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CARO CLIENTE

Você adquiriu um Tokio Marine Auto Frota, o melhor e mais completo seguro de 
Automóvel do mercado. Com ele, você e seu veículo ficam protegidos 24 horas 
por dia.

Guarde bem a Apólice de Seguro, que é o seu documento de consulta, em que 
constam as coberturas e valores que você contratou.

Não deixe de ler as Condições Gerais do Seguro de Automóvel (Manual do Segu-
rado), pois, somente assim, você conhecerá os detalhes do produto que adquiriu, 
as condições de utilização, os serviços e os benefícios. Lembre-se: este é o nosso 
contrato.

Procuramos fazer este material absolutamente objetivo e de simples entendimen-
to. Você verá o quanto o Tokio Marine Auto Frota é especial.
Obrigado por confiar a sua tranqüilidade à nossa companhia.

Tokio Marine Brasil Seguradora S/A
 

Versão: Dezembro/2008
Válido para seguros com início de vigência a partir de 01/12/2008.
O registro deste plano na SUSEP – Superintendência de Seguros Privados 
não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua co-
mercialização.
A situação cadastral do Corretor de Seguros pode ser consultada no site 
www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome 
completo, CNPJ ou CPF.

Este seguro é garantido pela Tokio Marine Seguradora S/A
CNPJ 60.831.344/0001-74 – Processo SUSEP nº 15414.001461/2008-71
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OUvIDORIA

A voz do Cliente na Empresa
A Ouvidoria é mais um canal de comu-
nicação que a Seguradora coloca à sua 
disposição, que se diferencia dos de-
mais, pois tem como missão a defesa 
de seus direitos perante a empresa com 
total imparcialidade e transferência.

Quando você pode recorrer a 
esse serviço?
Você ou seu Corretor de Seguros po-
dem recorrer a esse serviço sempre 
que registrarem uma solicitação, fa-
zer uma consulta ou reclamação junto 
aos nossos canais de relacionamento 
(Serviço de Atendimento ao Cliente ou 
nosso site) e:
– Não receberem resposta em 30 
(trinta) dias; ou
– Não concordarem ou tiverem dú-
vida em relação a uma decisão ado-
tada pela empresa após o processo 
ter sido considerado encerrado pelos 
canais acima.

O papel do Ouvidor
O Ouvidor é um profissional que pos-
sui profundo conhecimento da área de 
seguros. Ele atua de forma personali-
zada, independente e age ativamente 
como um representante do cidadão, 
respeitando as condições dos contra-
tos de seguros, os direitos humanos e 
o Código de Defesa do Consumidor.

 
Sua solicitação em boas mãos
Com a sua solicitação em boas mãos, 
o Ouvidor poderá esclarecer, justificar 
ou reformar uma decisão adotada pela 
empresa. Tenha certeza que tudo será 
estudado com o mais absoluto cuidado.
No prazo de até 30 (trinta) dias, con-
tados a partir da data em que a Ouvi-
doria receber a manifestação, o nosso 
Ouvidor comunicará a posição adota-
da para você e para o seu corretor de 
seguros.

Estamos prontos para ouvir você
A Ouvidoria está em conformidade 
com a regulamentação da Superinten-
dência de Seguros Privados – SUSEP. 
Para recorrer a esse serviço que é gra-
tuito, você ou seu corretor de seguros 
deverão apresentar a solicitação, con-
sulta ou reclamação por escrito, con-
tendo o seu nome completo.



3Cod. AT31V1208     CG.TM.FROTA 011208

Sumário

1. Objetivo do Seguro 4

2. Âmbito Geográfico 4

3. Modalidades de Contratação 4

4. Aceitação e Vigência do Seguro 5

5. Pagamento do Prêmio 6

6. Renovação do Seguro 8

7. Bônus 8

8. Garantias e Riscos Cobertos 10

9. Cláusulas Adicionais 18

10. Exclusões Gerais – Riscos e Prejuízos Não Cobertos pelo Seguro 32

11. Franquia 34

12. Questionário de Avaliação do Risco 34

13. Dispositivos de Segurança 37

14. Obrigações do Segurado 38

15. Sinistro 39

16. Rescisão e Cancelamento do Seguro 46

17. Perda de Direitos 48

18. Salvados 51

19. Reintegração dos Valores Segurados 51

20. Concorrência de Apólices 52

21. Sub-Rogação de Direitos 54

22. Foro 54

23. Prazo de Prescrição 54

Conheça os Termos que Definem o Seu Seguro 54

Anexo I – Tabela de Cálculo da Indenização em Caso  
 de Invalidez Permanente Total ou Parcial 61



4 Cod. AT31V1208     CG.TM.FROTA 011208

CONDIÇÕES GERAIS

1. OBJETIvO DO SEGURO

A finalidade do seguro é garantir ao 
Segurado ou aos seus beneficiários, a 
indenização dos prejuízos decorrentes 
de um eventual sinistro com o veículo 
segurado, de acordo com os riscos co-
bertos e limites previstos:
I. Pelas garantias básicas contratadas: 
Colisão, Incêndio e Roubo (Compreen-
siva); Colisão e Incêndio; Incêndio e 
Roubo; e Responsabilidade Civil Facul-
tativa de Veículos – Danos Materiais e 
Corporais.
II. Pelas garantias adicionais contra-
tadas, constantes nestas Condições 
Gerais.

2. ÂMBITO GEOGRÁFICO

As coberturas descritas neste contrato 
aplicam-se unicamente a sinistros ocor-
ridos em Território Brasileiro, exceto as 
Coberturas Básicas de Automóvel, cujo 
âmbito é estendido aos seguintes paí-
ses integrantes do Mercosul: Argenti-
na, Chile, Paraguai e Uruguai.

3. MODALIDADES DE  
CONTRATAÇÃO

O Auto Frota é destinado a veículos de 

passeio e pick-ups, caminhões leves 
e pesados, rebocadores, reboques, 
semi-reboques, furgões, motos e táxis, 
e pode ser contratado em uma das se-
guintes modalidades de seguro:

3.1. Seguro a valor de Mercado 
Referenciado
I. Na contratação de uma das Cobertu-
ras Básicas de Automóvel, o Segurado 
escolhe o percentual (fator de ajuste) 
que, aplicado ao valor do veículo cons-
tante na Tabela de Referência, resulta 
no Valor Ajustado para cobrir o veículo 
(casco).
II. Ocorrendo a Indenização Integral do 
veículo, decorrente de sinistro coberto 
por este seguro, tal indenização corres-
ponderá ao valor da Tabela de Referên-
cia especificada na Apólice – vigente na 
data da liquidação do sinistro –, multi-
plicado pelo fator de ajuste contratado 
pelo Segurado para cobrir o veículo.
III. Se a tabela de preços especificada 
na Apólice for extinta ou deixar de ser 
publicada, a Indenização Integral terá 
como base o valor que constar na ta-
bela substituta estabelecida quando da 
contratação do seguro.

3.2. Seguro a valor Determinado

I. Na contratação de uma das Cobertu-
ras Básicas de Automóvel, o Segurado 
escolhe o valor do veículo (casco), que 
permanecerá inalterado por toda a vi-
gência do seguro.



5Cod. AT31V1208     CG.TM.FROTA 011208

II. Ocorrendo a Indenização Integral do 
veículo, decorrente de sinistro coberto 
por este seguro, tal indenização corres-
ponderá ao Valor Determinado na Apó-
lice para cobrir o veículo.

4. ACEITAÇÃO E vIGÊNCIA DO 
SEGURO

I. Os seguros terão início e término de 
vigência às 24 (vinte e quatro) horas 
das datas para tal fim indicadas na pro-
posta, na Apólice e no documento de 
Endosso. A cobertura do seguro iniciar-
se-á a partir da recepção da proposta 
na Seguradora e após a realização da 
vistoria prévia do veículo, nos casos em 
que a Seguradora exigiu.
II. O contrato de seguro poderá ser mo-
dificado mediante proposta assinada 
pelo Segurado, por seu representante 
ou por seu Corretor de Seguros.
III. É reservado à Seguradora o direito 
de aceitar ou recusar o seguro, indepen-
dentemente da ocorrência de sinistro, 
até 15 (quinze) dias da data de protoco-
lo da proposta de seguro na Segurado-
ra, mesmo tratando-se de renovação.
Iv. A Seguradora fornecerá ao Corretor 
de Seguros e/ou proponente o protoco-
lo que identifique a proposta por ela re-
cebida, com a indicação da data e hora 
de seu recebimento.
v. A Seguradora terá o prazo de 15 
(quinze) dias, contados do protocolo da 
proposta de seguro com o respectivo 

pagamento do prêmio, para confirmar a 
efetivação, ou não, do seguro ou a acei-
tação da modificação do risco.
A Seguradora poderá solicitar docu-
mentos complementares para a análise 
do risco, ficando o prazo de 15 (quinze) 
dias suspenso, reiniciando-se sua con-
tagem a partir da data da entrega da 
documentação. Tal solicitação poderá 
ocorrer mais de uma vez, desde que a 
Seguradora indique os fundamentos do 
pedido para a avaliação da proposta ou 
taxação do risco.
vI. Se não houver aceitação da pro-
posta de seguro nem da proposta de 
modificação do risco, a Seguradora for-
malizará a não-aceitação da proposta 
por meio de uma carta, com o motivo 
da recusa.
a) No momento da formalização da re-
cusa, a Seguradora se responsabiliza em 
restituir ao proponente, no prazo máximo 
de 10 (dez) dias corridos, o valor integral 
do adiantamento ou o valor deduzido da 
parcela correspondente ao período em 
que tiver vigorado a cobertura.
b) Se a proposta de seguro não for acei-
ta ou se a modificação do risco for re-
cusada, o prêmio pago pelo proponente 
será devolvido. Se ultrapassado o prazo 
de 10 (dez) dias, os valores serão atuali-
zados pelo IPCA/IBGE proporcional aos 
dias decorridos.
c) Se houver extinção do índice pactu-
ado, a Seguradora aplicará automatica-
mente o índice IPC/FIPE.
d) Se a proposta de modificação do ris-
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co não for aceita, a Apólice será can-
celada, de acordo com as condições 
previstas no item – Rescisão e Cance-
lamento do Seguro – destas Condições 
Gerais.
e) Se a Seguradora atrasar a restitui-
ção do valor, serão aplicados juros mo-
ratórios de, no máximo, 12% (doze por 
cento) ao ano, computados a partir do 
11º dia da recusa.
vII. A inexistência de manifestação ex-
pressa da Seguradora, dentro do prazo 
de 15 (quinze) dias contados da data do 
protocolo da proposta, implicará a acei-
tação automática do seguro.
vIII. Se a proposta for recusada dentro 
dos prazos previstos, a cobertura vigo-
rará por mais 2 (dois) dias úteis, conta-
dos a partir da data em que o proponen-
te, seu representante ou seu Corretor 
de Seguros tiver conhecimento formal 
da recusa, desde que tenha ocorrido o 
pagamento do prêmio.
IX. A emissão da Apólice ou do En-
dosso será efetivada em 15 (quinze) 
dias, contados da data de aceitação 
da proposta.

5. PAGAMENTO DO PRÊMIO

5.1. O prêmio do seguro (Apólice e 
respectivos Endossos ou Aditivos dos 
quais resulte aumento de prêmio) po-
derá ser pago à vista ou em parcelas 
mensais (fracionamento), conforme as 
condições disponíveis na Seguradora e 

escolha do Segurado.
I. Quando se tratar de seguros fra-
cionados, as parcelas vincendas po-
derão ter seu pagamento antecipado, 
mediante a redução proporcional dos 
juros pactuados.
II. Não havendo expediente bancário na 
data estabelecida para o pagamento da 
parcela do seguro, este poderá ser rea-
lizado no primeiro dia útil subseqüente 
à data de vencimento.
III. O boleto de cobrança será enca-
minhado diretamente ao Segurado ou 
a seu representante ou, ainda, por ex-
pressa solicitação de qualquer um des-
tes ao Corretor de Seguros, observada 
a antecedência mínima de 5 (cinco) dias 
úteis em relação à data do respectivo 
vencimento.
Iv. A falta do pagamento da primeira 
parcela ou da parcela única até a data 
limite estabelecida como vencimento 
implicará no cancelamento do seguro 
desde o início de vigência.
v. O direito à indenização não ficará 
prejudicado quando o sinistro ocorrer 
dentro do prazo de pagamento do prê-
mio à vista ou de qualquer uma de suas 
parcelas.
vI. Quando o pagamento da indeni-
zação acarretar o cancelamento do 
seguro, as parcelas vincendas serão 
deduzidas integralmente do valor da in-
denização, com a redução proporcional 
dos juros pactuados.
vII. Se houver recebimento de prêmio 
indevido, os valores pagos serão devol-
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vidos integralmente, atualizados pela 
variação positiva do índice IPCA/IBGE, 
a partir do recebimento do prêmio.

5.2. Na hipótese de não-pagamen-
to do prêmio, serão observadas as 
seguintes disposições:
Cancelamento do Seguro – decor-
ridos os prazos para quitação do res-
pectivo prêmio, o contrato ou adita-
mento a ele referente ficará cancelado 
automaticamente, e de pleno direito, 
independentemente de qualquer in-
terpelação judicial ou extrajudicial, 
observadas as condições a seguir:
I. Nos casos em que ocorrer falta 
de pagamento de qualquer uma das 
parcelas subseqüentes à primeira, 
o prazo de vigência da cobertura 
será ajustado em função do prêmio 
efetivamente pago, tomando-se por 
base, no mínimo, a Tabela de Prazo 
Curto.
II. A Seguradora informará o novo pra-
zo de vigência ajustado ao Segurado 
ou ao seu representante legal, por 
meio de comunicação escrita.
III. Para os percentuais não previstos 
na Tabela de Prazo Curto, deverão 
ser aplicados os percentuais imedia-
tamente superiores. Para os seguros 
com vigência diferente de um ano, o 
prazo em dias, previsto na Tabela, será 
adaptado proporcionalmente ao perío-
do contratado.
Iv. Se ocorrer uma Indenização Inte-
gral durante o período em que o segu-

ro esteve com pagamento atrasado, a 
Seguradora cobrará as parcelas venci-
das e vincendas, e os juros incidentes 
sobre as primeiras, praticados pelo 
mercado financeiro.
v. Na hipótese de não-pagamento 
de uma ou mais parcelas do prêmio 
e decorrido o prazo de cobertura – 
concedido conforme aplicação da 
Tabela de Prazo Curto –, a Apólice 
ficará cancelada de pleno direito, 
sem direito a indenizações por parte 
do Segurado.
vI. O Segurado poderá restabelecer 
o direito às coberturas contratadas 
pelo período inicialmente acordado, 
desde que:
a) O veículo não esteja sinistrado.
b) Seja realizada vistoria prévia no 
veículo e ela seja aprovada pela Se-
guradora.
c) O prêmio devido seja pago, acres-
cido de multa de 2% (dois por cen-
to), juros simples de mora de 1% 
a.m. (um por cento ao mês), conta-
dos a partir do primeiro dia poste-
rior ao prazo de pagamento fixado, e 
atualização monetária pela variação 
positiva do índice IPCA/IBGE, dentro 
do prazo estabelecido.
vII. Fica vedado o cancelamento do 
contrato de seguro cujo prêmio tenha 
sido pago à vista, mediante financia-
mento obtido junto às instituições fi-
nanceiras, quando o Segurado deixar 
de pagar o financiamento.
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5.3. Tabela de Prazo Curto

Prazo do  
Seguro 

(em dias)

Prêmio retido 
(% do  

prêmio anual)
15 13
30 20
45 27
60 30
75 37
90 40

105 46
120 50
135 56
150 60
165 66
180 70
195 73
210 75
225 78
240 80
255 83
270 85
285 88
300 90
315 93
330 95
345 98
365 100

6. RENOvAÇÃO DO SEGURO

A renovação do seguro deverá ser soli-
citada através do Corretor de Seguros, 
antes do final de vigência da apólice.

