebidas para consumo nos restaurantes, bares,
lanchonetes e refeitórios, de propriedade do segurado, ou de terceiros por ele autorizados. Da mesma forma,
estão abrangidos os acidentes causados pelo fornecimento de comestíveis e bebidas através de máquinas de vendas
automáticas (as chamadas “vending machines”), de propriedade, alugadas ou arrendadas pelo segurado ou de terceiros
devidamente autorizados. A COBERTURA AQUI ESTABELECIDA NÃO PREVALECERÁ SE OS DANOS TIVEREM
SIDO CAUSADOS POR PRODUTOS DE CAÇA, PECUÁRIA OU PESCA, NÃO SUBMETIDOS A QUAISQUER
PROCESSOS DE TRANSFORMAÇÃO E/OU INDUSTRIALIZAÇÃO. Ao contrário do que possa dispor estas condições
particulares, quando a atividade exercida no estabelecimento especificado na apólice, se relacionar com venda de
alimentação e bebidas ao público para consumo no local, estão também abrangidos por esta cobertura os acidentes
causados pelo fornecimento fora de tais locais, através de serviços de entrega a domicílio. Fica, ainda, ajustado que,
em relação ao fornecimento de alimentos e bebidas por terceiros, estão cobertas, respeitadas as demais disposições
deste seguro, as reclamações de indenização que possa advir ao segurado, de forma solidária ou subsidiária, neste
último caso, porém, somente quando os responsáveis diretos forem considerados insolventes e não possuírem seguro
para cobrir os danos ocasionados;

k) tumultos ocorridos entre os alunos, clientes e visitantes do segurado, desde que não se relacionem com
os eventos previstos nas alíneas “b”, “c”, “d” e “f”, do subitem 9.1 das condições gerais.

1.2. Em complemento ao parágrafo anterior, estão ainda amparados por esta cobertura, os danos materiais
e/ou corporais involuntariamente causados:
a) pelos bens tangíveis de propriedade do segurado, em locais de terceiros ou em via pública, durante
transporte rodoviário propriamente dito, realizado pelo segurado ou ao seu mando por contrato, DESDE QUE
AQUELES DANOS NÃO DECORRAM: :
DE ACIDENTE COM O VEÍCULO TRANSPORTADOR;
a.1)
a.2)
DA INOBSERVÂNCIA VOLUNTÁRIA ÀS DISPOSIÇÕES QUE DISCIPLINAM O TRANSPORTE
DE CARGA POR RODOVIA, A MENOS QUE, NO CASO DE TRANSPORTE REALIZADO POR
TERCEIROS, TAL FATO SEJA DESCONHECIDO PELO SEGURADO OU POR SEUS EMPREGADOS.
b) durante as operações de carga e descarga das mercadorias de propriedade do segurado, por ele
realizadas em locais de terceiros;
c) pela circulação de máquinas, aparelhos e equipamentos, de propriedade do segurado, ou por ele
alugados, arrendados ou financiados, ou ainda, cuja posse detenha em usufruto ou comodato, nas vias
públicas adjacentes aos estabelecimentos especificados na apólice;
d) ações do pessoal da brigada de incêndio, mantidos e/ou contratados pelo segurado, durante o exercício
de suas funções no interior dos estabelecimentos especificados na apólice, e nas áreas adjacentes a estes
locais;
e) ações do pessoal de segurança e/ou vigilância e/ou limpeza e/ou manutenção, mantidos e/ou
contratados pelo segurado, durante o exercício de suas funções no interior dos estabelecimentos
especificados na apólice.
1.3 Fica, no entanto, ajustado que em relação à prestação de serviços de brigada de incêndio, e/ou
segurança, e/ou vigilância, e/ou limpeza, e/ou manutenção executada por terceiros, estão cobertas,
respeitadas as demais disposições deste seguro, as reclamações de indenização que possam advir ao
segurado, de forma solidária ou subsidiária, neste último caso, porém, somente quando os responsáveis
diretos forem considerados insolventes e não possuírem seguro para cobrir os danos ocasionados.
1.4 Ainda dentro do limite máximo de indenização, condicionado, todavia, a 10% (dez por cento) deste valor
ou a 20% (vinte por cento) do valor da ação, o que for menor, a Seguradora:

BMG SEGUROS SA

Página 3 de 19

a) desde que resultante de risco abrangido por esta cobertura, responderá pelas custas judiciais e
honorários de advogados nomeados pelo segurado, para a defesa judicial de seus direitos no foro cível, e
demais despesas relacionadas com o processo, devidamente comprovadas, inclusive dos terceiros reclamantes. Neste
último caso, porém, somente pelas custas judiciais e honorários de sucumbência que advenham de sentença judicial,
ou, quando autorizadas de modo expresso pela Seguradora;

b) poderá vir a responder pelas despesas com a defesa do segurado na esfera criminal, EMBORA NÃO
ESTEJA OBRIGADA, sempre que tal medida possa influir diretamente em ação cível da qual advenha
responsabilidade abrangida nos termos desta cobertura.

1.5 Fica ainda ajustado que a presente cobertura também garantirá:
a) as indenizações pertinentes a LUCROS CESSANTES e/ou PERDAS FINANCEIRAS incorridas pelos
terceiros reclamantes, quando diretamente resultante de riscos cobertos nela previstos;
b) as despesas incorridas com ações emergenciais, devidamente comprovadas, ou, na ausência de
comprovantes, confirmadas por vistoria de sinistro ou perícia técnica realizada pela Seguradora, ou por
intermédio de terceiros por ela nomeados. Para essas despesas prevalecerá um capital segurado isolado,
que não se somará nem se acumulará a qualquer outro, prevalecendo, para todos os fins e efeitos, como
sublimite desta cobertura. Se não houver previsão na apólice de tal sublimite, essas despesas estão
subordinadas ao valor correspondente a 10% (dez por cento) do limite máximo de indenização fixado para a
presente cobertura de responsabilidade civil operações.
1.6 A expressão “ações emergenciais” abrange:
a) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais para evitar risco
iminente e que seria amparado pelo presente seguro, a partir de um incidente, sem as quais os eventos
cobertos e descritos na apólice seriam inevitáveis ou ocorreriam de fato, condicionada qualquer situação aos
exatos termos das coberturas efetivamente contratadas;
b) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais, durante e/ou após
a ocorrência de sinistro, de modo a minorar lhe as consequências, evitando a propagação de riscos cobertos,
salvando e protegendo os bens ou interesses descritos na apólice.
1.7 Para todos os fins e efeitos, não são consideradas como “ações emergenciais” as despesas incorridas
com:
a) manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, ampliação e outras afins
inerentes ao ramo de atividade do segurado;
b) medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, entendidas como sendo
providências tomadas sem qualquer relação direta com incidente coberto pelo seguro, assim como quando
tais providências forem tomadas de maneira extemporânea. O segurado se obriga a avisar imediatamente a
Seguradora, qualquer incidente, ou ao receber uma ordem de autoridade competente, que possa gerar
pagamento de indenização nos termos aqui estabelecidos. Além disso, o segurado se obriga a executar tudo
o que lhe for exigido para limitar as despesas ao que seja necessário e objetivamente adequado para conter o
evento. O segurado suportará as despesas efetuadas para a contenção de eventos não abrangidos pelas
coberturas contratadas na apólice. Na hipótese de o segurado adotar medidas para o salvamento e
contenção de eventos cobertos e não cobertos, as despesas serão rateadas proporcionalmente entre
Seguradora e segurado.
A expressão “NO INTERIOR DOS ESTABELECIMENTOS ESPECIFICADOS NA APÓLICE” abrange
também o perímetro interno da propriedade em que se localizem os citados estabelecimentos, se esta
pertencer ao segurado, ou for por ele administrada, alugada ou arrendada.
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2 - Riscos Não Cobertos e Prejuízos Não Indenizáveis
2.1 Além das disposições constantes na cláusula 9ª das condições gerais, estão excluídas desta cobertura,
as reclamações de indenização decorrentes de:
a) danos causados a veículos enquadrados nas disposições do Código Nacional de Trânsito, estacionados
ou em circulação no perímetro interno da propriedade em que estão situados os estabelecimentos
especificados na apólice, inclusive por aqueles provocados pelas cancelas ou portões, automáticos ou não,
existentes nestes locais;
b) danos causados a/ou por embarcações de qualquer espécie;
c) acidentes relacionados com competições e jogos de qualquer natureza;
d) acidentes relacionados com a prestação de serviços em locais ou recintos de propriedade de terceiros ou
por estes controlados ou utilizados;
e) danos causados aos imóveis especificados na apólice e ao seu conteúdo;
f) acidentes relacionados com a inobservância voluntária de leis e regulamentos que digam respeito à
segurança pública nos estabelecimentos especificados na apólice, como também de normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas e/ou disposições específicas de outros órgãos competentes;
g) acidentes relacionados com a circulação de máquinas, aparelhos, equipamentos e veículos terrestres, de
propriedade do segurado, ou por ele alugados, arrendados ou financiados, ou ainda, cuja posse detenha em
usufruto ou comodato, em vias públicas ou fora do perímetro interno da propriedade em que se localizem os
estabelecimentos especificados na apólice, observadas, no entanto, às disposições desta cobertura;
h) acidentes relacionados com qualquer convulsão ou fenômeno da natureza, considerado de caráter
catastrófico, ou, nos termos da lei, como caso fortuito ou de força maior, assim entendido, o evento cujos
efeitos não foram passíveis de serem evitados ou impedidos pelo segurado;
i) ação paulatina (contínua, intermitente e/ou periódica) de fatores ambientais presentes nas instalações do
segurado, tais como temperatura, umidade, fumaça, infiltrações, molhadura, derramamento, transbordamento,
vazamento, vibrações, gases e vapores;
j) acidentes relacionados com a existência, uso e/ou conservação de aeronaves, aeródromos, helipontos,
heliportos e aeroportos, de propriedade do segurado ou por este administrados, controlados, arrendados e/ou
alugados. Estão também excluídas desta cobertura, as reclamações de indenização pelos danos causados
por veículos terrestres de qualquer espécie, emplacados ou não, em circulação nas áreas de propriedade de
aeródromos, helipontos, heliportos e/ou aeroportos (incluindo reabastecimento, responsabilidade civil para
torre de controle e serviço de construção ou de reparo dentro do perímetro do local) e/ou outro risco de
aeronáuticos, assim como todo e qualquer risco relacionado com navegação aérea;
k) acidentes relacionados com a existência, uso e/ou da conservação de portos, muralhas de cais e quebra
mar, cais (embarcadouros ou desembarcadouros), terminais marítimos, molhes, docas, ancoradouros,
pontões, clubes náuticos, marinas e similares, de propriedade do segurado ou por este administrados,
controlados, arrendados ou alugados, assim como também a responsabilidade sobre estivadores,
mergulhadores, agentes marinhos e negociantes de barco. Estão igualmente excluídos, os eventos
relacionados com construção, propriedade, operação, manutenção, reparos, instalações ou utilização de
embarcações, e ainda, todo e qualquer risco relacionado com a navegação marítima, costeira, fluvial ou
lacustre, inclusive os riscos marítimos de P&I (Protection and Indemnity – Proteção e Indenização);
l) danos genéticos, assim como os decorrentes de produtos geneticamente modificados;
m) danos de qualquer natureza causados por asbestos (puro ou produtos feitos inteiramente de amianto,
inclusive no que diz respeito a aquisição de asbestos por qualquer pessoa, com vínculo empregatício ou não
com o segurado), talco asbestiforme, diethilstibestrol, dioxina, uréia, formaldeído, vacina para gripe suína ou
aviária, dispositivo intra-uterino (DIU), contraceptivo oral, fumo ou derivados, danos resultantes de hepatite B,
SIDA/AIDS, HIV2, e pelo uso de produtos abortivos;
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n) desastres ecológicos ou ambientais de qualquer natureza, em particular os ecológicos puros, assim
denominados aqueles que incidem sobre os elementos naturais sem titularidade privada, de domínio público,
tais como os rios, o mar, os bosques, as florestas e o ar;
o) atividades e/ou comércio eletrônico do segurado, relacionados à world wide web, da transferência
eletrônica de dados, de falhas de provedores, internet, extranet, intranet e tecnologias similares, como
também do uso de computadores e/ou de programa de computação. Nesta última hipótese, particularmente
aqueles utilizados e/ou desenvolvidos pelo segurado para proteger, de ações invasivas, o seu sistema de
informatização;
p) danos causados a bens (inclusive veículos enquadrados nas disposições do Código Nacional de
Trânsito), documentos e/ou valores de terceiros, em poder do segurado, para guarda, custódia,
movimentação, transporte, uso ou execução de quaisquer trabalhos caracterizado como sendo risco do
próprio negócio e/ou atividade exercida pelo segurado;
q) perdas financeiras, inclusive lucros cessantes, não decorrentes de danos materiais e/ou corporais
causados a terceiros, abrangidos pelas coberturas contratadas;
r) acidentes relacionados com a circulação de veículos terrestres que estejam eventualmente a serviço do
segurado, mas que não sejam de sua propriedade, nem por ele alugados, arrendados ou financiados, ou
ainda, cuja posse detenha em usufruto ou comodato;
s) desaparecimento, extravio, furto ou roubo, de bens tangíveis, documentos e/ou valores;
t) ação de bolores, fungos ou bactérias, dentro ou fora dos estabelecimentos especificados na apólice,
incluindo os conteúdos. Sem prejuízo a outras disposições deste seguro, a presente exclusão, no entanto,
não se aplica aos fungos ou bactérias inerentes à composição de qualquer produto alimentar;
u) teste, modificação, aquisição, preparação, processamento, produção, manipulação, distribuição,
armazenagem, aplicação ou qualquer outro uso de substância de qualquer tipo, parcial ou totalmente
originada do corpo humano (inclusive, mas não limitado, a tecidos, células, órgãos, transplantes, sangue,
excreção e secreção de urina), e qualquer produto derivado ou bio-sintético oriundo de tais substâncias;
v) acidentes relacionados com construção, demolição, reconstrução e/ou de alteração estrutural de imóveis
de propriedade do segurado, ou por este ocupados, administrados, controlados, alugados e/ou arrendados,
bem como de qualquer tipo de obra, inclusive instalações e montagens, admitidos, porém pequenos trabalhos
de reparos destinados à conservação do imóvel (exemplos: troca de telhas, vidros, disjuntores, interruptores,
torneira e sifões quebrados ou danificados, como também, consertos em fechaduras, portas e janelas);
w) uso de materiais, métodos de trabalho e/ou técnicas experimentais não aprovadas pelos órgãos
competentes;
x) prestação de serviços sem a devida autorização ou licença, emitida por autoridade competente;
y) acidentes relacionados com poluição ou contaminação, decorrente de emissão, descarga, dispersão,
desprendimento, escape, emanação, vazamento ou derrame de substâncias tóxicas e/ou poluentes, havidas
na produção, armazenamento, transporte (realizado pelo segurado, a seu mando ou a serviço, mesmo que
eventualmente), manipulação, uso ou execução de quaisquer outros trabalhos, e ainda, pela existência, uso e
conservação de locais de propriedade do segurado, ou por este administrados, controlados, arrendados e/ou
alugados. Da mesma forma, estão excluídas deste seguro, as reclamações de indenização, direta ou
indiretamente, ocasionados por ou que ocorram por meio, ou, em consequência de ruídos (seja ele audível ao
ouvido humano ou não), estrondos sônicos, ou quaisquer fenômenos associados aos mesmos. Estão
cobertos, todavia, os danos causados por vazamentos originados das instalações comuns de água e esgoto
dos estabelecimentos especificados na apólice, inclusive da rede de hidrantes e sprinklers, se existentes, em
consequência de acidente súbito e imprevisto, exceto quando resultado da má conservação de tais
instalações;
z) danos provocados por equipamentos ou dispositivos para uso médico de natureza interna, invasiva e/ou
crítica de aplicação e/ou no corpo humano (inclusive, mas não limitado, a tecidos, células, órgãos,
transplantes, sangue, excreção e secreção de urina), e qualquer produto derivado ou bio-sintético oriundo de tais
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substâncias.