7. BÔNUS

I. Bônus é um desconto aplicado sobre 
o prêmio do seguro, na renovação do 
contrato, em função do histórico de si-
nistros ocorridos e indenizados, desde 
que a vigência anterior seja maior que 
335 (trezentos e trinta e cinco) dias e 
não tenha havido interrupção entre as 
vigências. É expresso em classes, tem 
caráter pessoal, intransferível e está di-
retamente vinculado ao Segurado/item, 
ainda que seja de outra Seguradora.
II. O bônus é único e abrange todas as 
coberturas, exceto a Cobertura Bá-
sica de Automóvel de Incêndio e 
Roubo/Furto, para a qual não há boni-
ficação. Para um seguro novo, a classe 
de bônus inicia-se em zero e, a cada 
renovação sem sinistro, uma classe é 
acrescida, exceto quando se tratar de 
seguro novo, com aproveitamento de 
bônus de outra Apólice cancelada.
III. Haverá redução de uma classe de 
bônus para cada sinistro indenizável de 
qualquer natureza, ocorrido na vigência 
anterior do seguro.
Iv. Os sinistros indenizáveis com isen-
ção de franquia não reduzirão a classe 
de bônus na renovação do seguro.
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7.1. Prazos para aplicação e ma-
nutenção do bônus

I. vigência do Seguro na Renovação
Estes critérios são válidos para todas 
as regras de bônus e devem ser apli-
cados em conjunto com as regras de 
sinistro e de alteração de categoria 
tarifária.

vigência
Aplicação da 

Classe  
de Bônus

Superior a 335 
dias (inclusive)

Conceder 1 
(uma) classe  

de bônus

Inferior a 335 
dias

Manter a classe 
de bônus da 

vigência

II. Os prazos a seguir devem ser 
aplicados considerando sempre dias 
corridos:
– Renovação após o vencimento da 
Apólice = Data do vencimento da Apó-
lice anterior.
– Cancelamento do Seguro = Data do 
cancelamento da Apólice.
– Alteração da categoria tarifária = A 
qualquer tempo.
– Sinistro com Indenização Integral = 
Data do pagamento da indenização.

7.2. Critérios para aplicação e 
manutenção do bônus

I. Renovação após o vencimento da 
Apólice

Apólice  
vencida

Aplicação 
da Classe de 

Bônus

Até 30 dias Conceder 1 
(uma) classe

Até 60 dias
Manter a classe 

de bônus da 
vigência

Até 120 dias Reduzir 1 (uma) 
classe de bônus

Até 180 dias Reduzir 2 (duas) 
classes de bônus

Acima de 180 
dias Excluir o bônus

II. Cancelamento do seguro

Apólice  
vencida

Aplicação 
da Classe de 

Bônus

Até 30 dias
Não há redução 

da classe de 
bônus

Inferior a 335 
dias

Reduz 1 (uma) 
classe de bônus

Até 120 dias Reduz 2 (duas) 
classes de bônus

Até 180 dias Reduz 3 (três) 
classes de bônus



10 Cod. AT31V1208     CG.TM.FROTA 011208

Acima de 180 
dias Excluir o bônus

III. Alteração da Categoria Tari-
fária
Excluir o bônus quando:
– A alteração for de uma moto para 
qualquer veículo de passeio, pick-up, 
caminhão leve ou pesado, rebocador, 
reboque, semi-reboque, furgão ou táxi 
– ou vice e versa.
– A alteração for de um veículo de pas-
seio ou pick-up para caminhão leve ou 
pesado, rebocador, reboque, semi-rebo-
que, furgão ou táxi – ou vice e versa.
– Para as demais alterações, não há 
redução da classe de bônus.

Iv. Sinistro com Indenização Inte-
gral

Contratação do 
novo seguro

Aplicação  
da Classe  
de Bônus

Até 30 dias Reduz 1 (uma) 
classe de bônus

Até 60 dias Reduz 2 (duas) 
classes de bônus

Até 120 dias Reduz 3 (três) 
classes de bônus

Até 180 dias Reduz 4 (quatro) 
classes de bônus

Acima de  
180 dias Exclui o bônus

8. GARANTIAS E RISCOS CO-
BERTOS

As Coberturas Básicas do Automóvel 
a Primeiro Risco Absoluto, descritas 
a seguir, têm por objetivo indenizar o 
Segurado dos prejuízos que ele venha 
a sofrer em conseqüência de Danos 
Materiais – Parciais ou Integrais –, 
provenientes dos riscos cobertos. Estas 
coberturas podem ser contratadas iso-
ladamente.

8.1. Cláusula 001 – Colisão, In-
cêndio e Roubo/Furto (Compre-
ensiva)
I. Riscos Cobertos
Mediante pagamento de prêmio 
correspondente a esta cobertura, a 
Seguradora responderá pelos prejuízos 
resultantes de danos materiais cau-
sados aos veículos discriminados na 
Apólice – Primeiro Risco Absoluto, em 
conseqüência de:
a) Colisão, choque, abalroamento ou 
capotagem acidental.
b) Queda acidental em precipícios ou 
de pontes.
c) Queda acidental, sobre o veículo, de 
qualquer agente externo, desde que o 
agente externo não faça parte integran-
te ou não esteja nele fixado.
d) Queda, deslizamento ou vazamento, 
sobre o veículo, da carga e/ou objeto 
por ele transportado, em decorrência 
de acidente de trânsito e não da sim-
ples freada.
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e) Raio e suas conseqüências, incêndio 
ou explosão acidental.
f) Roubo ou furto, total ou parcial, do 
veículo.
g) Acidente ocorrido durante seu trans-
porte por qualquer meio apropriado.
h) Atos danosos praticados por ter-
ceiros, exceto se constantes do item 
– Prejuízos Não Indenizáveis pela Se-
guradora.
i) Submersão parcial ou total do veí-
culo em água doce, proveniente de 
enchentes ou inundações, inclusive 
nos casos de veículos guardados no 
subsolo.
j) Granizo, furacão e terremoto.
k) Despesas necessárias ao socorro 
e salvamento do veículo em conseqü-
ência de um dos riscos cobertos.

8.2. Cláusula 001A – Colisão e In-
cêndio
I. Riscos Cobertos
Mediante pagamento de prêmio 
correspondente a esta cobertura, a 
Seguradora responderá pelos prejuízos 
resultantes de danos materiais cau-
sados aos veículos discriminados na 
Apólice – Primeiro Risco Absoluto, em 
conseqüência de:
a) Colisão, choque, abalroamento ou 
capotagem acidental.
b) Queda acidental em precipícios ou 
de pontes.
c) Queda acidental de agente externo 
sobre o veículo, desde que este não 
faça parte do veículo ou não esteja 

nele afixado.
d) Queda, deslizamento ou vazamento, 
sobre o veículo, da carga e/ou objeto 
por ele transportado, em decorrência 
de acidente de trânsito e não da sim-
ples freada.
e) Raio e suas conseqüências, incêndio 
ou explosão acidental.
f) Acidente ocorrido durante seu trans-
porte por qualquer meio apropriado.
g) Submersão parcial ou total do veí-
culo em água doce, proveniente de 
enchentes ou inundações, inclusive 
nos casos de veículos guardados no 
subsolo.
h) Granizo, furacão e terremoto.
i) Despesas necessárias ao socorro 
e salvamento do veículo em conse-
qüência de um dos riscos cobertos.

8.3. Cláusula 002 – Incêndio e 
Roubo/Furto
Riscos Cobertos
Mediante pagamento de prêmio 
correspondente a esta cobertura, a 
Seguradora responderá pelos prejuízos 
resultantes de danos materiais cau-
sados aos veículos discriminados na 
Apólice – Primeiro Risco Absoluto, em 
conseqüência de:
a) Roubo ou furto total do veículo.
b) Raio e suas conseqüências, incêndio 
ou explosão acidental.
c) Despesas necessárias ao socorro e 
ao salvamento do veículo, em conse-
qüência de um dos riscos cobertos.
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8.4. Cláusula 007B – Garantia 
Exclusiva para Indenização In-
tegral
Mediante pagamento de prêmio 
correspondente a esta cobertura, 
esta garantia tem por objetivo indenizar 
ao Segurado os prejuízos que venha a 
sofrer em conseqüência de danos ma-
teriais ao veículo especificado na Apó-
lice, em decorrência de Indenização 
Integral proveniente de:
a) Colisão, choque, abalroamento ou 
capotagem acidental.
b) Queda acidental de precipícios ou de 
pontes.
c) Queda acidental, sobre o veículo, de 
qualquer agente externo, desde que 
o agente externo não faça parte inte-
grante do veículo ou não esteja nele 
afixado.
d) Queda, deslizamento ou vazamento, 
sobre o veículo, da carga e/ou objeto 
por ele transportado, em decorrência 
de acidente de trânsito e não da sim-
ples freada.
e) Raio e suas conseqüências, incêndio 
ou explosão acidental.
f) Roubo ou furto, total do veículo.
g) Acidente ocorrido durante seu trans-
porte por qualquer meio apropriado.
h) Atos danosos praticados por ter-
ceiros, exceto se constantes do item 
– Prejuízos Não-Indenizáveis pela Se-
guradora.
i) Submersão total ou parcial do veículo 
em água doce, proveniente de enchen-
tes ou inundações, inclusive nos casos 

de veículos guardados em subsolo.
j) Granizo, furacão e terremoto.
k) Despesas necessárias ao socorro e 
salvamento do veículo em conseqüên-
cia de um dos riscos cobertos.

8.5. Riscos e prejuízos não co-
bertos para as coberturas de 
Colisão, Incêndio e Roubo/Fur-
to (Compreensiva); Incêndio e 
Roubo/Furto; Colisão e Incên-
dio; e Garantia Exclusiva de 
Indenização Integral.
Além dos riscos e prejuízos cons-
tantes no item – Exclusões Ge-
rais – destas Condições Gerais, 
não estão cobertos:
a) Depreciação pelo uso, deterio-
ração gradativa e vício próprio, 
falhas de material, defeitos me-
cânicos ou de instalação elétrica 
e defeitos de fabricação.
b) Despesas que não sejam estri-
tamente necessárias para o repa-
ro do veículo e para seu retorno 
às condições de uso imediata-
mente anteriores ao sinistro.
c) vibrações, efeitos da corrosão, 
ferrugem, umidade e chuva.
d) Despesas com o laudo de 
inspeção veicular do INMETRO 
após o reparo do veículo, quando 
o dano for classificado como mé-
dia monta no Registro de Ocor-
rência Policial (B.O.).
e) Perdas ou danos causados 
pela queda, deslizamento ou va-
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zamento da carga transportada.
f) Danos causados à carga trans-
portada.
g) Danos causados a acessórios 
de som, equipamentos e à carro-
ceria, exceto se contratada co-
bertura específica.
h) Danos à blindagem, exceto se 
contratada cobertura específica.
i) Danos isolados a vidros, ex-
ceto se contratada cobertura 
específica.
j) Danos causados exclusiva-
mente à pintura.
k) Roubo ou furto exclusivo do 
dispositivo de segurança e danos 
isolados a este.
l) Roubo ou furto exclusivo dos 
pneus, câmaras de ar, rodas e 
danos isolados a estes.
m) Roubo ou furto exclusivo da 
adaptação para deficientes físi-
cos e danos isolados a este.
n) Danos ao veículo causados 
pelo kit gás.
o) Danos causados ao veículo 
segurado por qualquer uma de 
suas partes ou elementos nele 
fixados, incluindo-se os danos 
causados pelo rebocador ao re-
boque e vice-versa.
p) Perdas e /ou danos decorren-
tes da paralisação do veículo, 
exceto se contratada cobertura 
específica.

8.6. Cláusula 001B – Respon-
sabilidade Civil Facultativa 
de veículo – Danos Materiais 
e Danos Corporais (RCF-v)

I. Definição
O RCF-V pode ser contratado isola-
damente – mediante pagamento 
de prêmio correspondente a esta 
cobertura – e objetiva, a critério da 
Seguradora, indenizar diretamente o 
terceiro ou reembolsar o Segurado das 
quantias que ele for obrigado a pagar 
quando acionado judicialmente, em de-
corrência de:
a) Indenizações em virtude de sentença 
judicial cível transitada em julgado ou 
de acordo autorizado previamente e de 
modo expresso pela Seguradora, me-
diante comprovação dos danos involun-
tários, materiais e corporais causados 
a terceiros, exceto às pessoas trans-
portadas pelo próprio veículo segurado. 
As referidas coberturas devem ter sido 
contratadas separada e expressamen-
te, mediante respectivo pagamento de 
prêmio.
b) Despesas com custas judiciais do 
foro civil e com honorários de advoga-
dos nomeados em consenso com a Se-
guradora ao final do processo judicial, 
sempre que tais despesas decorram de 
reclamações de terceiros cobertos pelo 
presente contrato.

II. Riscos Cobertos
Será considerado risco coberto a Res-
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ponsabilidade Civil do Segurado, oca-
sionada por acidente de trânsito, de-
corrente das seguintes situações:
a) Quando o veículo segurado causar 
algum dano a bens de terceiros e/ou a 
pessoas.
b) Quando, durante seu transporte, a 
carga transportada pelo veículo segura-
do causar um dano a bens de terceiros 
e/ou a pessoas.
c) Quando houver um atropelamento.

III. Limite Máximo de Indeni-
zação
O contrato prevê um Limite Máximo de 
Indenização para a garantia de Danos 
Materiais e outro para a Garantia de 
Danos Corporais. Note-se que um limi-
te jamais complementará o outro.
a) Garantia de Danos Materiais: 
após a constatação dos danos mate-
riais causados a terceiros, a Segurado-
ra pode optar por reembolsar o Segu-
rado pelas despesas comprovadas ou 
indenizar diretamente o envolvido até 
o Limite Máximo de Indenização con-
tratado para esta cobertura – Primeiro 
Risco Absoluto.
b) Garantia de Danos Corporais: 
após constatação dos danos corporais 
causados a terceiros, a Seguradora 
pode optar por reembolsar o Segurado 
pelas despesas comprovadas ou indeni-
zar diretamente o envolvido até o Limi-
te Máximo de Indenização contratado 
para esta cobertura – Segundo Risco.
Como a cobertura é a Segundo Risco, 

a garantia de Danos Corporais somente 
responderá, em cada reclamação, pela 
parte da indenização que exceder os li-
mites vigentes na data do sinistro, para 
as coberturas do seguro obrigatório 
DPVAT – Danos Pessoais Causados por 
Veículos Automotores de Via Terrestre, 
previstas no art. 2º da Lei nº 6.194 de 
19/12/1974.
c) Se, na vigência da Apólice, a 
indenização ou soma delas ultra-
passarem o Limite Máximo de In-
denização, a cobertura será auto-
maticamente cancelada.

Iv. Franquia
Para os seguros contratados com fran-
quia para esta cobertura, será deduzida 
da indenização a franquia estipulada na 
Apólice.

v. Riscos e prejuízos não co-
bertos para as coberturas bási-
cas de RCF-v
Além dos riscos e prejuízos 
constantes no item – Exclusões 
Gerais – Riscos e Prejuízos Não 
Cobertos pelo Seguro – destas 
Condições Gerais, não estão co-
bertos:
a) Perdas e danos causados pelo 
Segurado aos seus ascendentes, 
descendentes, cônjuge, irmãos e 
às pessoas que com ele residam 
ou dele dependam economica-
mente.
b) Danos sofridos por pesso-
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as transportadas em locais não 
especificamente destinados e 
apropriados a tal fim.
c) Danos causados a sócios e 
dirigentes da empresa do Segu-
rado, a empregados e represen-
tantes do mesmo, quando a seu 
serviço, exceto quando contrata-
da cobertura especifica.
d) Danos decorrentes de atos ilí-
citos dolosos ou gravemente cul-
posos praticados pelo Segurado, 
pelos seus beneficiários ou re-
presentantes legais destes, bem 
como pelos seus sócios contro-
ladores, dirigentes e administra-
dores legais, pelos beneficiários 
e representantes legais de cada 
uma destas pessoas, exceto 
quando o dano decorrente de ato 
ilícito, culposo ou doloso tiver 
sido praticado por empregados 
ou prepostos do Segurado, sem 
concorrência direta ou indireta 
de forma dolosa deste.
e) Multas e fianças impostas ao 
Segurado e despesas de qual-
quer natureza relativas a ações e 
processos criminais.
f) Danos decorrentes de opera-
ções de carga e descarga.
g) Reclamações de Danos Mo-
rais, exceto quando contratada 
cobertura especifica.
h) Perdas e danos causados por 
poluição ou contaminação do 
meio-ambiente e as despesas 

para a sua contenção, causados 
pelo veículo segurado ou pelo 
veículo do terceiro envolvido no 
acidente e pelas cargas de am-
bos. Incluem-se, ainda, os danos 
de poluição ou contaminação 
ocorridos durante as operações 
de carga e descarga.
i) Danos resultantes de presta-
ção de serviços especializados 
de natureza técnico-profissio-
nal a que se destina o veículo 
e não relacionados com a sua 
locomoção.
j) Danos causados ao veículo 
transportado/rebocado, exceto 
quando contratada cobertura 
especifica.