2.2 Estão também excluídas desta cobertura, as reclamações de indenização resultantes, direta ou
indiretamente, de:
a) danos, de qualquer espécie, causados ao segurado, seus ascendentes, descendentes e cônjuge, como
também a quaisquer outras pessoas, parentes ou não, que com ele residam ou que dele dependam
economicamente. No caso de pessoas jurídicas, a exclusão abrange o segurado, os sócios controladores, os
seus dirigentes e administradores, beneficiários, e respectivos representantes;
b) danos a bens de empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e terceiros contratados pelo segurado,
ainda que a seu serviço;
c) danos corporais sofridos pelos empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e terceiros contratados pelo
segurado, ainda que a seu serviço, exceto se decorrentes do consumo de comestíveis e/ou bebidas,
fornecidas e/ou comercializadas pelo segurado, ou por terceiros autorizados, nos estabelecimentos
especificados na apólice, desde que esses danos resultem em morte ou invalidez permanente, total ou
parcial, da vítima;
d) doenças naturais, doenças profissionais, doenças do trabalho ou similares;
e) danos causados a bens transportados pelo segurado, sejam eles de sua propriedade ou pertencentes a
terceiros;
f) danos consequentes de defeitos, falhas, mau funcionamento, inadequação as normas técnicas, doenças,
impurezas, contaminação, vazamento, erros ou omissões em manuais de instruções, mau acondicionamento
e a má embalagem de produtos em geral, produzidos, fabricados, construídos, montados, criados, vendidos,
locados, arrendados, emprestados, consignados, doados, dados em comodato, distribuídos ou de qualquer
outra forma comercializados pelo segurado, depois de entregues a terceiros, definitiva ou provisoriamente, em
locais por ele NÃO ocupados, administrados ou controlados;
g) distribuição e/ou comercialização ilegal de quaisquer bens, ou de produtos com prazo de validade
vencido;
h) utilização de produto em virtude de propaganda inadequada; recomendações ou informações errôneas;
ausência de avisos evidentes sobre contra indicações, efeitos colaterais, prazo de validade ou durabilidade,
necessidade e manutenção ou substituição periódica de componentes, meios adequados de manipulação,
armazenagem e conservação;
i) utilização inadequada de produtos em virtude de propaganda enganosa, recomendações e/ou
informações errôneas fornecidas pelo segurado;
j) despesas com substituição parcial ou integral de produtos, bem como da sua retirada do mercado;
k) danos consequentes do uso não autorizado de patentes ou marcas registradas pertencentes a terceiros;
l) violação de direitos autorais;
m) descumprimento, por parte do segurado, de obrigações trabalhistas, sejam contratuais ou legais,
referentes à Seguridade Social, seguro obrigatório de acidentes do trabalho, pagamento de salários e
similares;
n) descumprimento de obrigações assumidas, pelo segurado, em contratos e/ou convenções;
o) descumprimento, por parte do segurado, de obrigações tributárias ou fiscais, sejam contratuais ou legais;
p) multas, de qualquer natureza, impostas ao segurado, bem como as indenizações punitivas e/ou
exemplar às quais seja condenado pela Justiça;
q) despesas de qualquer natureza, relativas a inquéritos policiais, ações, processos e procedimentos de
natureza criminal, observadas, no entanto, às disposições desta cobertura;
r) qualquer ação de regresso, contra o segurado, promovida por secretarias ou autarquias do Ministério da
Previdência Social ou da Saúde, no que diz respeito ao reembolso de despesas médicas, hospitalares e
laboratoriais, ou de benefícios previdenciários, incluindo, mas não limitado, a indenizações de seguro de
acidentes do trabalho;
s) danos morais;
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t) assédio, abuso ou violência sexual e/ou moral;
u) calúnia, injúria e/ou difamação;
v) danos relacionados à prestação de serviços profissionais a terceiros. Entende-se por serviços
profissionais aqueles que se relacionem com a atividade-fim do segurado, e para o qual o mesmo tenha sido
contratado de forma tácita ou expressa. Para efeito desta alínea, entendem-se também como serviços
profissionais àqueles prestados por pessoas com conhecimento ou treinamento técnico especializado,
habilitadas por órgãos competentes, de âmbito nacional, e geralmente denominados “profissionais liberais”
como, por exemplo: advogados, arquitetos, auditores, corretores de seguros, contadores, dentistas, diretores
e administradores de empresas, enfermeiros, engenheiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, médicos, notários e
profissionais de cartórios, veterinários e outros profissionais com características similares;
w) acidentes relacionados com existência, uso e/ou conservação, de unidades de produção ou de
armazenamento de petróleo ou gás natural, em terra ou no mar;
x) danos causados pela interrupção ou funcionamento defeituoso do fornecimento de energia elétrica
(inclusive por variação de voltagem), gás, água, ou qualquer outra forma de energia;
y) danos causados a animais ditos de raça pura, que não possuam o competente certificado e registro
oficial. Nesta hipótese, a indenização não excederá o valor do animal comum;
z) danos causados por campos eletromagnéticos e/ou pela radiação eletromagnética.

Não caberá qualquer indenização por este seguro quando, entre o segurado e o terceiro reclamante, existir
participação acionária ou por cota, até o nível de pessoas físicas que, isoladamente ou em conjunto, exerçam
ou tenham possibilidade de exercer controle comum da empresa segurada e da empresa reclamante.
3- Limite Máximo de Indenização
A importância fixada na apólice sob o título de limite máximo de indenização representa, em relação a
presente cobertura, o valor até o qual a Seguradora responderá por sinistro.
Não obstante, fica estabelecido um segundo valor máximo de indenização, denominado “LIMITE
AGREGADO”, que representa o valor até qual a Seguradora responderá, quando considerada a soma de
todas as indenizações relacionadas aos sinistros abrangidos pela presente cobertura.
O limite agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado para o limite máximo de
indenização, por um fator maior ou igual a um, previamente acordado e estabelecido na apólice.
Na hipótese de não haver, na apólice, referência ao fator multiplicativo mencionado no parágrafo anterior,
esses será suposto igual a 1 (um).
3.1 O limite agregado não elimina nem substitui o limite máximo de indenização, continuando este a ser, sem
prejuízo a outras disposições deste seguro, o valor até o qual a Seguradora responderá por sinistro, ou série
de sinistros, ressalvada, porém, a variação destes valores, conforme a seguir disposto:
Efetuado o pagamento de qualquer indenização, serão fixados:
a) um novo limite agregado, definido como a diferença entre o limite agregado vigente na data da liquidação
do sinistro, e a indenização efetuada;
b) um novo limite máximo de indenização, definido como o MENOR dos seguintes valores:
b.1) o limite máximo de indenização inicialmente contratado; ou
b.2) o valor definido na alínea “a”.
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Se as indenizações pagas exaurir o vigente limite agregado, a presente cobertura será automaticamente
cancelada, não tendo o segurado direito a qualquer restituição de prêmio.
Tanto o limite máximo de indenização, como o limite agregado NÃO SE SOMAM NEM SE COMUNICAM,
sendo estipulados, particularmente para cada cobertura contratada.
4 - Obrigações do Segurado
4.1 No que diz respeito aos acidentes relacionados com serviços de conservação e/ou manutenção, defeito
de funcionamento ou erro humano na operação de máquinas, veículos, aparelhos e instalações utilizadas
pelo segurado, fica desde já ajustado que, a presente cobertura somente prevalecerá se:
a) for comprovada a existência de manutenção regular daqueles bens, quando necessária;
b)
tiverem sido contratadas / designadas pessoas comprovadamente habilitadas, quando exigida a
habilitação pelos respectivos fabricantes e/ou por disposição legal, para operar / conduzir aqueles bens e/ou
para prestar os serviços de conservação e/ou manutenção dos mesmos;
c) avisos de advertência tiverem sido expostos em locais visíveis, alertando os transeuntes e/ou os usuários
daqueles bens, respectivamente, da realização dos serviços de conservação e manutenção, e/ou da eventual
existência de qualquer tipo de perigo.
5 - Disposições Complementares
Esta cobertura só poderá ser contratada por pessoas jurídicas.
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CONDIÇÕES PARTICULARES - COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE CIVIL
EMPREGADOR
1 - Riscos Cobertos
1.1 Pagamento das quantias pelas quais o segurado vier a ser responsável civilmente, em sentença judicial
transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expresso pela Seguradora, em consequência da
morte ou invalidez permanente de seus empregados ou trabalhadores autônomos, sob registro ou contrato,
quando a seu serviço, ou durante o percurso de ida e volta do trabalho, sempre que a viagem for realizada em
veículo por ele contratado, condicionado, todavia, a que a morte ou invalidez permanente, total ou parcial,
resulte de acidente súbito e imprevisto.
Em complemento ao parágrafo anterior, esta cobertura também garante à responsabilidade civil solidária ou
subsidiária que pode corresponder ao segurado, pela morte ou invalidez permanente, total ou parcial, de
trabalhadores temporários ou terceirizados, quando a seu serviço, desde que decorrente de risco coberto, e,
no caso de responsabilidade civil subsidiária, somente se os responsáveis diretos sejam declarados
insolventes e não possuírem seguro para cobrir os danos ocasionados.
1.2 Ainda dentro do limite máximo de indenização, condicionado, todavia, a 10% (dez por cento) deste valor
ou a 20% (vinte por cento) do valor da ação, o que for menor, a Seguradora:
a) desde que resultante de risco abrangido por esta cobertura, responderá pelas custas judiciais e
honorários de advogados nomeados pelo segurado, para a defesa judicial de seus direitos no foro cível ou
trabalhista, e demais despesas relacionadas com o processo, devidamente comprovadas, inclusive dos
terceiros reclamantes. Neste último caso, porém, somente pelas custas judiciais e honorários de sucumbência
que advenham de sentença judicial, ou, quando autorizadas de modo expresso pela Seguradora;
b) poderá vir a responder pelas despesas com a defesa do segurado na esfera criminal, EMBORA NÃO
ESTEJA OBRIGADA, sempre que tal medida possa influir diretamente em ação cível ou trabalhista da qual
advenha responsabilidade abrangida nos termos desta cobertura.