8.7. Cláusula Particular 001C – 
Acidentes Pessoais de Passa-
geiros – Morte ou Invalidez Per-
manente – APP
I. Riscos Cobertos
Mediante pagamento de prêmio 
correspondente a esta cobertura, a 
Seguradora garante, dentro dos limites 
estipulados na Apólice, o pagamento 
de indenização à vítima ou aos seus be-
neficiários, se o passageiro sofrer lesão 
corporal e/ou morte, em decorrência de 
acidente de trânsito envolvendo o veí-
culo segurado, devidamente licenciado 
para o transporte de pessoas.
II. Limite Máximo de Indenização
a) As indenizações por morte e in-
validez permanente, decorrentes 
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de um mesmo evento, não se acu-
mulam.
Morte: o Limite Máximo de Indeniza-
ção é estabelecido para cada passa-
geiro, até a lotação oficial do veículo, 
e será pago ao(s) beneficiário(s) do se-
guro - Primeiro Risco Absoluto. No caso 
de menores de 14 (quatorze) anos, a ga-
rantia de morte destina-se ao reembol-
so das despesas com funeral, inclusive 
traslado de corpo. As despesas devem 
ser comprovadas mediante apresenta-
ção de contas originais especificadas, 
podendo ser substituídas, a critério da 
Seguradora, por outros comprovantes 
satisfatórios.
Invalidez Permanente Total ou 
Parcial: a invalidez permanente 
deve ser comprovada por meio de pe-
rícia médica, quando solicitada pela 
Seguradora. O valor da indenização 
é estabelecido em função do grau de 
invalidez, determinado pela Tabela de 
Cálculo de Indenização em Caso de 
Invalidez Total ou Parcial – constante 
no anexo I destas Condições Gerais – 
e o pagamento será efetuado direta-
mente ao passageiro - Primeiro Risco 
Absoluto.
b) Não ficando abolidas por completo 
as funções do membro ou órgão lesa-
do, a indenização por perda parcial é 
calculada pela aplicação, à percenta-
gem prevista na tabela para a sua per-
da total, do grau de redução funcional 
apresentado. Na falta de indicação da 
percentagem de redução e, sendo in-

formado apenas o grau dessa redução 
(máximo, médio ou mínimo), a indeni-
zação será calculada, respectivamente, 
na base das percentagens de 75% (se-
tenta e cinco por cento), 50% (cinqüen-
ta por cento) e 25% (vinte e cinco por 
cento). Os casos não especificados na 
tabela terão a indenização estabeleci-
da, tomando-se por base a diminuição 
permanente da capacidade física dos 
passageiros, independentemente de 
sua profissão.
c) Quando do mesmo acidente resultar 
invalidez de mais de 1 (um) membro ou 
órgão, a indenização deve ser calculada 
somando-se as percentagens respecti-
vas, cujo total não pode exceder a 100% 
(cem por cento). Da mesma forma, ha-
vendo duas ou mais lesões em um mem-
bro ou órgão, a soma das percentagens 
correspondentes não pode exceder à de 
indenização prevista para a sua perda 
total. Para efeito de indenização, a per-
da ou maior redução funcional de um 
membro ou órgão já defeituoso antes do 
acidente, deve ser deduzida do grau de 
invalidez definitiva.
d) Divergências sobre a causa, nature-
za de extensão das lesões, bem como a 
avaliação da incapacidade, devem ser 
submetidas a uma junta médica cons-
tituída por 3 (três) membros, sendo um 
nomeado pela Seguradora, outro pelo 
Segurado e um terceiro, desempatador, 
escolhido pelos dois nomeados. Cada 
uma das partes pagará os honorários 
do médico que tiver designado. As do 
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terceiro serão pagos, em partes iguais, 
pelo Segurado e pela Seguradora.
8.7.1. DMH – Despesas Médicas e 
Hospitalares
I. Mediante pagamento de prêmio 
correspondente a esta cobertura, a 
Seguradora garante ao próprio Segura-
do, até o valor do capital segurado con-
tratado para esta cobertura, o reembol-
so de despesas médicas e hospitalares 
efetuadas pelo Segurado para seu tra-
tamento, sob orientação e prescrição 
de profissional médico habilitado, de-
correntes de acidente pessoal coberto, 
e desde que o tratamento se inicie den-
tro de 30 (trinta) dias contados da data 
do acidente, exceto se decorrente 
de riscos excluídos, observadas 
as demais cláusulas destas Condi-
ções Gerais e do contrato.
II. O valor da indenização prevista nes-
ta cobertura não poderá, em hipótese 
alguma, ser superior aos efetivos gas-
tos com as despesas médicas e hospi-
talares garantidas, ainda que haja vá-
rios seguros contratados em diferentes 
Seguradoras.
III. Cabe ao Segurado a livre escolha 
dos prestadores de serviços médicos e 
hospitalares, desde que legalmente ha-
bilitados. A comprovação das despesas 
deverá ser feita mediante a apresenta-
ção dos comprovantes originais e dos 
relatórios médicos.
Iv. A Seguradora reserva-se o direito 
de submeter o Segurado a exame para 
comprovação da necessidade dos pro-

cedimentos médicos e hospitalares, 
sob pena de perda do direito à indeni-
zação, caso o Segurado a tanto se 
negue.

v. Riscos e prejuízos não co-
bertos para as coberturas bási-
cas de APP
Além das exclusões constantes 
no item – Exclusões Gerais – 
Riscos e Prejuízos Não Cobertos 
pelo Seguro – destas Condições 
Gerais, não estão cobertos:
a) Qualquer tipo de hérnia e suas 
conseqüências.
b) Parto ou aborto e suas conse-
qüências.
c) Perturbações ou intoxicações 
alimentares de qualquer espé-
cie, bem como as intoxicações 
decorrentes da ação de produtos 
químicos, drogas ou medicamen-
tos, salvo quando prescritos por 
médico, em decorrência de ris-
cos cobertos.
d) Suicídio voluntário e preme-
ditado ou tentativa de suicídio 
ocorrido nos 2 (dois) primeiros 
anos de vigência do seguro, 
considerando-se esta Apólice e 
Apólices anteriores, ou da recon-
dução depois de suspenso.
e) Choque anafilático e suas con-
seqüências.
f) Despesas médico-hospitalares, 
salvo se contratada cobertura 
específica.
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g) Doenças (incluídas as profis-
sionais), quaisquer que sejam as 
suas causas, ainda que provo-
cadas, desencadeadas ou agra-
vadas, direta ou indiretamente 
por acidente, ressalvada as in-
fecções, estados septicêmicos 
e embolias, resultantes de feri-
mento visível.
h) Intercorrências ou complica-
ções conseqüentes da realização 
de exames, tratamentos clínicos 
ou cirúrgicos, quando não decor-
rentes de acidente coberto.
i) Custas relativas a exames, a 
tratamentos clínicos ou cirúr-
gicos e a doenças (incluídas as 
profissionais), quaisquer que 
sejam suas causas, ainda que 
provocadas ou agravadas direta 
ou indiretamente por riscos co-
bertos.
j) Despesas com aquisição de 
terrenos, jazigos ou carneiros 
(urnas tumulares).
k) Indenizações superiores às 
apuradas nas formas previstas, 
ficando o Segurado e o condu-
tor do veículo como os únicos 
responsáveis pelas diferenças 
que venham a pagar aos pas-
sageiros acidentados ou seu(s) 
beneficiário(s), seja amigavel-
mente ou cumprindo sentença 
judicial.
l) Danos sofridos por pessoas 
transportadas em locais não 

especificamente destinados e 
apropriados a tal fim.
m) Danos estéticos, perda de 
dentes, qualquer tipo de doença 
e lesões físicas preexistentes.

9. CLÁUSULAS ADICIONAIS

As coberturas a seguir devem ser contra-
tadas, mediante pagamento de prê-
mio adicional, conjugadas a uma das 
coberturas básicas para o Automóvel.

9.1. Cláusula 004 – Cobertura Adi-
cional para Acessórios, Opcio-
nais, Carrocerias, Equipamentos 
e Blindagens
I. Rádio, toca-fitas, toca-cds e kit 
gás – De Série
Estão amparados, em sinistro coberto e 
indenizável, o rádio, o toca-fitas, o toca-
cds e o kit gás – todos de série –, fixa-
dos em caráter permanente no veículo 
segurado, conforme regras a seguir:
a) Perda Parcial do veículo: haverá 
cobertura securitária quando um destes 
itens sofrer algum dano, com a dedu-
ção da franquia estipulada na Apólice 
para o veículo.
b) Indenização Integral do veículo: 
haverá cobertura securitária para estes 
itens, sem dedução de franquia.
c) Roubo/Furto exclusivo destes 
itens: haverá cobertura securitária e 
será deduzida da indenização a franquia 
estipulada na Apólice para o veículo.
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d) Roubo/Furto do veículo recupe-
rado sem o acessório: haverá cober-
tura securitária para estes itens e será 
deduzida da indenização a franquia es-
tipulada na Apólice para o veículo.
Não é necessário discriminar es-
tes itens na proposta, nem desta-
car verba própria, pois estão in-
corporados no valor segurado do 
veículo.
Limite Máximo de Indenização
A indenização será feita até o Limite Má-
ximo de Indenização constante na Apóli-
ce de Seguro para o veículo (casco).
II. Rádio, toca-fitas, toca-cds e kit 
gás – Não de Série
Estão cobertos, mediante pagamen-
to de prêmio correspondente a 
esta cobertura, na ocorrência de um 
dos riscos previstos na cobertura con-
tratada para o Seguro do Automóvel, o 
rádio, o toca-fitas, o toca-cds e o kit gás 
– todos não de série –, fixados em ca-
ráter permanente no veículo segurado, 
conforme especificado e constatado na 
vistoria prévia, Nota Fiscal ou Apólice 
anterior, desde que sejam discrimina-
dos na proposta, com verba própria, 
para cobertura em eventual sinistro.
Nos sinistros de Perda Parcial, 
será deduzida da indenização a 
franquia estipulada na Apólice 
para estes itens.
Não haverá cobertura securitária 
para roubo/furto e danos exclusi-
vos destes itens.
Limite Máximo de Indenização

A indenização será feita até o Limite 
Máximo de Indenização constante na 
Apólice de Seguro para estes itens.
III. Blindagem, carroceria e/ou 
equipamentos especiais
Estão cobertos, mediante pagamen-
to de prêmio correspondente a esta 
cobertura, na ocorrência de um dos 
riscos previstos na cobertura contratada 
para o Seguro do Automóvel, a carroce-
ria, a blindagem e os equipamentos es-
peciais, fixados em caráter permanente 
no veículo segurado, conforme especi-
ficado e constatado na vistoria prévia, 
Nota Fiscal ou Apólice anterior, desde 
que sejam discriminados na proposta, 
com verba própria, para cobertura em 
eventual sinistro.
Nos sinistros de Perda Parcial, 
será deduzida da indenização a 
franquia estipulada na apólice 
para estes itens.
Não haverá cobertura securitária 
para danos exclusivos à blinda-
gem.
Limite Máximo de Indenização 
A indenização será feita até o Limite 
Máximo de Indenização constante na 
Apólice de seguro para o item.
Iv. Opcionais
Opcionais que não façam parte do mo-
delo básico do veículo devem ter seu 
valor adicionado ao valor do veículo 
segurado, para cobertura em sinistro 
que implique Indenização Integral ou 
Perda Parcial do veículo, tais como: 
aerofólios, air bag, ar-condicionado, ar 
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quente, auto-falantes, bancos de couro, 
bancos esportivos, borrachões, buzinas 
especiais, câmbio automático, com-
putador de bordo, direção hidráulica, 
disqueteira, engate com bola cromada, 
estribos, faróis de milha, quebra-mato, 
rodas de liga leve, sensor de estaciona-
mento, tacógrafo, taxímetro e luminoso 
(quando se tratar de táxi), trio elétrico, 
twetter e volante.
a) Estes opcionais devem estar fixados 
em caráter permanente no veículo se-
gurado e ser constatados na vistoria 
prévia e/ou especificados na Nota Fis-
cal do veículo ou na Apólice anterior.
b) Nos sinistros de Perda Parcial, 
será deduzida da indenização a 
franquia estipulada na apólice 
para o veículo.
c) Não haverá cobertura securitá-
ria para roubo/furto e danos exclu-
sivos destes itens.
v. veículos adaptados para defi-
cientes físicos
Os seguros de veículos adaptados para 
deficientes físicos devem ter, obrigato-
riamente, o valor deste equipamento 
adicionado ao valor da Cobertura Bási-
ca de Automóvel contratada sendo par-
te integrante do valor escolhido para o 
veículo.
Riscos Cobertos
A adaptação para deficientes físicos 
está coberta segundo os mesmos riscos 
previstos na Cobertura Básica de Auto-
móvel contratada – Colisão, Incêndio e 
Roubo/Furto (Compreensiva); Incêndio 

e Roubo/Furto; ou Colisão e Incêndio. 
Haverá a reparação das adaptações 
para deficientes físicos em sinistro de 
danos parciais cujos prejuízos forem 
superiores ao valor da franquia do veí-
culo. Em caso de Indenização Integral, a 
adaptação para deficientes físicos será 
indenizada junto com a garantia básica 
de Automóvel contratada e fará parte 
integrante dos salvados que pertencem 
à Seguradora.
Limite Máximo de Indenização 
A indenização será feita até o Limite Má-
ximo de Indenização constante na Apóli-
ce de Seguro para o veículo (casco).
Nos sinistros de Perda Parcial, 
será deduzida da indenização a 
franquia estipulada na Apólice 
para estes itens.
vI. Riscos excluídos para as co-
berturas adicionais de rádio, 
toca-fitas, toca-cds, blindagem, 
adaptação para deficiente físico, 
carroceria, equipamentos espe-
ciais e opcionais.
a) Não haverá cobertura para 
o roubo e/ou furto exclusivo da 
frente removível de toca-fitas, to-
ca-cds ou similares, nem para o 
controle remoto, de série ou não.
b) Acessórios ou equipamentos 
especiais que não estejam fixa-
dos em caráter permanente no 
veículo. Ex.: toca-fitas removí-
veis (gaveta).
c) Dispositivo antifurto/anti-rou-
bo, rastreador, DvD, kit de viva-
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voz, micro system ou similares, 
rádio-comunicação ou similares, 
GPS ou similares, vídeo cassete 
e televisor (conjugados, ou não, 
com toca-fitas, toca-cds ou simi-
lares).
d) Na ocorrência de sinistro co-
berto de colisão parcial ou total 
do veículo segurado ou roubo/fur-
to recuperado, não haverá inde-
nização dos equipamentos espe-
ciais (como, por exemplo: kit gás, 
kit de lanchonete, adaptações 
feitas em veículos utilizados por 
deficiente físico, unidade frigorí-
fica e outros), que não sofrerem 
danos/avarias que comprometam 
seu funcionamento, sendo estes 
devolvidos ao Segurado.
e) Kit gás sem a homologação dos 
órgãos competentes e inspeções 
exigidas por lei em decorrência 
da transformação.
f) Blindagem sem o Certifica-
do de Registro da Secretaria de 
Segurança Pública, contendo o 
título de registro emitido pelo 
Exército.
g) Roubo ou furto exclusivo e da-
nos isolados ao rádio, toca-fitas, 
toca-cds, tacógrafo, kit gás e 
blindagem.

9.2. Cláusula 005 – Ampliação do 
Âmbito Geográfico
Mediante pagamento de prêmio 
correspondente a esta cobertura, 

fica estabelecido que, ao contrário do 
que consta no item – Âmbito Geográ-
fico – destas Condições Gerais, as dis-
posições deste seguro aplicam-se aos 
sinistros ocorridos no Território Brasi-
leiro, Argentina, Chile, Paraguai e Uru-
guai, e aos demais países localizados 
na América do Sul.
Esta cobertura se aplica aos sinistros 
cobertos e indenizáveis de Casco e 
RCF-V, desde que estas coberturas 
já constem contratadas na Apólice 
de Seguro.