1.3 Fica ainda ajustado que a presente cobertura também garantirá as despesas incorridas com ações
emergenciais, devidamente comprovadas, ou, na ausência de comprovantes, confirmadas por vistoria de
sinistro ou perícia técnica realizada pela Seguradora, ou por intermédio de terceiros por ela nomeados. Para
essas despesas prevalecerá um capital segurado isolado, que não se somará nem se acumulará a qualquer
outro, prevalecendo, para todos os fins e efeitos, como sublimite desta cobertura. Se não houver previsão na
apólice de tal sublimite, essas despesas estão subordinadas ao valor correspondente a 10% (dez por cento)
do limite máximo de indenização fixado para a presente cobertura de responsabilidade civil empregador.
1.4 A expressão “ações emergenciais” abrange:
a) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais para evitar risco
iminente e que seria amparado pelo presente seguro, a partir de um incidente, sem as quais os eventos
cobertos e descritos na apólice seriam inevitáveis ou ocorreriam de fato, condicionada qualquer situação aos
exatos termos das coberturas efetivamente contratadas;
b) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais, durante e/ou após
a ocorrência de sinistro, de modo a minorar lhe as consequências, evitando a propagação de riscos cobertos,
salvando e protegendo os bens ou interesses descritos na apólice.
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1.5 Para todos os fins e efeitos, não são consideradas como “ações emergenciais” as despesas incorridas
com:
a) consultas médicas, medicamentos, exames, primeiros socorros, procedimentos cirúrgicos ou de
enfermagem, tratamento clínico, internação e outros custos relacionados com atendimento médico, hospitalar
ou laboratorial;
b) manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, ampliação e outras afins
inerentes ao ramo de atividade do segurado;
c) medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, entendidas como sendo
providências tomadas sem qualquer relação direta com incidente coberto pelo seguro, assim como quando
tais providências forem tomadas de maneira extemporânea. O segurado se obriga a avisar imediatamente a
Seguradora, qualquer incidente, ou ao receber uma ordem de autoridade competente, que possa gerar
pagamento de indenização nos termos aqui estabelecidos. Além disso, o segurado se obriga a executar tudo
o que lhe for exigido para limitar as despesas ao que seja necessário e objetivamente adequado para conter o
evento. O segurado suportará as despesas efetuadas para a contenção de eventos não abrangidos pelas
coberturas contratadas na apólice. Na hipótese de o segurado adotar medidas para o salvamento e
contenção de eventos cobertos e não cobertos, as despesas serão rateadas proporcionalmente entre
Seguradora e segurado.
Fica, ainda, ajustado que a presente cobertura garantirá a indenização correspondente à responsabilidade do
segurado no evento, independentemente do pagamento, pela Previdência Social, das prestações por
acidente de trabalho previstas na Lei nº. 8.213, de 24/07/91.
2 - Riscos Não Cobertos e Prejuízos Não Indenizáveis
2.1 Além das disposições constantes na cláusula 9ª das condições gerais, estão excluídas desta cobertura as
reclamações de indenização resultantes dos seguintes eventos:
a) despesas relativas à consultas médicas, medicamentos, exames, primeiros socorros, procedimentos
cirúrgicos ou de enfermagem, tratamento clínico, internação e outros custos relacionados com atendimento
médico, hospitalar ou laboratorial;
b) danos de qualquer natureza causados por asbestos (puro ou de produtos feitos inteiramente de amianto,
inclusve no que diz respeito à aquisição de asbestos), talco asbestiforme, diethilstibestrol, dioxina, uréia,
formaldeído, vacina para gripe suína ou aviária, dispositivo intra-uterino (DIU), contraceptivo oral, fumo ou
derivados; danos resultantes de hepatite, SIDA/AIDS, HIV2, e pelo uso de produtos abortivos;
c) doenças naturais, doenças profissionais, doenças do trabalho ou similares, doenças infectocontagiosas
ou transmitidas por insetos ou animais de qualquer espécie. A presente exclusão, no entanto, no que diz
respeito a picadas ou mordidas de insetos ou animais, não deve ser interpretada e aplicada à morte ou
invalidez permanente, total ou parcial, decorrente de choque anafilático ou envenenamento ocasionado por
tais picadas ou mordidas;
d) danos causados por construção, demolição, reconstrução e/ou de alteração estrutural de imóveis de
propriedade do segurado, ou por este ocupados, administrados, controlados, alugados e/ou arrendados, bem
como de qualquer tipo de obra, inclusive instalações e montagens, admitidos, porém pequenos trabalhos de
reparos destinados à conservação do imóvel (exemplos: troca de telhas, vidros, disjuntores, interruptores,
torneira e sifões quebrados ou danificados, como também, consertos em fechaduras, portas e janelas), desde
que esses “pequenos reparos” não obrigue a desocupação do local, mesmo que temporária;
e) danos resultantes do uso de materiais, métodos de trabalho e/ou técnicas experimentais não aprovadas
pelos órgãos competentes;
f) descumprimento, por parte do segurado, de obrigações trabalhistas, sejam contratuais ou legais,
referentes à Seguridade Social, seguro obrigatório de acidentes do trabalho, pagamento de salários e
similares;
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g) despesas de qualquer natureza, relativas a inquéritos policiais, ações, processos e procedimentos de
natureza criminal, observadas, no entanto, às disposições desta cobertura;
h) descumprimento de obrigações assumidas, pelo segurado, em contratos e/ou convenções;
i) qualquer ação de regresso, contra o segurado, promovida por secretarias ou autarquias do Ministério da
Previdência Social ou da Saúde, no que diz respeito ao reembolso de despesas médicas, hospitalares e
laboratoriais, ou de benefícios previdenciários, incluindo, mas não limitado, a indenizações de seguro de
acidentes do trabalho;
j) multas, de qualquer natureza, impostas ao segurado, bem como as indenizações punitivas e/ou
exemplar às quais seja condenado pela Justiça;
k) danos morais;
l) inobservância voluntária das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas e/ou disposições
específicas de outros órgãos competentes;
m) danos relacionados com poluição ou contaminação, decorrente de emissão, descarga, dispersão,
desprendimento, escape, emanação, vazamento ou derrame de substâncias tóxicas e/ou poluentes,
originadas de locais de propriedade do segurado, ou por este administrados, controlados, arrendados e/ou
alugados. Da mesma forma, estão excluídas deste seguro, as reclamações de indenização, direta ou
indiretamente, ocasionados por ou que ocorram por meio, ou, em consequência de ruídos (seja ele audível ao
ouvido humano ou não), estrondos sônicos, ou quaisquer fenômenos associados aos mesmos.

3 - Limite Máximo de Indenização
A importância fixada na apólice sob o título de limite máximo de indenização representa, em relação a
presente cobertura, o valor até o qual a Seguradora responderá por sinistro.
Não obstante, fica estabelecido um segundo valor máximo de indenização, denominado “LIMITE
AGREGADO”, que representa o valor até qual a Seguradora responderá, quando considerada a soma de
todas as indenizações relacionadas aos sinistros abrangidos pela presente cobertura.
O limite agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado para o limite máximo de
indenização, por um fator maior ou igual a um, previamente acordado e estabelecido na apólice.
Na hipótese de não haver, na apólice, referência ao fator multiplicativo mencionado no parágrafo anterior,
esses será suposto igual a 1 (um).
3.1 O limite agregado não elimina nem substitui o limite máximo de indenização, continuando este a ser, sem
prejuízo a outras disposições deste seguro, o valor até o qual a Seguradora responderá por sinistro, ou série
de sinistros, ressalvada, porém, a variação destes valores, conforme a seguir disposto:
Efetuado o pagamento de qualquer indenização, serão fixados:
a) um novo limite agregado, definido como a diferença entre o limite agregado vigente na data da liquidação
do sinistro, e a indenização efetuada;
b) um novo limite máximo de indenização, definido como o MENOR dos seguintes valores:
b.1) o limite máximo de indenização inicialmente contratado; ou
b.2) o valor definido na alínea “a”.
Se as indenizações pagas exaurir o vigente limite agregado, a presente cobertura será automaticamente
cancelada, não tendo o segurado direito a qualquer restituição de prêmio.
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Tanto o limite máximo de indenização, como o limite agregado NÃO SE SOMAM NEM SE COMUNICAM,
sendo estipulados, particularmente para cada cobertura contratada.
4 - Disposições Complementares
Esta cobertura só poderá ser contratada por pessoas jurídicas.
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CONDIÇÕES PARTICULARES - COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE CIVIL GARAGISTA
1 - Riscos Cobertos
Pagamento das quantias pelas quais o segurado vier a ser responsável civilmente, em sentença judicial
transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expresso pela Seguradora, relativas às reparações
por danos materiais involuntariamente causados a veículos de terceiros, que estejam sob sua guarda nas
áreas destinadas para estacionamento dentro do perímetro interno da propriedade que compõe o local de
risco (EXCLUÍDO RECUOS DE CALÇADAS), em consequência dos riscos previstos e amparados de acordo
a modalidade contratada na apólice.
Obs.: Para fins de cobertura, a palavra “veículos” significa veículos automotores de vias terrestres,
enquadrados nas disposições do Código Nacional de Trânsito, EXCETUANDO-SE TRATORES DE RODA,
TRATORES DE ESTEIRA, TRATORES MISTO, OU EQUIPAMENTOS DESTINADOS À MOVIMENTAÇÃO
DE CARGAS OU EXECUÇÃO DE TRABALHO AGRÍCOLA, DE TERRAPLANAGEM, DE CONSTRUÇÃO
OU DE PAVIMENTAÇÃO.
Quando a atividade exercida no local de risco for oficina mecânica, auto-center, auto-elétrico, lava-rápido,
estacionamento, posto de serviços e similar, estarão também abrangidos pelas disposições da modalidade
contratada, os veículos de terceiros, em poder do segurado para consertos, revisões, lavagem, lubrificação ou
abastecimento. Neste caso, a abrangência da cobertura se estende ao perímetro interno da propriedade em
que são realizados esses serviços, desde que pertencentes ao segurado, ou por ele administrada, alugada ou
arrendada.
1.1 MODALIDADE COMPREENSIVA:
a) colisão, abalroamento ou capotagem durante movimentação dos veículos, para fins de manobras, desde
que seja executada por profissional devidamente habilitado para este fim, com vínculo empregatício com o
segurado na forma estabelecida pela Consolidação das Leis do Trabalho, ou sob contrato de prestação de
serviços. Para os locais, cujo sistema de parqueamento utilizado seja “SELF- PARKING”, a Seguradora,
respeitados os termos, exclusões, dispositivos e condições desta cobertura, responderá, ainda, pela
responsabilidade civil solidária ou subsidiária que possa corresponder ao segurado, por danos resultantes de
abalroamento causado por veículo conduzido por terceiro, sem vínculo empregatício com o mesmo,
condicionado, todavia, no caso de responsabilidade civil subsidiária, somente quando o responsável direto
seja considerado insolvente e não possua seguro para cobrir os danos ocasionados;
b) queda acidental sobre o veículo de qualquer agente externo que não faça parte integrante do mesmo ou
não esteja nele fixado;
c) incêndio, onde quer que o mesmo tenha se originado;
d) roubo;
e) furto cometido mediante arrombamento / destruição de portões, cancelas, portas, janelas, ou de outras
vias, destinadas ou não a servir de entrada ao interior do terreno ou dos edifícios que compõe o local de risco,
ou ainda, com emprego de chave falsa, gazua ou instrumentos semelhantes, desde que a utilização de
qualquer destes meios tenha deixado vestígios materiais inequívocos, ou tenha sido constatada por laudo
técnico ou inquérito policial. ESSA COBERTURA SÓ SERÁ CONCEDIDA A MOTOCICLETAS E
SIMILARES, SE ESTAS ESTIVEREM, NO MOMENTO DO SINISTRO, GUARDADAS EM BOXES
FECHADOS COM CHAVE, OU ACORRENTADAS EM CADEADO FIXO A PAREDE OU AO PISO;
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f) acidentes ocorridos durante as operações de consertos, revisões, lavagem, lubrificação e abastecimento,
EXCLUSIVAMENTE no caso do presente seguro se destinar a oficina mecânica, auto- center, auto-elétrico,
lava-rápido, posto de serviços e similar, ESTANDO, EXCLUÍDOS, TODAVIA, DA GARANTIA DE QUE
TRATA ESTA ALÍNEA, AS RECLAMAÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS
AO PRÓPRIO VEÍCULO EM CONSEQUÊNCIA DA INSUFICIENTE OU DEFEITUOSA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS NELE REALIZADOS, COMO TAMBÉM, PELOS DANOS MATERIAIS E/OU CORPORAIS
RESULTANTES DE ACIDENTES RELACIONADOS COM ESTA INSUFICIENTE OU DEFEITUOSA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS;
g) acidentes relacionados com a existência, uso e conservação do local de risco, e de painéis de
propaganda, letreiros, antenas e anúncios existentes neste mesmo local.