9.3. Cláusula 011 – Casas Loca-
doras
I. Riscos Cobertos
Mediante pagamento de prêmio 
correspondente a esta cobertura, 
fica entendido e acordado que a Segu-
radora garante a cobertura contratada 
na Apólice para veículos destinados à 
locação, desde que utilizados exclusi-
vamente para o transporte de pessoas 
ou cargas que lhe sejam apropriadas.
II. Riscos Excluídos
Além das exclusões constantes 
em cada cobertura destas Condi-
ções Gerais, não estão cobertos:
a) Danos ao veículo ou causados por 
ele a terceiros, quando for sublocado 
ou utilizado para transporte de pas-
sageiros ou carga, com cobrança de 
passagem ou frete.
b) Prejuízos resultantes do desapa-
recimento do veículo segurado, em 
conseqüência de atos de terceiros e/
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ou do locatário e/ou ação ou omis-
sões coniventes de ambos, ficando 
estabelecido que nenhuma indeni-
zação por apropriação indébita será 
devida, se o Segurado não apresen-
tar à Seguradora, juntamente com 
a reclamação do prejuízo, a ficha de 
identificação do locatário, contendo 
o número da Carteira de Identidade 
ou do Título de Eleitor e o número do 
prontuário.
III. Obrigação do Segurado
a) O Segurado se obriga a incluir em 
seus contratos de locação as seguin-
tes cláusulas:
– A não devolução do veículo dentro 
de 48 (quarenta e oito) horas após o 
término do contrato permitirá à loca-
dora se valer de todos os recursos le-
gais cabíveis para reavê-lo, inclusive 
a apresentação de queixa-crime à au-
toridade policial competente, por ato 
ilícito de apropriação indébita.
– Em caso de acidente, o locatário 
deverá comunicar imediatamente a 
locadora e tomar todas as providên-
cias legais cabíveis.
b) O Segurado, ou seu representante 
legal, fica obrigado a comunicar qual-
quer sinistro que possa acarretar a 
responsabilidade da Seguradora.

Iv. Franquia
Além da franquia estipulada na Apó-
lice, o Segurado participará com 30% 
(trinta por cento) dos prejuízos inde-
nizáveis, por evento, exceto quando o 
sinistro for decorrente de incêndio, raio 

e suas conseqüências ou daquele que 
resulte em indenização integral.

9.4. Cláusula 012 – viagens de 
Entrega dentro do Território Bra-
sileiro
9.4.1 Riscos Cobertos
I. Mediante pagamento de prêmio 
correspondente a esta cobertura, 
fica entendido e acordado que a Segu-
radora garante a indenização, conforme 
coberturas contratadas na Apólice, para 
os veículos novos ainda não empla-
cados nem licenciados em definitivo, 
discriminados na Apólice, destinados 
à venda ou ao arrendamento mercantil 
sob o regime de contratos de leasing 
(mesmo na hipótese de transportarem 
passageiros e/ou carga de qualquer es-
pécie), de propriedade ou sob a respon-
sabilidade do Segurado.
II. Esta cobertura tem validade somente 
se o veículo for transportado por meio 
adequado a este fim e, exclusivamen-
te, quando ele estiver em qualquer um 
dos percursos dentro do Território 
Brasileiro, para a viagem de entrega, 
que prevalecerão como início e fim da 
cobertura, conforme itens a seguir:
a) Inicia-se nos portões dos estabe-
lecimentos dos fabricantes e dos re-
vendedores e cessa nos portões dos 
estabelecimentos dos fabricantes, 
revendedores, arrendatários e com-
pradores.
b) Inicia-se nos portões dos estabele-
cimentos dos fabricantes e dos reven-
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dedores e cessa nos portões dos esta-
belecimentos onde serão instaladas as 
carrocerias ou os implementos.
c) Inicia-se nos portões dos estabeleci-
mentos dos fabricantes, revendedores, 
arrendatários e compradores e cessa 
nos portões dos estabelecimentos dos 
fabricantes e dos revendedores.
d) Inicia-se nos portões dos estabe-
lecimentos onde serão instaladas 
as carrocerias ou os implementos e 
cessa nos portões dos estabeleci-
mentos dos fabricantes e dos reven-
dedores.
III. A Seguradora não se respon-
sabilizará pelos Danos Materiais 
causados aos veículos durante a 
sua permanência nos estabele-
cimentos onde serão instaladas 
as carrocerias ou implementos e 
nos estabelecimentos dos arren-
datários.
9.4.2 Prazo de Cobertura
I. O prazo de cobertura de cada veículo 
ficará limitado ao indicado nas respec-
tivas averbações, sendo que, na hipó-
tese da viagem não se concretizar no 
prazo previsto na averbação, o Segu-
rado, antes do término do prazo de co-
bertura, deverá solicitar prorrogação à 
Seguradora, a qual cobrará, na conta 
mensal seguinte, o prêmio correspon-
dente ao período integral, deduzindo-
se o prêmio já pago.
II. Não serão computados no prazo de 
cobertura os dias em que os veículos 
permanecerem nos locais de instala-

ção de carrocerias ou de implementos 
e nos estabelecimentos dos arrendan-
tes, ressalvados os dias de chegada e 
de saída.
9.4.3. Obrigações do Segurado
I. O Segurado se obriga a comunicar, 
por escrito, à Seguradora todas as via-
gens de entrega que realizar, até o dia 
seguinte ao do seu início, indicando em 
cada caso:
a) Número da averbação.
b) Marca, tipo, ano de fabricação e uti-
lização do veículo.
c) Tipo de carroceria (se existir).
d) Número do motor e do chassi.
e) Valor de fatura do veículo, o qual 
corresponderá ao Limite Máximo de 
Indenização.
f) Data de início da viagem, prazo de 
cobertura em dias, origem do percurso 
e destino intermediário e/ou final.
9.4.4. Pagamento da Cobertura
I. Com base nas averbações, a Segura-
dora extrairá a conta mensal do prêmio, 
até o dia 10 de cada mês, a qual será 
encaminhada ao Segurado para paga-
mento, na forma da legislação em vigor. 
No caso de alteração tarifária – para as 
averbações efetivadas a partir da data 
da alteração – serão observadas as no-
vas disposições.
II. Quando da emissão da ultima conta 
mensal, será procedido o acerto final 
do prêmio da Apólice, deduzindo-se da 
cobrança o valor do prêmio depósito 
(não se considerando os emolumen-
tos) ou restituindo-se ao Segurado a 
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eventual diferença a seu favor.
9.4.5. Sinistro
I. Nos sinistros, cobertos e indenizáveis 
de Perda Parcial, as peças necessárias 
ao conserto do veículo serão forneci-
das pelo Segurado, quando este for o 
fabricante do veículo, seu agente ou re-
vendedor. Nestas situações, o valor da 
indenização terá como base os preços 
listados pela fábrica, deduzidos os des-
contos normalmente concedidos aos 
intermediários.
II. Os sinistros cobertos e indenizá-
veis de Indenização Integral serão 
tratados conforme coberturas discri-
minadas na Apólice.

9.5. Cláusula 012A – viagens 
de Entrega Dentro da América  
do Sul
9.5.1. Riscos Cobertos
I. Mediante pagamento de prêmio 
correspondente a esta cobertu-
ra, fica entendido e acordado que a 
Seguradora garante a indenização, 
conforme coberturas contratadas na 
Apólice, para os veículos novos ainda 
não emplacados nem licenciados em 
definitivo, discriminados na Apólice, 
destinados à venda ou ao arrenda-
mento mercantil sob o regime de con-
tratos de leasing (mesmo na hipótese 
de transportarem passageiros e/ou 
carga de qualquer espécie), de pro-
priedade ou sob a responsabilidade 
do Segurado.
II. Esta cobertura tem validade somente 

se o veículo for transportado por meio 
adequado a este fim e, exclusivamen-
te, quando ele estiver em qualquer um 
dos percursos dentro dos países lo-
calizados na América do Sul, para 
a viagem de entrega, que prevalecerão 
como início e fim da cobertura, confor-
me itens a seguir:
a) Inicia-se nos portões dos estabele-
cimentos dos fabricantes e dos reven-
dedores e cessa nos portões dos reven-
dedores/compradores domiciliados em 
qualquer país da América do Sul.
b) Inicia-se nos portões dos estabele-
cimentos dos fabricantes e dos reven-
dedores e cessa nos portões dos esta-
belecimentos onde serão instaladas as 
carrocerias ou os implementos.
c) Inicia-se nos portões dos estabeleci-
mentos dos fabricantes, revendedores 
e compradores domiciliados em qual-
quer país da América do Sul.
III. Esta cláusula responderá, inclusive, 
pelos riscos cobertos pela garantia, du-
rante a permanência dos veículos em 
recintos alfandegários.
Iv. A Seguradora não se respon-
sabilizará pelos danos materiais 
causados aos veículos durante a 
sua permanência nos estabeleci-
mentos onde serão instaladas as 
carrocerias ou implementos e nos 
estabelecimentos dos comprado-
res domiciliados em qualquer país 
da América do Sul.
9.5.2. Prazo de Cobertura
I. O prazo de cobertura de cada veículo 
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ficará limitado ao indicado nas respec-
tivas averbações, sendo que, na hipóte-
se da viagem não se concretizar no pra-
zo previsto na averbação, o Segurado, 
antes do término do prazo de cobertura, 
deverá solicitar prorrogação à Segura-
dora, a qual cobrará, na conta mensal 
seguinte, o prêmio correspondente ao 
período integral, deduzindo-se o prêmio 
já pago.
II. Não serão computados no prazo de 
cobertura os dias em que os veículos 
permanecerem nos locais de instala-
ção de carrocerias ou de implementos 
e nos estabelecimentos dos arrendan-
tes, ressalvados os dias de chegada e 
de saída.
9.5.3. Obrigações do Segurado
I. O Segurado se obriga a comunicar, 
por escrito, à Seguradora, todas as via-
gens de entrega que realizar, até o dia 
seguinte ao do seu início, indicando em 
cada caso:
a) Número da averbação.
b) Marca, tipo, ano de fabricação e uti-
lização do veículo.
c) Tipo de carroceria (se existir).
d) Número do motor e do chassi.
e) Valor de fatura do veículo, o qual 
corresponderá ao Limite Máximo de 
Indenização.
f) Data de início da viagem, prazo de 
cobertura em dias e origem do percurso 
e destino intermediário e/ou final.
9.5.4. Pagamento da Cobertura
I. Com base nas averbações, a Segura-
dora extrairá a conta mensal do prêmio, 

até o dia 10 de cada mês, a qual será 
encaminhada ao Segurado para paga-
mento, na forma da legislação em vigor. 
No caso de alteração tarifária – para as 
averbações efetivadas a partir da data 
da alteração – serão observadas as no-
vas disposições.
II. Quando da emissão da ultima conta 
mensal, será procedido o acerto final do 
prêmio da Apólice, deduzindo-se da co-
brança o valor do prêmio depósito (não 
se considerando os emolumentos) ou 
restituindo-se ao Segurado a eventual 
diferença a seu favor.
9.5.5. Sinistro
I. Nos sinistros, cobertos e indenizáveis 
de Perda Parcial, as peças necessárias 
ao conserto do veículo serão forneci-
das pelo Segurado, quando este for o 
fabricante do veículo, seu agente ou re-
vendedor. Nestas situações, o valor da 
indenização terá como base os preços 
listados pela fábrica, deduzidos os des-
contos normalmente concedidos aos 
intermediários.
II. Os sinistros cobertos e indenizáveis 
de Indenização Integral serão tratados 
conforme coberturas discriminadas na 
Apólice.

9.6.Cláusula 013 – Chapa de Fa-
bricante
9.6.1. Riscos Cobertos
I. Mediante pagamento de prêmio 
correspondente a esta cobertura, 
fica entendido e acordado que a Segu-
radora garante a indenização – ao Se-
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gurado e/ou aos beneficiários do segu-
ro – dos prejuízos que venham a sofrer, 
em conseqüência de danos materiais 
causados aos veículos portadores de 
chapas de fabricante, resultantes da 
ocorrência de riscos cobertos pelas 
garantias discriminadas na Apólice, 
exclusivamente quando estiverem em 
demonstração, teste, experiência e 
verificação mecânica, no Território 
Brasileiro.
9.6.2 Riscos Excluídos
I. O Segurado perderá o direito a 
qualquer indenização, se o veí-
culo portador de chapa de fabri-
cante for:
a) Utilizado para outros fins que 
não demonstração, teste, experi-
ência e verificação mecânica.
b) Emprestado ou alugado a ter-
ceiros.
c) Conduzido por pessoa não habi-
litada ou não portadora de cartão 
de identificação da fábrica, ob-
servada a regulamentação espe-
cífica da autoridade de trânsito.
II. Fica o Segurado, no caso de 
possuir mais de uma chapa de 
fabricante, proibido de contratar 
mais de uma Apólice com garan-
tias e Limites Máximos de Inde-
nização distintos.

9.7. Cláusula 035 – Despesas Su-
plementares em Decorrência de 
Indenização Integral do veículo
9.7.1. Riscos Cobertos

I. Mediante pagamento de prêmio 
correspondente a esta cobertura, a 
Seguradora responderá pelas despesas 
suplementares que o Segurado venha a 
ter, em decorrência de sinistro coberto 
e indenizável pela garantia que resulte 
em Indenização Integral do veículo se-
gurado.
II. Limite Maximo de Indenização
Esta cláusula garante ao Segurado uma 
verba de 10% da indenização de 
casco, limitada a R$ 2.000,00 (dois 
mil reais), para cobrir despesas extras 
decorrentes da Indenização Integral, 
sem necessidade de comprovação. 
Este valor será somado à indenização 
do veículo (casco), conforme discrimi-
nado na Apólice.

9.8. Cláusula 036 – Despesas 
Emergenciais
9.8.1. Riscos Cobertos
I. Mediante pagamento de prêmio 
correspondente a esta cobertura, 
a Seguradora responderá pelas des-
pesas emergenciais que o Segurado 
venha a ter em razão da indisponibi-
lidade do veículo segurado, em con-
seqüência de sinistro coberto e inde-
nizável pela Apólice, observando-se 
ainda que, no caso de sinistro que 
não resulte em Indenização Integral, 
o direito ao recebimento da referida 
indenização dependerá de que sejam 
atendidas simultaneamente as se-
guintes condições:
a) Que o veículo permaneça por 5 (cin-
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co) dias ou mais em oficina para repa-
ração dos danos.
b) Os prejuízos sejam superiores ao 
valor da franquia estipulada na Apólice 
para o veículo casco.
II. Limite Maximo de Indenização
Esta cláusula garante ao Segurado 
uma verba de R$ 825,00 (oitocentos 
e vinte e cinco reais) para cobrir des-
pesas extras decorrentes de sinistros 
indenizáveis, sem necessidade de 
comprovação.
III. Pagamento da cobertura
O pagamento da indenização será feito 
de acordo com o tipo de sinistro sendo:
– Indenização Integral – o valor será 
somado à indenização do veículo (cas-
co), conforme discriminado na Apólice.
– Perda Parcial – o pagamento será 
feito após 5 (cinco) dias da liberação do 
sinistro pela Seguradora.

9.9. Cláusula 039 – Isenção de 
Franquia em Caso de Sinistro 
com Ação de Ressarcimento

I. Tendo sido pago o prêmio corres-
pondente e contratada a presente 
garantia, fica estabelecido que, ao 
contrário do que possa constar no 
item Franquia – destas Condições 
Gerais, em caso de sinistro coberto 
por esta Apólice, não ficarão a cargo 
do Segurado os primeiros prejuízos 
verificados, se a culpa pela ocorrên-
cia dos danos verificados venha a ser 
atribuída a terceiros, comprovada 

mediante apresentação à Segurado-
ra de laudo pericial ou policial e/ou 
prova testemunhal que possibilitem a 
propositura de ação de ressarcimento 
dos danos por ela indenizados.
II. A isenção de franquia de que trata 
esta cláusula não será considerada 
quando o sinistro for conseqüente ou 
resultante de atropelamento, colisão 
com animais de qualquer espécie e 
acidentes de trânsito causados por 
buracos ou defeitos existentes em 
estradas e/ou seus acostamentos.

9.10. Cláusula 050 – Tumultos, 
Saques, Greves e “Lockout”
Mediante pagamento de prêmio 
correspondente a esta cobertu-
ra, fica entendido e acordado que, 
ao contrário do que possa constar 
no item – Exclusões Gerais – Riscos 
e Prejuízos Não Cobertos pelo Se-
guro – destas Condições Gerais, a 
Seguradora responderá, até o Limite 
Máximo de Indenização constante na 
Apólice para o veículo, pelos danos 
materiais causados ao veículo segu-
rado em conseqüência de tumultos, 
saques, greves, “lockout” e outras 
perturbações de ordem pública, que 
não exijam o uso das Forças Armadas 
para reprimi-las.

9.11. Cláusula 52A até 52F – Para-
lisação por Indisponibilidade
I. Riscos Cobertos
Mediante pagamento de prêmio 
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correspondente a esta cobertura, 
a Seguradora garante ao Segurado o 
pagamento de diárias em reais, sem 
necessidade de comprovação de des-
pesas, de acordo com a cláusula contra-
tada e quantidade de diárias estipulada 
na tabela a seguir descrita, quando da 
indisponibilidade do veículo segurado, 
resultante de sinistro coberto e indeni-
zável pela Apólice, desde que os danos 
a ele causados ultrapassem o valor 
da franquia fixada na Apólice.
Fica estabelecido, no entanto, 
que esta garantia é válida exclu-
sivamente para veículo de carga 
ou táxi.

Cláusula Quantidade 
de Diárias

valor 
Unitário 
(em R$)

52A 15 40,00
52B 15 80,00
52C 15 100,00
52D 30 40,00
52E 30 80,00
52F 30 100,00
52G 30 200,00
52H 30 150,00

II. Contagem das Diárias
a) Sinistros de Colisão (Perda Par-
cial ou Indenização Integral) – as 
diárias serão contadas a partir da data 
da vistoria de sinistro até a data em 

que a oficina liberar o veículo ou até a 
data do pagamento da indenização. Em 
ambas as hipóteses, o número de diá-
rias não excederá o contratado.
b) Sinistros com Indenização In-
tegral de Roubo/Furto – as diárias 
serão contadas a partir da data em 
que a Seguradora receber o “Aviso de 
Acidente/Sinistro” até a data do pa-
gamento da indenização. O número de 
diárias não excederá o contratado.

III. Liquidação do Sinistro
O pagamento da indenização das des-
pesas com diárias será procedido da 
seguinte forma:
a) Juntamente com o pagamento da 
indenização do veículo, no caso de si-
nistro que resulte em sua Indenização 
Integral.
b) Após liberação do veículo da ofici-
na, no caso de danos parciais por ele 
sofridos.
c) O valor da indenização será o resul-
tado do valor unitário da diária multi-
plicado pela quantidade de diárias utili-
zadas, respeitando-se o Limite Máximo 
de Indenização estipulado na apólice 
para esta garantia.
Iv. Cancelamento da Cobertura
Ocorre quando a vigência da Apólice 
terminar ou o número de diárias con-
tratadas se esgota durante a vigência 
do contrato. Em nenhuma hipótese, a 
Seguradora pagará diárias que exce-
derem o limite contratado. Entretanto, 
por solicitação do Segurado e concor-
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dância da Seguradora, a Importância 
Segurada poderá ser reintegrada até 
o vencimento da Apólice, pagando o 
Segurado o prêmio estipulado pela 
Seguradora para esta reintegração.

9.12. Cláusula 107 – Seguro Con-
tratado a Segundo Risco
I. Mediante pagamento de prêmio 
correspondente a esta cobertura, 
fica entendido e acordado que a garan-
tia de RCF-V foi contratada à Segundo 
Risco para as coberturas de Danos Ma-
teriais (DM) e Danos Corporais (DC), 
limites estes sob inteira responsabili-
dade do Segurado ou objeto de seguro 
a Primeiro Risco contratado em outra 
Seguradora.
II. A Seguradora responderá ex-
clusivamente pelos sinistros co-
bertos e indenizáveis, quando o 
valor da indenização superar os 
Limites Máximos de Indenização 
sob responsabilidade do Segura-
do ou contratados a Primeiro Ris-
co em outra Seguradora.
III. Os critérios, coberturas e ris-
cos excluídos desta cláusula são 
os mesmos aplicados na cobertu-
ra de RCF-v.

9.13. Cláusula 110 – Reboques 
Desatrelados de Rebocadores
I. Mediante pagamento de prêmio 
correspondente a esta cobertura, 
fica entendido e acordado que a ga-
rantia de RCF-V, contratada na Apó-

lice, responderá pelo reembolso das 
quantias pelas quais o Segurado vier 
a ser responsável civilmente, em sen-
tença judicial transitada em julgado 
ou em acordo autorizado de modo 
expresso pela Seguradora, por danos 
involuntários, corporais e/ou mate-
riais, causados a terceiros, e que de-
corram de acidentes ocorridos exclu-
sivamente quando os reboques e 
semi-reboques discriminados na 
Apólice estiverem desatrelados 
do veículo propulsor.
II. A Seguradora não responderá 
pelas reclamações de terceiros, decor-
rentes de Danos Corporais e/ou Mate-
riais causados por desatrelamento dos 
reboques e semi-reboques, quando em 
movimento.
III. Os critérios, coberturas e riscos 
excluídos desta cláusula são os 
mesmos aplicados na cobertura de 
RCF-v.

9.14. Cláusula 111 – Extensão da 
Garantia de Responsabilidade 
Civil Facultativa a veículos Re-
bocados
9.14.1. Riscos Cobertos
I. Mediante pagamento de prê-
mio correspondente a esta co-
bertura, a Seguradora garantirá ao 
Segurado o reembolso das quantias 
pagas por acordo judicial, em decor-
rência de Danos Materiais causados 
exclusivamente a veículos rebocados 
(automotor de via terrestre), durante 
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a operação de reboque. Esta cober-
tura é válida mesmo que o veículo 
rebocado seja de propriedade de 
sócios, administradores, diretores, 
empregados e representantes do 
Segurado ou, ainda, dos ascenden-
tes, descendentes, cônjuge e outras 
pessoas, parentes ou não, que com 
estes residam ou deles dependam 
economicamente.
II. Esta cláusula não cobrirá si-
nistros que ocorrerem dentro das 
propriedades do Segurado ou em 
locais ocupados por ele, mediante 
acordo de qualquer natureza.
III. Estão cobertos os Danos Mate-
riais ocasionados ao veículo rebocado 
(automotor de via terrestre) de tercei-
ros, em poder do Segurado, durante a 
operação de reboque, nas seguintes 
situações:
a) Prestação de serviços especializados 
de natureza técnico-profissional a que 
se destine o veículo segurado e não re-
lacionados com sua locomoção.
b) Operações de carregamento e des-
carregamento do veículo segurado.
9.14.2. Riscos Excluídos
I. Esta cláusula não cobrirá:
a) Indenização Integral ou perda 
parcial de roubo e/ou furto do ve-
ículo rebocado.
b) Danos ocasionados antes de se 
iniciar a operação de reboque.
c) Danos ocasionados a terceiros 
pelo veículo segurado e/ou rebo-
cado.

II. Os critérios, coberturas e riscos 
excluídos desta cláusula são os 
mesmos aplicados na cobertura de 
RCF-v.
9.14.3. Limite Máximo de Indeniza-
ção
O Limite Máximo de Indenização será 
a verba contratada para cobrir Danos 
Materiais na cobertura de RCFV-DM.

9.15. Cláusula 112 – Extensão da 
Cobertura de Danos Corporais a 
Sócios, Administradores, Direto-
res, Empregados e Representan-
tes do Segurado
I. Riscos Cobertos
Mediante pagamento de prêmio 
correspondente a esta cobertura, 
a Seguradora garantirá ao Segurado 
o reembolso das quantias, pagas 
por acordo judicial, em decorrência 
de Danos Corporais que o veículo 
segurado causar, exclusivamente, a 
sócios, administradores, diretores, 
empregados e representantes do 
Segurado e, ainda, aos ascenden-
tes, descendentes, cônjuge e outras 
pessoas, parentes ou não, que com 
estes residam ou deles dependam 
economicamente. Esta cláusula não 
cobrirá danos a pessoas que estejam 
dentro do veículo segurado, nem os 
sinistros que ocorrerem dentro das 
propriedades do Segurado ou em 
locais ocupados por ele, mediante 
acordo de qualquer natureza.
II. Os riscos excluídos desta cober-
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tura são os mesmos da cobertura 
de RCF-v de Danos Corporais.
III. Limite Máximo de Indenização
O Limite Máximo de Indenização 
será a verba contratada para co-
brir Danos Corporais na cobertura 
de RCFv-DC.

9.16. Cláusula 130 – Extensão da 
Cobertura de Danos Corporais a 
Danos Morais
I. Riscos Cobertos
Mediante pagamento de prêmio 
correspondente a esta cobertura, 
a Seguradora garantirá ao Segurado 
a cobertura dos prejuízos decorren-
tes de um dano físico, causado de 
forma involuntária a terceiro(s), que 
traz como conseqüência ofensa à 
honra, ao afeto, à liberdade, à pro-
fissão, ao respeito aos mortos, à psi-
que, à saúde, ao nome, ao crédito, 
ao bem-estar e à vida, sem necessi-
dade de ocorrência de prejuízo eco-
nômico, desde que em decorrência 
de sinistro ocorrido com o veículo 
coberto pelo seguro.

II. Limite Máximo de Indenização
a) A indenização deverá respeitar as 
seguintes condições:
– O valor da indenização não poderá 
exceder ao valor expresso na Apólice 
para a cobertura de Danos Corporais 
(DC); e
– A indenização desta cláusula não po-
derá superar o valor de R$ 110.000,00 

(cento e dez mil reais), mesmo que 
a cobertura de DC seja superior a este 
valor.
b) A Seguradora poderá optar por re-
embolsar o Segurado ou indenizar di-
retamente o envolvido, agindo sempre 
em nome do Segurado.
III. Limite Máximo de Indenização
Não se encontra abrangido no con-
ceito de Dano Moral qualquer indeni-
zação de caráter punitivo que o Segu-
rado for obrigado a pagar, por atraso 
ou omissão do mesmo, na condução 
do processo instaurado contra ele 
pelo terceiro.

9.17. Cláusula 135 – Extensão da 
Garantia de Responsabilidade 
Civil Facultativa (RCF-v) para 
Reboques ou Semi-Reboques 
Atrelados ao veículo Propulsor 
(Rebocador)
I. Mediante pagamento de prêmio 
correspondente a esta cláusula, 
a Seguradora garante ao Segurado a 
extensão da cobertura de Responsabili-
dade Civil Facultativa de Veículos – Da-
nos Materiais e Corporais do rebocador 
para os reboques e semi-reboques 
quando a eles atrelados.
II. Os critérios, coberturas e riscos 
excluídos desta cláusula são os 
mesmos aplicados na cobertura de 
RCF-v.

9.18. Cláusula 136 – Limite Má-
ximo de Indenização Único da 
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Garantia de Responsabilidade 
Civil Facultativa (RCF-v) – Por 
veículo
I. Mediante pagamento de prêmio 
correspondente a esta cláusula, o 
Limite Máximo de Indenização para a 
cobertura de Responsabilidade Civil 
Facultativa de veículos – Danos 
Materiais e Corporais, contratado 
na Apólice de Seguros, passa a ser 
único por veículo, e não por tipo de 
cobertura DM e DC, conforme previsto 
na cobertura de RCF-V.
II. Os critérios, coberturas e riscos 
excluídos desta cláusula são os 
mesmos aplicados na cobertura 
de RCF-v.

9.19. Cláusula 137 – Limite Má-
ximo de Indenização Único da 
Garantia Única de Responsabi-
lidade Civil Facultativa (RCF-v) 
– POR APóLICE
I. Mediante pagamento de prêmio 
correspondente a esta cláusula, o 
Limite Máximo de Indenização para a 
cobertura de Responsabilidade Civil 
Facultativa de veículos – Danos 
Materiais e Corporais, contratado na 
Apólice de Seguros, passa a ser único 
por Apólice e não por veículo, confor-
me previsto na cobertura de RCF-V.
II. Os critérios, coberturas e riscos 
excluídos desta cláusula são os 
mesmos aplicados na cobertura 
de RCF-v.

10. EXCLUSÕES GERAIS – 
RISCOS E PREJUÍZOS NÃO 
COBERTOS PELO SEGURO

Os riscos que não se enquadra-
rem no conceito de cobertura do 
seguro, são:
a) Apropriações indébitas.
b) Sinistros ocasionados pela 
inobservância de disposições 
legais, como dirigir sem possuir 
Carteira de Habilitação ou estar 
com a mesma suspensa, cassa-
da ou, ainda, não ter habilitação 
adequada conforme a categoria 
do veículo.
c) Utilizar inadequadamente o 
veículo com relação a lotações 
de passageiros, dimensão, peso 
e acondicionamento da carga 
transportada.
d) Atos praticados em estado de 
insanidade mental e/ou sob efei-
to de bebidas alcoólicas e/ou 
substâncias tóxicas, desde que 
comprovado pela Seguradora o 
nexo de causalidade entre o es-
tado de embriaguez ou de efeito 
de substâncias tóxicas do con-
dutor do veículo e o evento que 
provocou os danos.
e) Submeter o bem Segurado a 
riscos desnecessários, atos im-
prudentes ou reconhecidamente 
perigosos, antes, durante ou após 
um sinistro.
f) Roubo, furto ou danos mate-
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riais praticados com dolo ou 
ato culposo grave equiparável 
ao dolo, cometidos por pessoas 
que dependam do Segurado e/ou 
do condutor do veículo, por seus 
sócios, cônjuge, ascendentes e/
ou descendentes por consangüi-
nidade, afinidade, adoção, bem 
como por parentes e/ou pessoas 
que residam com o Segurado e/
ou com o condutor e/ou depen-
dam deles economicamente.
g) Perdas e danos causados por 
perturbação de ordem pública, 
atos de hostilidade ou guerra, 
tumultos, motins, terrorismo, co-
moção civil, sabotagem e vanda-
lismo.
h) Perdas e danos causados por 
radiações, furacões, ciclones, 
terremotos, maremotos, erup-
ções vulcânicas e outras con-
vulsões da natureza, exceto as 
previstas na Cobertura Básica de 
Automóvel contratada – Colisão, 
Incêndio e Roubo/Furto (Compre-
ensiva).
i) Perdas e danos causados por 
atos de autoridades públicas, 
salvo para evitar propagação de 
prejuízos cobertos.
j) Perdas e danos causados pela 
negligência do Segurado, arren-
datário ou cessionário na utili-
zação, acondicionamento ina-
dequado durante o depósito ou 
transporte dos bens segurados, 

bem como na adoção de todos os 
meios razoáveis para salvá-los e 
preservá-los durante ou após a 
ocorrência de qualquer sinistro.
k) Danos emergentes.
l) Lucros Cessantes, exceto se 
contratada a cobertura adicional 
de Paralisação por Indisponibili-
dade.
m) Perdas e danos ocorridos no 
veículo segurado em trânsito por 
trilhas, estradas ou caminhos im-
pedidos, não abertos ao tráfego 
ou em areias fofas ou movediças, 
bem como por praias e regiões 
ribeirinhas.
n) Perdas e danos ocorridos fora 
do Território Brasileiro, relativos 
a todas as garantias descritas 
nestas Condições Gerais, exceto 
as Coberturas Básicas de Auto-
móvel.
o) Perdas e danos ocorridos du-
rante a participação do veículo 
segurado em competições, apos-
tas, provas de velocidade, inclu-
sive treinos preparatórios. Para a 
garantia de Acidentes Pessoais 
de Passageiros, não há esta ex-
clusão.
p) Reboque ou transporte do ve-
ículo segurado por veículo não 
apropriado a esse fim.
q) Danos decorrentes de opera-
ções de carga e descarga.
r) Danos resultantes de prestação 
de serviços especializados de na-



34 Cod. AT31V1208     CG.TM.FROTA 011208

tureza técnico-profissional a que 
se destina o veículo e não relacio-
nados com sua locomoção.
s) Perdas e danos causados/
sofridos pelo veículo segurado, 
quando estiver com a suspensão 
rebaixada.
t) Desvalorização do valor do ve-
ículo em razão da remarcação do 
chassi, bem como qualquer outra 
forma de depreciação que este 
venha a sofrer.
u) Desgastes decorrentes do uso, 
dos defeitos mecânicos e/ou da 
instalação elétrica do veículo 
segurado; depreciação decor-
rente de sinistro; e perdas ou da-
nos originados por falta de manu-
tenção, defeito de fabricação e/
ou de projeto.
v) Danos decorrentes de atos ilí-
citos dolosos ou gravemente cul-
posos praticados pelo Segurado, 
pelos seus beneficiários ou pelos 
representantes legais destes, bem 
como aqueles praticados pelos 
sócios-controladores, dirigentes 
e administradores legais, benefi-
ciários e representantes legais de 
cada uma destas pessoas.
x) Reembolso de reparo reali-
zado no veículo segurado, sem 
conhecimento e anuência da Se-
guradora.
w) Submersão total ou parcial 
do veículo segurado em água 
salgada.

y) Queda, deslizamento ou vaza-
mento, sobre o veículo, da carga 
e/ou dos objetos por ele trans-
portados.