1.2 MODALIDADE EXCLUSIVA DE INCÊNDIO E ROUBO:
a) incêndio, onde quer que o mesmo tenha se originado;
b) roubo;
c) furto cometido mediante arrombamento / destruição de portões, cancelas, portas, janelas, ou de outras
vias, destinadas ou não a servir de entrada ao interior do terreno ou dos edifícios que compõe o local de risco,
ou ainda, com emprego de chave falsa, gazua ou instrumentos semelhantes, desde que a utilização de
qualquer destes meios tenha deixado vestígios materiais inequívocos, ou tenha sido constatada por laudo
técnico ou inquérito policial. ESSA COBERTURA SÓ SERÁ CONCEDIDA A MOTOCICLETAS E
SIMILARES, SE ESTAS ESTIVEREM, NO MOMENTO DO SINISTRO, GUARDADAS EM BOXES
FECHADOS COM CHAVE, OU ACORRENTADAS EM CADEADO FIXO A PAREDE OU AO PISO;
d) acidentes relacionados com a existência, uso e conservação do local de risco, e de painéis de
propaganda, letreiros, antenas e anúncios existentes neste mesmo local.
1.3 Ainda, dentro do limite máximo de indenização da modalidade contratada, porém, condicionado a 10%
(dez por cento) deste valor, ou a 20% (vinte por cento) do valor da ação, o que for menor, a Seguradora:
a) desde que resultante de risco abrangido por esta cobertura, responderá pelas custas judiciais e
honorários de advogados nomeados pelo segurado, para a defesa judicial de seus direitos no foro cível, e
demais despesas relacionadas com o processo, devidamente comprovadas, inclusive dos terceiros
reclamantes. Neste último caso, porém, somente pelas custas judiciais e honorários de sucumbência que
advenham de sentença judicial, ou, quando autorizadas de modo expresso pela Seguradora;
b) poderá vir a responder pelas despesas com a defesa do segurado na esfera criminal, EMBORA NÃO
ESTEJA OBRIGADA, sempre que tal medida possa influir diretamente em ação cível da qual advenha
responsabilidade abrangida nos termos desta cobertura.
1.4 Fica ainda ajustado que a presente cobertura também garantirá:
a) as indenizações pertinentes a LUCROS CESSANTES e/ou PERDAS FINANCEIRAS incorridas pelos
terceiros reclamantes, quando diretamente resultante de riscos cobertos nela previstos;
b) as despesas incorridas com ações emergenciais, devidamente comprovadas, ou, na ausência de
comprovantes, confirmadas por vistoria de sinistro ou perícia técnica realizada pela Seguradora ou por
intermédio de terceiros por ela nomeados. Para essas despesas prevalecerá um capital segurado isolado,
que não se somará nem se acumulará a qualquer outro, prevalecendo, para todos os fins e efeitos, como
sublimite desta cobertura. Se não houver previsão na apólice de tal sublimite, essas despesas estão
subordinadas ao valor correspondente a 10% (dez por cento) do limite máximo de indenização fixado para a
presente cobertura de responsabilidade civil garagista.
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1.5 A expressão “ações emergenciais” abrange:
a) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais para evitar risco
iminente e que seria amparado pelo presente seguro, a partir de um incidente, sem as quais os eventos
cobertos e descritos na apólice seriam inevitáveis ou ocorreriam de fato, condicionada qualquer situação aos
exatos termos das coberturas efetivamente contratadas;
b) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais, durante e/ou após
a ocorrência de sinistro, de modo a minorar lhe as consequências, evitando a propagação de riscos cobertos,
salvando e protegendo os bens ou interesses descritos na apólice.
1.6 Para todos os fins e efeitos, não são consideradas como “ações emergenciais” as despesas incorridas
com:
a) manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, ampliação e outras afins
inerentes ao ramo de atividade do segurado;
b) medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, entendidas como sendo
providências tomadas sem qualquer relação direta com incidente coberto pelo seguro, assim como quando
tais providências forem tomadas de maneira extemporânea. O segurado se obriga a avisar imediatamente a
Seguradora, qualquer incidente, ou ao receber uma ordem de autoridade competente, que possa gerar
pagamento de indenização nos termos aqui estabelecidos. Além disso, o segurado se obriga a executar tudo
o que lhe for exigido para limitar as despesas ao que seja necessário e objetivamente adequado para conter o
evento. O segurado suportará as despesas efetuadas para a contenção de eventos não abrangidos pelas
coberturas contratadas na apólice. Na hipótese de o segurado adotar medidas para o salvamento e
contenção de eventos cobertos e não cobertos, as despesas serão rateadas proporcionalmente entre
Seguradora e segurado.