11. FRANQUIA

I. Na hipótese de sinistro de danos 
parciais ao veículo, o Segurado arcará 
com os prejuízos, até o valor estipulado 
como franquia na Apólice. A Segurado-
ra responderá pelos prejuízos que exce-
derem a franquia, desde que estejam li-
mitados ao valor estipulado na Apólice 
para o veículo.
II. Nos sinistros causados por incêndio, 
queda de raio e/ou explosão, bem como 
nos de Indenização Integral do veículo, 
não será cobrada franquia.
III. As franquias previstas na Apólice 
correrão por conta do Segurado e serão 
deduzidas de cada evento de sinistro 
indenizável. Se vários eventos de si-
nistros forem reclamados de uma única 
vez, serão deduzidas tantas franquias 
quantos forem os eventos de sinistros 
identificados na reclamação.

12. QUESTIONÁRIO DE  
AvALIAÇÃO DO RISCO

Condições válidas para seguros 
contratado com o Questionário de 
Avaliação do Risco
I. Nos seguros contratados, conside-
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rando o Questionário de Avaliação do 
Risco, devem constar: nome, CPF, data 
de nascimento e data da 1ª habilitação 
do Condutor Principal do veículo, além 
das seguintes questões:

Qual o estado civil do condutor 
principal?
a) Casado(a) ou residindo com 
companheiro(a) há, no mínimo, 2 
(dois) anos.
b) Solteiro(a).
c) Divorciado(a)/desquitado(a)/sepa-
rado(a).
d) Viúvo(a).
e) Outros

Qual o sexo do condutor principal
a) Masculino.
b) Feminino.

Idade do Condutor Principal – 
____/____/_____

Tempo de habilitação do condutor 
principal (é necessária a informa-
ção da data da 1ª habilitação do 
condutor principal).
a) Menos de 5 (cinco) anos.
b) 5 (cinco) anos ou mais.

Residem com o principal condutor 
pessoas na faixa etária entre 18 e 
25 anos?
a) Sim.
b) Não.

Qual a relação do Segurado com o 
condutor principal?
a) O Mesmo.
b) Outros.

O veículo é utilizado dois ou mais 
dias da semana para prestação de 
serviços e/ou visitar clientes e/ou 
fornecedores?
a) Sim.
b) Não.

Os condutores possuem garagem 
ou estacionamento fechado para o 
veículo segurado:
Na Residência?
a) Sim.
b) Não.

No Trabalho?
a) Sim.
b) Não.
c) Não trabalha ou o veículo não é utili-
zado como meio para ir ao trabalho.

Na escola/colégio/faculdade/pós/
academia/curso de línguas etc.?
a) Sim.
b) Não.
c) Não estuda ou o veículo não é utili-
zado como meio para ir à escola, colé-
gio, faculdade, pós, academia, curso de 
línguas, etc.
I. Fica entendido e acordado 
que o Segurado ou os benefi-
ciários do seguro perderão o 
direito a qualquer indenização, 
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ou parte dela – de acordo com 
o disposto no quadro a seguir 
descrito – se for constatado 
que uma ou mais respostas 
fornecidas pelo Segurado ao 
seu Corretor de Seguros, por 
ocasião da elaboração da pro-
posta e contratação do seguro, 
não são verdadeiras e/ou com-
pletas, nos termos do artigo n° 
766 do Código Civil Brasileiro 
(cujo texto diz: “Se o Segurado, 
por si ou por seu representan-
te, fizer declarações inexatas 
ou omitir circunstâncias que 
possam influir na aceitação da 
proposta ou na taxa do prêmio, 
perderá o direito à garantia, 
além de ficar obrigado ao prê-
mio vencido.”).

Respostas não 
verdadeiras e/
ou Incompletas

Participação 
no valor  

Indenizável
Uma 10%
Duas 15%
Três 20%

Acima de três

Perda integral 
do direito ao 

recebimento da 
indenização

II. Fica, ainda, entendido e acordado 
que o Segurado e/ou os beneficiários 
do seguro também perderão o direi-

to ao recebimento de qualquer in-
denização, quando as respostas das 
perguntas a seguir descritas, e cons-
tantes do Questionário de Avaliação 
de Risco, não forem verdadeiras ou 
completas:
– Faixa de idade do condutor principal.
– Tempo de habilitação do condutor 
principal (é necessária a informação da 
data da primeira habilitação do condu-
tor principal).
III. Ao Segurado, ou a quem o repre-
sentar, caberá a responsabilidade da 
leitura das respostas do Questioná-
rio de Avaliação de Risco descritas 
na Apólice e, caso seja constatada 
qualquer irregularidade, solicitar à 
Seguradora, por intermédio de seu 
Corretor de Seguros, as devidas cor-
reções. Caberá ainda ao Segurado 
comunicar por escrito à Seguradora, 
sob pena da perda de direito ao re-
cebimento de qualquer indenização, 
alterações nas respostas contidas 
no Questionário de Avaliação de Ris-
co entregue à Seguradora no ato da 
contratação do seguro.
Iv. Decorridos o prazo de 15 (quin-
ze) dias contados a partir da data da 
emissão da Apólice ou Endosso, sem 
que ocorra qualquer manifestação por 
parte do Segurado em relação às res-
postas constantes do Questionário de 
Avaliação de Risco, as mesmas serão 
consideradas lidas e ratificadas.
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13. DISPOSITIvOS DE  
SEGURANÇA

13.1. Dispositivo de Segurança 
de Propriedade do Segurado
I. Alguns sistemas rastreadores, 
quando instalados no veículo segura-
do, possibilitam descontos especiais 
no prêmio. O Segurado deverá infor-
mar na proposta do seguro a existên-
cia do dispositivo de segurança e, 
quando necessário, a gerenciadora 
de risco responsável pelo monitora-
mento do veículo segurado em perío-
do integral. O dispositivo será discri-
minado na Apólice.
II. Somente serão considerados para 
efeito deste desconto os rastreadores e 
gerenciadoras de risco reconhecidos e 
validados pela Seguradora. No momen-
to da contratação do seguro, o dispositi-
vo deverá estar devidamente instalado 
no veículo, em perfeito funcionamento 
e ter atuação ininterrupta.
III. O Segurado deverá comunicar à Se-
guradora, a qualquer momento, a reti-
rada ou o desligamento do dispositivo, 
para que haja a alteração do seguro. 
Neste caso, haverá cobrança comple-
mentar de prêmio.
Iv. Em caso de roubo/furto do veículo 
segurado, a constatação da ausência 
do dispositivo de segurança considera-
do na proposta de seguro, interrupção 
e/ou da suspensão do serviço de moni-
toramento/rastreamento implica a per-
da do direito à indenização, conforme o 

item – Perda de Direitos –, constante 
nestas Condições Gerais.

13.2. Dispositivo de Segurança 
Concedido pela Seguradora
I. Para alguns veículos, será ofer-
tado por empréstimo (comodato) 
um dispositivo de segurança intei-
ramente gratuito, durante o período 
de vigência do seguro. O dispositi-
vo será discriminado na Apólice de 
Seguro. A tecnologia empregada 
no dispositivo permite rastrear e 
monitorar o veículo remotamente.
II. A instalação do dispositivo de segu-
rança deverá ser efetuada dentro de 12 
(doze) dias corridos, a contar da data 
de emissão do seguro. O agendamen-
to será realizado pela prestadora de 
serviços de rastreamento, conforme a 
disponibilidade do Segurado.
III. Quando o Segurado recusar a ins-
talação ou a prestadora não localizá-lo, 
a Seguradora será notificada e a pro-
posta devolvida ao Corretor de Seguros 
para regularização.
Iv. Em caso de roubo/furto do veículo, o 
Segurado deverá contatar a Central de 
Rastreamento da prestadora o mais rá-
pido possível, informando seu nome e 
a placa do veículo. Além destes, serão 
questionados alguns dados aleatórios, 
para identificar o Segurado. Quando o 
veículo for recuperado, o cliente será 
avisado, para que sejam realizados os 
trâmites legais por meio das autorida-
des competentes.
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v. Se ocorrer uma colisão do veículo, o 
Segurado deverá comunicar a Segura-
dora, para que a prestadora seja infor-
mada e decida pela retirada ou não do 
rastreador e verifique a necessidade de 
substituição (gratuita) do equipamento.
vI. Na ocorrência de colisão com Inde-
nização Integral, o dispositivo de segu-
rança fará parte integrante do salvado 
que pertence à Seguradora.
vII. Se, constatado que o equipamento 
não foi instalado dentro do prazo acor-
dado entre as partes para tal fim, o Se-
gurado perderá o direito à indenização.
vIII. Na hipótese de cancelamento an-
tes do término de vigência ou da não 
renovação do seguro ou da substitui-
ção do veículo, o Segurado obriga-se 
a devolver o equipamento concedido 
em comodato, comprometendo-se a 
levar o veículo a um dos postos autori-
zados para sua retirada. Na ocorrência 
de colisão com Indenização Integral, 
o dispositivo de segurança fará parte 
integrante do salvado que pertence à 
Seguradora.
IX. Caso não ocorra a devolução do 
dispositivo de segurança, o Segurado 
estará sujeito a pagar uma quantia em 
dinheiro, equivalente ao valor de mer-
cado de um equipamento novo, igual ou 
similar ao instalado no veículo.
X. No momento da instalação do dis-
positivo de segurança, o Segurado será 
instruído sobre as facilidades e funcio-
nalidades do equipamento e receberá os 
telefones de contato para acionamento 

da Central de Atendimento da prestado-
ra, além de assinar o contrato de como-
dato, onde constam todos os deveres e 
obrigações da prestadora e do Segura-
do. A instalação do dispositivo de segu-
rança concedido por comodato não afeta 
o funcionamento do seu veículo.
XI. A qualquer momento que for neces-
sário, a Prestadora entrará em contato 
com o Segurado para agendar uma re-
visão do equipamento.
XII. O Segurado deverá comunicar à 
Prestadora e à Seguradora qualquer 
alteração que seja feita no veículo, tais 
como: instalação ou retirada de equi-
pamentos eletrônicos, como vidros, 
alarmes, equipamentos de som, entre 
outros; troca de tapeçaria, vidros, blin-
dagem, pintura; ou qualquer outro tipo 
de mudança.

14. OBRIGAÇÕES DO  
SEGURADO

I. Conservação do veículo
Manter o veículo em bom estado de 
conservação e segurança.

II. vistoria Prévia
Apresentar o veículo para vistoria nas 
situações em que a Seguradora julgar 
necessário, nas renovações, nos En-
dossos ou, ainda, nos atrasos de pa-
gamento do prêmio, para possibilitar a 
reativação da cobertura, conforme os 
procedimentos estabelecidos na cláu-
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sula – Pagamento de Prêmio – sob pena 
de perda de direito à indenização.

III. Alterações
Comunicar à Seguradora, imedia-
tamente e por escrito, quaisquer 
fatos ou alterações em relação 
ao veículo que possam influen-
ciar no risco ou no valor do prê-
mio, tais como:
a) Contratação ou cancelamento 
de qualquer outro seguro para o 
veículo.
b) Alteração na forma de utilização 
do veículo.
c) Transferência de propriedade do 
veículo para outra pessoa.
d) Alteração das características do 
veículo ou qualquer outro fato que 
venha a agravar o risco coberto.
e) Desligamento ou a retirada do 
dispositivo de segurança do veícu-
lo, seja ele próprio ou concedido 
por comodato.
f) Atraso no pagamento da manu-
tenção do serviço de rastreamen-
to/bloqueio ou do dispositivo de 
segurança considerado na contra-
tação do seguro, quando se tratar 
de dispositivo próprio.
g) Substituição do veículo. Neste 
caso, poderá haver cobrança ou 
devolução de prêmio, calculada 
proporcionalmente pelo período 
de cobertura a decorrer. A Segu-
radora, ao receber um aviso de 
alteração que represente agrava-

ção do risco, poderá, no prazo de 
15 (quinze) dias a contar do rece-
bimento da notificação, cancelar o 
contrato, comunicando o Segurado 
por carta, enviada ao Corretor ou 
endereço constante do cadastro. 
O cancelamento ocorrerá após 30 
(trinta) dias da notificação, sendo 
devolvidas ao Segurado eventu-
ais parcelas cobradas, calculadas 
proporcionalmente ao período de 
vigência a decorrer.
h) Mudança de domicílio fiscal. A 
Seguradora deverá ser informada 
tão logo haja a atualização dessa 
informação na declaração de Im-
posto de Renda.
i) Transferir o veículo para o seu 
nome, assim que o mesmo estiver 
desembaraçado de financiamento 
e/ou de outros impedimentos le-
gais, tais como encontrar-se depo-
sitado em nome do Segurado.
Para comunicar à Seguradora as 
alterações efetuadas no veículo 
segurado, o Segurado pode falar 
com seu Corretor ou contatar o Ser-
viço de Atendimento ao Cliente.

15. SINISTRO

15.1. Obrigações do Segurado
Em caso de sinistro, o Segura-
do deverá:
a) Tomar, o mais depressa possí-
vel, todas as providências ao seu 
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alcance para proteger o veículo 
sinistrado e evitar a agravação 
dos prejuízos.
b) Registrar junto às autoridades 
policiais o desaparecimento, rou-
bo ou furto do veículo segurado. 
Se o veículo possuir dispositivo 
de segurança, acionar, tão logo 
possível, a empresa prestadora 
de serviço ou a gerenciadora de 
risco, para as devidas providên-
cias relativas ao bloqueio/locali-
zação do veículo.
c) Dar imediato aviso à Segura-
dora a respeito do ocorrido, rela-
tando completa e minuciosamen-
te o fato, mencionando dia, hora, 
local, circunstância do sinistro, 
nome, endereço e Carteira de 
Habilitação de quem dirigia o ve-
ículo, nome e endereço de teste-
munhas e providências de ordem 
policial tomadas. Tudo que possa 
contribuir para o esclarecimento 
da ocorrência deve ser comuni-
cado à Seguradora, bem como a 
identificação do causador do si-
nistro, dos terceiros envolvidos e 
a eventual existência de outros 
seguros em vigor para o mesmo 
veículo.
d) Aguardar a autorização da Se-
guradora para iniciar a repara-
ção de quaisquer danos.
e) Comunicar à Seguradora o re-
cebimento de carta de citação, 
intimação, notificação ou docu-

mento similar, fornecendo docu-
mentação hábil, de modo a pos-
sibilitar a identificação do caso 
no Judiciário, cartórios e outros 
integrantes do mesmo, sendo 
respeitados os possíveis prazos 
determinados pela Justiça.
f) Defender-se em juízo, ou fora 
dele, de forma mais ampla, inclu-
sive quanto ao mérito, por meios 
legais hábeis para tal finalidade.
g) Não fazer nenhum acordo com 
os demais envolvidos em um si-
nistro, sem a autorização da Se-
guradora.
h) Não assumir a culpa por sinis-
tros cuja responsabilidade é do 
terceiro envolvido.
i) Não abandonar o veículo avaria-
do e, sim, tomar todas as medidas 
possíveis para a sua proteção.
j) Providenciar o Registro de 
Ocorrência Policial (B.O.) para os 
sinistros de danos parciais clas-
sificados como grande monta.
k) Após a realização dos reparos, 
efetuar a inspeção veicular no 
INMETRO e providenciar o des-
bloqueio junto ao órgão executi-
vo de trânsito, quando o sinistro 
de dano parcial for classificado 
como média monta.
l) Providenciar o desbloqueio jun-
to ao órgão executivo de trânsito, 
quando houver reclassificação 
de grande para média monta.
m) Para seguros contratados com 
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dispositivo de segurança, autori-
zar a central de rastreamento a 
fornecer o relato do evento de 
roubo ou furto à Seguradora.

15.2. Procedimentos em Caso de 
Sinistro
I. O Segurado deverá providenciar o Re-
gistro de Ocorrência Policial (B.O.), em 
caso de roubo/furto do automóvel ou 
em caso de colisão envolvendo outro(s) 
veículo(s). Neste caso, deverá constar no 
Registro de Ocorrência Policial (B.O.):
a) Nome, RG, endereço e telefone do 
terceiro.
b) Nome, RG, endereço e telefone de 
duas testemunhas do sinistro, se houver.
II. O Aviso do Sinistro na Seguradora 
pode ser realizado por telefone, por 
meio do Serviço de Atendimento ao 
Cliente ou intermediado pelo Corretor 
de Seguros.
III. A escolha da oficina dentro dos li-
mites contratuais é opção do Segurado. 
No momento do sinistro, será sugerida 
uma oficina credenciada.
Iv. Oficinas Credenciadas na Segu-
radora
Utilizando uma das oficinas credencia-
das na Seguradora em sinistros cober-
tos e indenizáveis, o Segurado tem as 
seguintes vantagens:
a) Descontos na franquia em oficinas 
credenciadas:
• 30% no pagamento à vista, limitado 
a R$ 400,00 (quatrocentos reais).
• 15% no pagamento parcelado em até 

4 vezes, limitado a R$ 200,00 (duzentos 
reais).
b) Descontos na franquia em conces-
sionárias credenciadas:
• 20% no pagamento à vista, limitado a 
R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais).
• 10% no pagamento parcelado em até 
4 vezes limitado a R$ 130,00 (cento e 
trinta reais).
c) Garantia de 6 (seis) meses nos servi-
ços de mão-de-obra.
d) Entrega do veículo lavado, aspirado 
e encerado.
Importante
Quando se tratar de veículos de 
passeio, o Segurado poderá subs-
tituir o benefício/desconto das 
oficinas credenciadas por até 5 
(cinco) dias de Carro Reserva, 
respeitando as condições para re-
tirada o veículo.