1.7 Para fins de contratação e indenização, é obrigatória a existência de controle eletrônico de entrada e
saída de veículo, com impressão de ticket, contendo, no mínimo, as seguintes informações:
a) razão social ou nome fantasia do segurado, ou de uma das empresas pertencentes ao grupo segurado;
b) endereço do estabelecimento de guarda do veículo;
c) data e horário de entrada;
d) marca e/ou modelo do veículo;
e) placas, com letras e números.
No caso de mensalistas, a impressão de ticket poderá ser substituída por fita de registro eletrônico diário de
entrada do veículo e/ou filmagem, que comprove a entrada e permanência do veículo no local, na data do
evento.
Admite-se também que o estabelecimento adote controle de entrada e saída de veículo através de sistema de
filmagem, sem a impressão de ticket, desde que a gravação identifique data e a hora de entrada do veículo, a
marca e o modelo, como também, de forma legível, a placa com letras e números.
Fica entendido que a ausência de qualquer dos controles anteriormente citados exonerará a Seguradora da
responsabilidade do pagamento de qualquer indenização, mesmo que decorrente de risco coberto.
Salvo disposição em contrário, expressamente ratificada na apólice, para estabelecimento ocupado por
oficina mecânica, auto-elétrico, auto-center, lava-rápido e similar, as exigências anteriores será substituída
pela emissão de orçamento e/ou nota fiscal de serviços com identificação da data de entrada e dados do
veículo (marca, modelo, ano de fabricação, e placas com letras e números).
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A cobertura de danos decorrentes de roubo e furto só terá validade para veículo que se encontre no interior
das edificações que compõem os estabelecimentos especificados na apólice e/ou guardado em
estacionamento ao ar livre neste mesmo local, desde que cercados por muros, grades, correntes e/ou sob
vigilância / segurança permanente. Quando no estabelecimento o sistema de parqueamento utilizado for o
“SELF-PARKING”, a cobertura para os riscos de que trata este parágrafo, está condicionada ao que o local
seja cercado por muros, grades, correntes e sob supervisão permanente de empregados ou de vigilantes do
segurado, ou de empresa por ele contratada para esse fim.
2 - Riscos Não Cobertos e Prejuízos Não Indenizáveis
2.1 Além das disposições constantes na cláusula 9ª das condições gerais, estão excluídas desta cobertura a
responsabilidade civil do segurado, por danos materiais causados a veículos de terceiros, quando as perdas,
danos ou avarias forem decorrentes dos seguintes eventos:
a) desaparecimento inexplicável, extravio ou furto cometido mediante abuso de confiança, fraude, escalada,
destreza, ou que não tenha deixado vestígios materiais evidentes de arrombamento ou destruição de
obstáculos no local de risco;
b) alagamento (entendido como sendo a entrada de água proveniente de aguaceiro, tromba d’água ou
chuva, seja ou não consequente de obstrução ou insuficiência de esgotos, galerias pluviais, desaguadouros
ou similares, ou ainda, pela ruptura de encanamentos, adutoras, canalizações e reservatórios,
independentemente de pertencerem ou não ao local de risco) e inundação (entrada de água proveniente de
inundação de rios navegáveis e de canais alimentados naturalmente pelos mesmos);
c) colisão, abalroamento ou capotagem, salvo quando contratada a modalidade compreensiva, ou, no caso
da modalidade de incêndio e roubo, quando decorrente exclusivamente de colisão ocasionada por acidente
relacionado com a existência, uso e conservação do local do risco, e de painéis de propaganda, letreiros,
antenas e anúncios existentes neste mesmo local;
d) estelionato; apropriação indébita; apropriação havida por erro, caso fortuito ou força da natureza;
extorsão mediante seqüestro; e extorsão indireta;
e) acidentes relacionados com operações de carga e descarga, independentemente de ser ou não
resultante de risco coberto pelas disposições da modalidade contratada;
f) acidentes ocorridos durante movimentação dos veículos em vias públicas, ou fora do perímetro da
propriedade em que localizam os estabelecimentos especificados na apólice, inclusive em recuos de
calçadas;
g) construção, demolição, reconstrução e/ou de alteração estrutural de imóveis de propriedade do
segurado, ou por este ocupados, administrados, controlados, alugados e/ou arrendados, bem como de
qualquer tipo de obra, inclusive instalações e montagens, admitidos, porém pequenos trabalhos de reparos
destinados à conservação do imóvel (exemplos: troca de telhas, vidros, disjuntores, interruptores, torneira e
sifões quebrados ou danificados, como também, consertos em fechaduras, portas e janelas), desde que
esses “pequenos reparos” não obrigue a desocupação do local, mesmo que temporária;
h) inobservância voluntária das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas e/ou disposições
específicas de outros órgãos competentes;
i) acidentes relacionados com qualquer convulsão ou fenômeno da natureza, considerado de caráter
catastrófico, ou, nos termos da lei, como caso fortuito ou de força maior, assim entendido, o evento cujos
efeitos não foram passíveis de serem evitados ou impedidos pelo segurado.
2.2 Estão igualmente excluídas desta cobertura, as reclamações de indenização resultantes, direta ou
indiretamente, de:
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a) roubo ou furto de estepe, macaco, chave de roda, extintor, acessórios, equipamentos e demais peças,
partes ou componentes do veículo, quer sejam itens de série ou opcionais, quer sejam originais de fábrica ou
não, salvo se concomitante com o roubo ou furto total do veículo;
b) roubo, furto ou avarias causadas a bens ou mercadorias acondicionadas no interior dos veículos ou em
suas carrocerias, independentemente de ser ou não resultante de risco coberto pelas disposições da
modalidade contratada;
c) danos causados por / a veículo conduzido por pessoa sem a devida habilitação, ou com habilitação não
autorizada para aquele tipo de veículo, ou sem indicação para o exercício de atividade remunerada, ou ainda,
com habilitação vencida e fora do prazos legais, que por quaisquer motivos, impossibilite a sua renovação ou
alteração junto as autoridades competentes;
d) danos causados a veículos estacionados em locais inadequados;
e) perdas financeiras ou prejuízos pecuniários de qualquer natureza decorrentes da demora na entrega do
veículo;
f) danos causados exclusivamente à pintura do veículo, isto é, sem a ocorrência de avarias;
g) danos causados pelo uso de equipamentos inadequados às operações realizadas;
h) despesas com locação de veículo;
i) danos, de qualquer espécie, causados ao segurado, seus ascendentes, descendentes e cônjuge, como
também a quaisquer outras pessoas, com grau de parentesco ou não, que com ele residam ou que dele
dependam economicamente. No caso de pessoas jurídicas, a exclusão abrange os sócios controladores,
dirigentes e administradores da empresa segurada, seus beneficiários, e respectivos representantes;
j) multas, de qualquer natureza, impostas ao segurado, bem como as indenizações punitivas e/ou
exemplares às quais seja condenado pela Justiça;
k) despesas de qualquer natureza, relativas a inquéritos policiais, ações, processos e procedimentos de
natureza criminal, observadas, no entanto, às disposições desta cobertura;
l) ação paulatina (contínua, intermitente e/ou periódica) de fatores ambientais presentes nas instalações do
segurado, tais como temperatura, umidade, fumaça, infiltrações, molhadura, derramamento, transbordamento,
vazamento, vibrações, gases e vapores.
m) Não caberá qualquer indenização por este seguro quando, entre o segurado e o terceiro reclamante,
existir participação acionária ou por cota, até o nível de pessoas físicas que, isoladamente ou em conjunto,
exerçam ou tenham possibilidade de exercer controle comum da empresa segurada e da empresa
reclamante.

3 - Limite Máximo de Indenização
A importância fixada na apólice sob o título de limite máximo de indenização representa, em relação a
presente cobertura, o valor até o qual a Seguradora responderá por sinistro.
Não obstante, fica estabelecido um segundo valor máximo de indenização, denominado “LIMITE
AGREGADO”, que representa o valor até qual a Seguradora responderá, quando considerada a soma de
todas as indenizações relacionadas aos sinistros abrangidos pela presente cobertura.
O limite agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado para o limite máximo de
indenização, por um fator maior ou igual a um, previamente acordado e estabelecido na apólice.
Na hipótese de não haver, na apólice, referência ao fator multiplicativo mencionado no parágrafo anterior,
esses será suposto igual a 1 (um).
3.1 O limite agregado não elimina nem substitui o limite máximo de indenização, continuando este a ser, sem
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prejuízo a outras disposições deste seguro, o valor até o qual a Seguradora responderá por sinistro, ou série
de sinistros, ressalvada, porém, a variação destes valores, conforme a seguir disposto:
Efetuado o pagamento de qualquer indenização, serão fixados:
a) um novo limite agregado, definido como a diferença entre o limite agregado vigente na data da liquidação
do sinistro, e a indenização efetuada;
b) um novo limite máximo de indenização, definido como o MENOR dos seguintes valores:
b.1) o limite máximo de indenização inicialmente contratado; ou
b.2) o valor definido na alínea “a”.

Se as indenizações pagas exaurir o vigente limite agregado, a presente cobertura será automaticamente
cancelada, não tendo o segurado direito a qualquer restituição de prêmio.
Tanto o limite máximo de indenização, como o limite agregado NÃO SE SOMAM NEM SE COMUNICAM,
sendo estipulados, particularmente para cada cobertura contratada.
4 - Disposições Complementares
Esta cobertura só poderá ser contratada por pessoas jurídicas.
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