15.3. Documentos Necessários 
em Caso de Sinistro
I. São necessários para a liquida-
ção do sinistro os seguintes docu-
mentos:
a) Boletim de Ocorrência (cópia auten-
ticada pelo órgão que emitiu o docu-
mento).
b) CNH do condutor do veículo segura-
do (cópia(1).
c) Certificado de Registro e Licencia-
mento do veículo  (CRLV – cópia)(2).
d) Boletim de Ocorrência de Auto de 
Localização, Constatação de Danos e 
Entrega do Veículo – cópia(3).
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e) Veículos equipados com rastreador: 
comprovante do último pagamento do 
serviço de monitoramento (original)(4).
f) Laudo de dosagem alcoólica e/ou 
toxicológico, quando a vítima for o con-
dutor do veículo segurado, autenticado 
pela autoridade competente(5).
g) Carta do Segurado informando seus 
dados bancários e de todos os benefici-
ários da indenização: banco, agência e 
conta corrente, com dígito (O Segurado 
e os beneficiários devem ser titulares 
da conta. Esta carta deve estar assina-
da. Não pode ser conta poupança)(6).
(1) Exceto para sinistro de roubo de aces-
sório/equipamentos.
(2) Exceto para Indenização Integral.
(3) Somente para sinistros de perda par-
cial de roubo/furto localizado.
(4) Somente para sinistro de roubo/furto.
(5) Somente para Indenização Integral 
por colisão, incêndio e abalroamento e 
para sinistro de APP.
(6) Exceto para sinistros de perda parcial.

II. Além dos documentos constan-
tes no item I, são necessários os 
seguintes documentos para sinis-
tros de Indenização Integral:
a) Certificado de Registro e Licencia-
mento do Veículo - CRLV (original) – 
(documento de porte obrigatório).
b) Documento de transferência do veí-
culo preenchido e assinado em favor da 
Seguradora, com firma reconhecida por 
autenticidade (CRV – original).
c) Extrato do Detran contendo a situa-

ção do veículo referente a multas, IPVA 
e restrições (original).
d) Termo de responsabilidade pelas 
multas e débitos existentes até a data 
do sinistro, com firma reconhecida (ori-
ginal).
e) Multas quitadas (via original) ou car-
ta assinada pelo Segurado/proprietá-
rio, solicitando antecipação de valores 
para pagamento das mesmas.
f) IPVA (original) quitado dos dois últi-
mos anos (anterior e atual), de acordo 
com a legislação vigente. Caso o veícu-
lo seja isento, apresentar comprovante 
do Detran.
g) Laudo do INMETRO para veículos 
movidos a gás (com kit gás).
h) Para veículos blindados: Certificado 
de Registro de Blindagem aprovado 
pelo Ministério do Exército (original).
i) Chaves e manual do veículo (se pos-
suir).
j) Baixa eletrônica da restrição finan-
ceira (Gravame) ou instrumento de libe-
ração assinado com firma reconhecida.
k) Carta de saldo devedor da financei-
ra, caso o veículo esteja alienado. Tal 
documento será entregue preferencial-
mente junto com toda a documentação 
solicitada. A carta deverá ter validade 
de 5 (cinco) dias úteis.
l) Quitação dos impostos (Fisco) junto 
à Secretaria da Fazenda para veículos 
adaptados para deficientes físicos e tá-
xis com até 3 (três) anos de aquisição.
m) Carta do Segurado ou proprietário 
legal, autorizando o pagamento, caso o 



43Cod. AT31V1208     CG.TM.FROTA 011208

CRV esteja em nome do terceiro (firma 
reconhecida).
n) Auto de depósito de placas (válido 
para todo o Brasil), em caso de veículo 
de táxi.
o) Contrato de locação, caso o veículo 
seja locado (cópia).
p) Recibo de quitação do bem com fir-
ma reconhecida e cópia autenticada da 
Procuração dos Signatários, em caso 
de Leasing.
q) Carta do proprietário legal autorizan-
do a retirada do veículo da oficina(1).
r) Nota Fiscal de venda do veículo à 
Seguradora para empresas dos seg-
mento industrial, comercial, importador 
e exportador (prestadores de serviços 
e empresas de leasing não precisam 
apresentar esse documento).
s) Auto de Localização e Auto de En-
trega originais ou cópias autenticadas 
pelo órgão que fez o documento, com 
baixa da restrição de roubo e furto jun-
to ao Detran(2).
(1) Exceto para sinistros de roubo/furto 
não localizado.
(2) Somente para sinistros de roubo/fur-
to localizado.

III. Além dos documentos cons-
tantes no item I, são necessários 
os seguintes documentos para si-
nistros de Acidentes Pessoais de 
Passageiros:
a) CPF, Cédula de Identidade ou Certi-
dão de Nascimento (quando for menor 
de idade) da vítima e documentos de 

identificação dos beneficiários (cópia).
b) Certidão de Óbito (1).
c) Laudo Necroscópico, em caso de fa-
lecimento do condutor (autenticado).
d) Laudo do Instituto Médico Legal (se 
foi elaborado).
e) Laudo Médico do INSS, detalhando 
as lesões permanentes(2).
f) Laudo do Instituto de Criminalística, 
autenticado pela autoridade competen-
te (cópia).
g) Inquérito Policial, autenticado pela 
autoridade competente (cópia).
h) Certidão de Casamento atualizada 
ou contrato de união estável (cópia).
i) Comprovante de residência da vítima e 
de todos os beneficiários legais (cópia).
j) Laudos médico-hospitalares originais, 
com os devidos pareceres dos médicos 
e com as radiografias das lesões sofri-
das pela vítima(1).
k) CPF do condutor do veículo segurado 
(cópia).
l) Cédula de Identidade do condutor do 
veículo segurado (cópia).
(1) Exceto Invalidez Permanente.
(2) Exceto Morte.

15.3.1. Para os sinistros com valor 
superior a R$ 10.000,00 (dez mil re-
ais), além dos documentos cons-
tantes no item – Documentos Ne-
cessários em Caso de Sinistro – são 
necessários, para a liquidação de 
sinistro, os seguintes documentos:
a) RG do Segurado e proprietário do 
veículo (cópia).



44 Cod. AT31V1208     CG.TM.FROTA 011208

b) CPF ou CNPJ do beneficiário do se-
guro (cópia).
c) Comprovante de residência - última 
conta de telefone ou luz (cópia).
d) Contrato Social ou Estatuto Social 
da empresa, quando pessoa jurídica 
(cópia)(1).
(1) Exceto para sinistros de Indenização 
Integral e de roubo de acessório/equi-
pamentos.

15.4. Pagamento da Indenização
I. Qualquer indenização somente será 
paga ao Segurado mediante apresen-
tação dos documentos solicitados pela 
Seguradora, entre eles, os que compro-
vem os direitos de propriedade, livre e 
desembaraçada de qualquer ônus, do 
Segurado sobre o veículo.
II. As indenizações de sinistro serão 
pagas ao Segurado ou ao proprietário 
legal do veículo, preferencialmente por 
meio de DOC (Documento de Ordem de 
Crédito) ou crédito em conta corrente, 
valendo, para todos os efeitos, o com-
provante do crédito em conta corrente 
ou DOC como recibo.
15.4.1. Indenização Parcial
I. Não ocorrendo a Indenização Inte-
gral do veículo segurado, a indeniza-
ção decorrente de sinistro coberto por 
este seguro corresponderá ao valor 
dos reparos referentes aos prejuízos 
verificados, descontadas as franquias, 
exceto nos eventos de incêndio, raio 
ou explosão. Esta indenização ocorre-
rá desde que tais reparos tenham sido 

expressamente autorizados pela Se-
guradora, após a realização de vistoria 
no veículo sinistrado.
II. A indenização é feita com base nos 
custos das partes, peças e materiais 
a substituir, bem como da mão-de-
obra necessária para reparação ou 
substituição.
III. As avarias anteriores ao sinistro, 
constatadas na vistoria prévia ou 
na Apólice, por meio da Cláusula 
048 – Avarias, serão descontadas do 
valor da indenização sempre que os 
danos decorrentes do sinistro atingi-
rem as áreas onde estão localizadas as 
avarias.
a) O valor a ser abatido da indenização 
será calculado com base no custo de 
mão-de-obra e peças efetivamente co-
brado pela oficina ou concessionária.
b) Se o Segurado efetuar reparos no 
veículo relacionados às partes e peças 
avariadas, ele deverá realizar nova vis-
toria prévia no veículo e encaminhar 
uma solicitação formal à Seguradora, 
requisitando sua exclusão.
Iv. A Seguradora pode, a seu critério, 
providenciar o conserto do veículo si-
nistrado ou pagar ao Segurado em mo-
eda corrente.
15.4.2. Indenização Integral
15.4.2.1. Auto Frota (valor de Mer-
cado Referenciado)
I. Haverá a Indenização Integral, sem-
pre que os prejuízos e/ou despesas 
relativas ao conserto do veículo segu-
rado resultantes de um mesmo sinis-
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tro forem iguais ou superiores a 75% 
(setenta e cinco por cento) do valor do 
veículo referência da tabela estipula-
da na Apólice, obtido na data do aviso 
de sinistro, considerando-se o fator de 
ajuste contratado pelo Segurado para 
cobrir o veículo (casco).
II. A indenização corresponderá ao va-
lor da tabela de preços especificada na 
Apólice, vigente na data da liquidação 
do sinistro, multiplicado pelo fator de 
ajuste contratado pelo Segurado para 
cobrir o veículo.
III. Se a tabela de preços especificada 
na Apólice for extinta ou deixar de ser 
publicada, a Indenização Integral terá 
como base o valor que constar na tabe-
la substituta, estabelecida quando da 
contratação do seguro.
Indenização pelo valor de veículo 
0 km por 180 (cento e oitenta) dias
A Indenização Integral pelo valor de um 
veículo novo corresponderá ao valor 
constante na coluna de zero quilômetro 
(de mesmas características do veículo 
segurado) da tabela de preços especi-
ficada na Apólice, vigente na data do 
aviso de sinistro, multiplicado pelo fa-
tor de ajuste contratado para cobrir o 
veículo, desde que satisfaça todas as 
seguintes condições:
a) O veículo não tenha suas caracterís-
ticas originais alteradas.
b) O seguro tenha sido contrato como 
zero quilômetro, dentro dos critérios es-
tabelecidos pela Seguradora.
c) A Indenização Integral tenha ocorrido 

dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias, contados da data de saída do ve-
ículo de revendedor ou concessionário 
autorizado pelo fabricante.
d) A Indenização Integral seja o primei-
ro sinistro da Apólice.
Se o veículo segurado sair de linha 
durante o período de reposição, a inde-
nização será efetuada, considerando a 
última publicação da tabela de preços 
especificada na Apólice, que possua 
valor de 0 km para o veículo segurado.
15.4.2.2. Auto Frota (valor Determi-
nado)
Haverá a Indenização Integral, sempre 
que os prejuízos e/ou despesas relati-
vas ao conserto do veículo segurado, 
resultantes de um mesmo sinistro, fo-
rem iguais ou superiores a 75% (seten-
ta e cinco por cento) do valor contrata-
do pelo Segurado para cobrir o veículo 
(casco). A indenização corresponderá 
ao Valor Determinado na Apólice para 
cobrir o veículo.
15.4.3. veículos Alienados
Se o veículo for alienado fiduciariamen-
te ou financiado por meio de arrenda-
mento mercantil, a Indenização Integral 
será paga da seguinte forma:
a) Alienação Fiduciária: a indeniza-
ção será paga à financeira e, havendo 
saldo remanescente, ao Segurado.
b) Arrendamento Mercantil: a in-
denização será paga diretamente à 
empresa de leasing, que repassará ao 
Segurado o valor correspondente à par-
te deste.
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15.4.4. Prazo de Pagamento da In-
denização
I. O pagamento da indenização será 
efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, contados a partir da data de en-
trega à Seguradora de todos os docu-
mentos necessários para a liquidação 
do sinistro. Esta contagem será sus-
pensa a partir do momento em que for 
solicitada documentação complemen-
tar, com base em dúvida fundada e 
justificada, sendo reiniciada a conta-
gem a partir do dia útil posterior àquele 
em que forem entregues os respectivos 
documentos.
II. Se ocorrer atraso no pagamento 
da indenização, serão adotados os 
seguintes critérios:
a) Para seguros contratados pelo Valor 
de Mercado Referenciado, será acresci-
da multa de 2% (dois por cento) ao valor 
da indenização e juros simples de mora 
de 1% a.m. (um por cento ao mês).
b) Para seguros contratados pelo Valor 
Determinado, ao valor da indenização, 
serão acrescidos multa de 2% (dois por 
cento), juros simples de mora de 1% 
a.m. (um por cento ao mês), contados 
a partir do primeiro dia posterior ao tér-
mino do prazo fixado e atualização mo-
netária pela variação positiva do índice 
IPCA/IBGE, apurada entre o último índi-
ce publicado antes da data do sinistro 
e aquele publicado imediatamente pos-
terior à data de sua efetiva liquidação.

16. RESCISÃO E CANCELA-
MENTO DO SEGURO

16.1. Rescisão por Iniciativa do Se-
gurado
I. O contrato poderá ser rescindido por 
iniciativa do Segurado, a qualquer tem-
po, desde que obtida a concordância da 
Seguradora.
II. A Seguradora reterá, além das ta-
xas/impostos pagos com a contrata-
ção, o prêmio calculado de acordo com 
a Tabela de Prazo Curto, da tarifa em 
vigor, exceto quando se tratar da moda-
lidade de seguro Auto Ajustável Mês 
a Mês, em que não haverá qualquer 
restituição de prêmio.
III. Para os dias não previstos na ta-
bela, deverá ser utilizado o percentual 
do item imediatamente inferior para a 
retenção do prêmio devido. Este per-
centual será aplicado sobre o prêmio 
líquido da Apólice. Para os seguros 
com vigência diferente de um ano, o 
prazo em dias, previsto na tabela, será 
adaptado proporcionalmente ao perío-
do contratado.
Iv. Os valores devidos a título de devo-
lução do prêmio, em razão de rescisão 
motivada pelo Segurado, sujeitam-se à 
atualização monetária pelo IPCA/IBGE, 
a partir da data da solicitação.
v. Extinto o índice pactuado, será con-
siderado, para efeito do cálculo da atu-
alização monetária, o índice que vier a 
substituí-lo.
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16.2. Rescisão por Iniciativa da 
Seguradora
I. A Seguradora poderá rescindir o 
contrato, a qualquer tempo e de forma 
imediata, quando constatar qualquer 
omissão ou inexatidão dos dados da 
proposta ou do Questionário Bom Ris-
co, resultantes de má-fé, além de qual-
quer ato praticado pelo Segurado, seu 
beneficiário ou representante legal, 
que tenha agravado o risco coberto 
pela Apólice, hipótese em que ficará o 
Segurado obrigado ao pagamento do 
prêmio vencido.
II. A rescisão também ocorrerá na hi-
pótese de ser constatada qualquer 
adulteração e/ou clonagem da placa do 
veículo, por parte do Segurado, seu be-
neficiário ou representante legal, com 
intuito de obter vantagens em prejuízo 
de outrem.
III. Os eventuais valores devidos a títu-
lo de devolução do prêmio, em razão de 
rescisão motivada pela Seguradora, se-
rão devolvidos na data do cancelamento 
do seguro. A não devolução do prêmio 
nesta data, acarreta a atualização mone-
tária pelo IPCA/IBGE, a partir da data do 
efetivo cancelamento do contrato.
Iv. Se houver extinção do índice pactu-
ado, a Seguradora aplicará automatica-
mente o índice IPC/FIPE.
v. A não-devolução no prazo ante-
riormente previsto implicará a apli-
cação de juros de mora de 12% a.a 
(doze por cento ao ano), a partir do 
11º dia útil subseqüente à data da 

emissão do cancelamento mencio-
nada no Endosso.
vI.  Na hipótese do Segurado informar à 
Seguradora o agravamento ou modifica-
ção do risco, por meio de comunicação 
formal, a Seguradora poderá em até 15 
(quinze) dias comunicar o Segurado, por 
escrito, a decisão de cancelar o contra-
to ou, mediante acordo entre as partes, 
restringir a cobertura. O cancelamento 
do contrato só será eficaz 30 (trinta) dias 
após a notificação, devendo ser restituí-
da a diferença do prêmio, calculada pro-
porcionalmente ao período a decorrer.
vII. Além das taxas/impostos pagos 
com a contratação, a Seguradora reterá 
do prêmio recebido a parte proporcio-
nal ao tempo decorrido.

16.3. Cancelamento
O seguro ficará automaticamente can-
celado, sem qualquer restituição de 
prêmio ou emolumento, quando:
a) Não houver o pagamento do respecti-
vo prêmio, conforme item – Pagamento 
de Prêmio – destas Condições Gerais.
b) Quando houver Indenização Integral. 
Neste caso, as coberturas contratadas 
e não utilizadas não serão restituídas, 
uma vez que a Seguradora concede 
desconto pela contratação simultânea 
de mais de uma cobertura.
c) Quando a indenização ou soma das 
indenizações pagas com referência a 
cada veículo segurado atingir ou ex-
ceder seu valor segurado (Automóvel). 
Neste caso, as coberturas contratadas 
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e não utilizadas não serão restituídas, 
uma vez que a Seguradora concede 
desconto pela contratação simultânea 
de mais de uma cobertura.
d) Nos sinistros de RCF-V, o cancela-
mento se dará na vigência da Apólice, 
a indenização, ou soma delas, ultrapas-
sar o Limite Máximo de Indenização 
expresso na Apólice de Seguro.
e) Ocorrer quaisquer situações previs-
tas no item – Perda de Direitos –, des-
tas Condições Gerais.

17. PERDA DE DIREITOS

Além dos casos previstos em lei, a 
Seguradora ficará isenta de qualquer 
obrigação decorrente do contrato de 
seguro:
I. Se o Segurado, seu representante 
ou seu Corretor de Seguros fizerem 
declarações inexatas ou omitirem cir-
cunstâncias que possam ter influen-
ciado na aceitação da proposta ou no 
valor do prêmio, ficará prejudicado o 
direito à indenização, além de ficando 
o Segurado obrigado ao pagamento 
do prêmio vencido.
Quando a inexatidão ou omissão 
nas declarações não resultar de 
má-fé do Segurado, a Segurado-
ra poderá:
- Nas hipóteses de não ocorrên-
cia de sinistro: cancelar o seguro, 
retendo do prêmio pactuado a parce-
la proporcional ao tempo decorrido; 

ou permitir a continuidade do segu-
ro, cobrando a diferença do prêmio 
cabível.
- Nas hipóteses de ocorrência 
de sinistro sem indenização in-
tegral: cancelar o seguro após o pa-
gamento da indenização, retendo do 
prêmio pactuado a parcela calculada 
proporcionalmente ao tempo decorri-
do; ou permitir a continuidade do se-
guro, cobrando a diferença do prêmio 
cabível ou deduzindo do valor a ser 
indenizado.
- Na hipótese de ocorrência de 
sinistro com indenização inte-
gral: cancelar o seguro após o paga-
mento da indenização, deduzindo do 
valor a ser indenizado a diferença do 
prêmio cabível.
II. Se o Segurado, seu represen-
tante, condutor ou beneficiário:
a) Não cumprir com suas obriga-
ções, conforme previstas nestas 
Condições Gerais.
b) Não informar à Seguradora a 
mudança do seu CEP de pernoi-
te e da região de circulação do 
veículo.
c) Transferir de propriedade o 
veículo segurado e não informar 
à Seguradora.
d) Fornecer CPF/CNPJ incorre-
to/inexistente na proposta de 
seguro.
e) Retirar ou desligar o disposi-
tivo de segurança considerado 
na proposta de seguro, seja ele 
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próprio ou concedido por como-
dato. Ou, ainda, se o serviço de 
rastreamento estiver suspenso, 
em função:
– De atraso no pagamento da ma-
nutenção.
– Do plano de rastreamento con-
tratado.
f) Não acionar, no mesmo momen-
to em que ocorrer o desapareci-
mento, roubo e furto do veículo, 
a empresa prestadora de serviço 
ou a gerenciadora de risco para 
as devidas providências relati-
vas ao bloqueio/localização do 
veículo, quando o seguro foi con-
tratado considerando a instala-
ção do dispositivo de segurança.
g) Não registrar junto às autori-
dades policiais o desapareci-
mento, roubo ou furto do veículo 
segurado.
h) Informar à Seguradora que 
pertence a um grupo de Estipu-
lante e, na realidade, não faz par-
te deste grupo.
i) Informar à Seguradora que é 
descendente (direto) ou ascen-
dente (direto), ou cônjuge de uma 
pessoa que pertence a um grupo 
de Estipulante e, na realidade, 
esta pessoa não faz parte deste 
grupo.
j) Apresentar documentos ou re-
gistros falsos do veículo segura-
do ou, ainda, se o veiculo, bem 
como estes documentos, tiverem 

sido adulterados.
k) Não contratar cobertura es-
pecífica para blindagem e/ou kit 
gás não originais, quando o veí-
culo possuir um destes equipa-
mentos.
l) Procurar obter, por qualquer 
meio, benefícios ilícitos do segu-
ro a que se refere a Apólice.
m) Deixar de comunicar imedia-
tamente a Seguradora da ocor-
rência de sinistro, especialmente 
se tal omissão injustificada tenha 
impossibilitado a Seguradora de 
evitar ou atenuar as conseqüên-
cias do sinistro.
n) Deixar de comunicar, por es-
crito, a Seguradora sua preten-
são de obter, em outra compa-
nhia, novo seguro sobre o mesmo 
interesse e risco.
o) Agravar intencionalmente o 
risco ao qual o bem segurado 
está exposto.
p) Não comunicar imediatamen-
te a Seguradora a existência de 
reclamação ou ação judicial que 
envolva qualquer um dos riscos 
cobertos pela Apólice ou se re-
alizar acordo, judicial ou extra-
judicialmente, não autorizado de 
modo expresso pela Seguradora.
q) For acionado judicialmente 
e deixar de comparecer às au-
diências designadas e/ou não 
elaborar sua defesa nos prazos 
previstos em lei e/ou não estiver 
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devidamente representado no 
processo judicial (revelia).
III. Se o veículo segurado:
a) Não estiver livre de dívidas, 
penhoras, ônus, gravames ou 
contestações de qualquer natu-
reza, inclusive por fato, ato ou cir-
cunstância do(s) proprietário(s) 
anterior(es), e/ou se seus docu-
mentos ou registros não forem 
autênticos e regulares.
b) For importado e não estiver 
transitando legalmente no país.
c) For utilizado para fim diverso ou 
diferente do indicado na Apólice.
d) Estiver sendo dirigido/utili-
zado por pessoa embriagada ou 
drogada, quando da ocorrência 
do sinistro, desde que caracteri-
zado o nexo causal. Essa hipóte-
se aplica-se a qualquer situação 
e abrange não só os atos pratica-
dos diretamente pelo Segurado, 
mas também os praticados por 
qualquer pessoa que estiver con-
duzindo o veículo, com ou sem o 
consentimento do Segurado.
e) Estiver sendo dirigido/utilizado, 
na ocasião do sinistro, pelo Segu-
rado, beneficiário, principal con-
dutor ou qualquer outra pessoa, 
com ou sem o conhecimento do 
Segurado, sem habilitação legal 
e apropriada, ou quando tal docu-
mento estiver suspenso, cassado, 
vencido e/ou não renovado por 
restrições médicas e/ou legais.

f) Estiver sendo dirigido/utilizado, 
na ocasião do sinistro, pelo Segu-
rado, beneficiário, principal con-
dutor ou por qualquer outra pes-
soa, com ou sem o conhecimento 
do Segurado, que cometa dolo ou 
ato culposo. Nas hipóteses em 
que uma dessas pessoas contri-
bua, por ação ou omissão, para o 
agravamento do risco (deixando 
as chaves no interior do veícu-
lo ou deixando de trancá-lo, por 
exemplo), a Seguradora também 
se isenta de qualquer obrigação.
g) Estiver participando, direta ou 
indiretamente, de competições, 
apostas e provas de velocidade, 
legalmente autorizadas ou não.
h) Não for apresentado para rea-
lização de vistoria, sempre que a 
Seguradora julgar necessário.
i) Estiver sendo dirigido/utilizado, 
na ocasião do sinistro, por pesso-
as que não possuam o curso regu-
lar para condutores de transporte 
de produtos perigosos, de trans-
porte coletivo de passageiros e 
de transporte escolar.
Iv. Em caso de sinistro, haverá 
perda do direito à indenização se:
a) Houver omissão ou inve-
racidade de informações na 
comunicação do sinistro à 
Seguradora relativas à causa, 
natureza, gravidade e identifi-
cação do causador do evento, 
bem como qualquer outro fato 
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ou informações fundamentais 
para a conclusão do processo 
de sinistro.
b) Houver fraudes, estelionato 
ou atos contrários à lei por par-
te do Segurado, seus benefici-
ários, representantes ou usuá-
rios dos bens segurados.
c) Não for comunicado à Segu-
radora todo fato suscetível de 
agravar o risco, antes, durante 
ou após um sinistro. A perda de 
direito à cobertura do seguro 
ocorrerá se a Seguradora pro-
var que o Segurado silenciou 
de má-fé.
d) Não for realizada a regulariza-
ção do veículo, reclassificado de 
grande para média monta, junto 
ao órgão executivo de trânsito.
e) Não comunicar imediatamen-
te a Seguradora a existência de 
reclamação ou ação judicial 
que envolva qualquer um dos 
riscos cobertos pela Apólice 
ou se realizar acordo, judicial 
ou extrajudicialmente, não au-
torizado de modo expresso pela 
Seguradora.
f) For acionado judicialmente 
e deixar de comparecer às au-
diências designadas e/ou não 
elaborar sua defesa nos prazos 
previstos em lei e/ou não esti-
ver devidamente representado 
no processo judicial (revelia).

18. SALvADOS

No caso de Indenização Integral ou 
da substituição de peças do veículo, 
os salvados (o que restou do veícu-
lo sinistrado ou a peça substituída) 
passam a ser de inteira responsa-
bilidade da Seguradora livres e de-
sembaraçados de quaisquer ônus.
Inclui-se nos salvados o kit gás dos 
veículos, desde que contratada verba 
específica para este equipamento.
Ocorrido o sinistro, o Segurado não 
deve abandonar o veículo avariado 
e, sim, tomar todas as medidas pos-
síveis para a sua proteção.

19. REINTEGRAÇÃO DOS  
vALORES SEGURADOS

I. Nos sinistros de danos parciais, a 
reintegração dos valores segurados 
das coberturas utilizadas é gratuita. 
Se, na vigência da Apólice, a soma 
das indenizações pagas em razão 
dos sinistros ocorridos ultrapassar 
o Limite Máximo de indenização, a 
Apólice será automaticamente can-
celada.
II. Nos sinistros de indenização integral 
exclusiva do acessório, do equipamento 
ou da carroceria, a recontratação desta 
cobertura poderá ser realizada somente 
uma vez durante a vigência do seguro, 
desde que haja solicitação expressa do 
Segurado, concordância da Seguradora 
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e pagamento de prêmio, calculado pro-
porcionalmente ao tempo a decorrer.
III. Nos sinistros de RCF-V, a reinte-
gração dos valores segurados das co-
berturas não é automática. Se, na 
vigência da Apólice, a indenização, 
ou soma delas, em razão dos sinis-
tros ocorridos, ultrapassar o Limite 
Máximo de Indenização, a cobertura 
será automaticamente cancelada. A 
Seguradora poderá, a qualquer tem-
po, reintegrar as coberturas median-
te pagamento de prêmio.
Iv. A cobertura de Paralisação por In-
disponibilidade, após a extinção das 
diárias, não poderá ser recontratada 
durante a vigência do seguro.

20. CONCORRÊNCIA DE  
APóLICES

I. O Segurado que, na vigência do con-
trato, pretender obter novo seguro sobre 
os mesmos bens e contra os mesmos 
riscos, deverá comunicar sua intenção 
previamente, por escrito, a todas as So-
ciedades Seguradoras envolvidas, sob 
pena de perda de direito.
II. O prejuízo total relativo a qualquer 
sinistro amparado por cobertura de 
responsabilidade civil, cuja indeniza-
ção esteja sujeita às disposições deste 
contrato, será constituído pela soma 
das seguintes parcelas:
a) Despesas comprovadamente efe-
tuadas pelo Segurado durante e/ou 

após a ocorrência de danos a tercei-
ros, com o objetivo de reduzir sua res-
ponsabilidade.
b) Valores das reparações estabeleci-
das em sentença judicial transitada em 
julgado e/ou por acordo entre as partes, 
nesta última hipótese com a anuência 
expressa das Sociedades Seguradoras 
envolvidas.
III. De maneira análoga, o prejuízo total 
relativo a qualquer sinistro amparado 
pelas demais coberturas será constituí-
do pela soma das seguintes parcelas:
a) Despesas de salvamento compro-
vadamente efetuadas pelo Segurado 
durante e/ou após a ocorrência do 
sinistro.
b) Valor referente aos danos materiais 
comprovadamente causados pelo Se-
gurado e/ou por terceiros na tentativa 
de minorar o dano ou salvar a coisa.
c) Danos sofridos pelos bens segurados.
Iv. A indenização relativa a qualquer si-
nistro não poderá exceder, em hipótese 
alguma, o valor do prejuízo vinculado à 
cobertura considerada.
v. Na ocorrência de sinistro contem-
plado por coberturas concorrentes, 
ou seja, que garantam os mesmos 
interesses contra os mesmos riscos 
em Apólices distintas, a distribui-
ção de responsabilidade entre as 
Sociedades Seguradoras envolvidas 
deverá obedecer às seguintes dispo-
sições:
a) Será calculada a indenização 
individual de cada cobertura, 
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como se o respectivo contrato 
fosse o único vigente, conside-
rando-se, quando for o caso, fran-
quias, participações obrigatórias 
do Segurado, Limite Máximo de 
Indenização da cobertura e cláu-
sulas de rateio.
b) Será calculada a “Indenização Indi-
vidual Ajustada” de cada cobertura, na 
forma abaixo indicada:
b1) Se, para uma determinada Apó-
lice, for verificado que a soma das 
indenizações correspondentes às 
diversas coberturas abrangidas pelo 
sinistro é maior que seu respectivo 
Limite Máximo de Garantia, a inde-
nização individual de cada cobertura 
será recalculada, determinando-se, 
assim, a respectiva indenização in-
dividual ajustada. Para efeito deste 
recálculo, as indenizações individu-
ais ajustadas relativas às coberturas 
que não apresentem concorrência 
com outras Apólices serão as maio-
res possíveis, observados os respec-
tivos prejuízos e Limites Máximos de 
Indenização. O valor restante do Li-
mite Máximo de Garantia da Apólice 
será distribuído entre as coberturas 
concorrentes, observados os prejuí-
zos e os Limites Máximos de Indeni-
zação destas coberturas.
b2) Caso contrário, a “Indenização In-
dividual Ajustada” será a indenização 
individual, calculada de acordo com o 
item “a”.

vI. Será definida a soma das Indeniza-
ções Individuais Ajustadas das cober-
turas concorrentes de diferentes Apó-
lices, relativas aos prejuízos comuns, 
calculadas de acordo com o item II.
vII. Se a quantia a que se refere 
o item vI for igual ou inferior ao 
prejuízo vinculado à cobertura 
concorrente, cada Sociedade 
Seguradora envolvida participa-
rá com a respectiva Indenização 
Individual Ajustada, assumindo 
o Segurado a responsabilidade 
pela diferença, se houver.
vIII. Se a quantia estabelecida no item 
VI 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 estabe-
lecida naquele item.
IX. A sub-rogação relativa a salvados 
operar-se-á na mesma proporção da 
cota de participação de cada Socieda-
de Seguradora na indenização paga.
X. Salvo disposição em contrário, a 
Sociedade Seguradora que tiver par-
ticipado com a maior parte da indeni-
zação ficará encarregada de negociar 
os salvados e repassar a quota-parte, 
relativa ao produto desta negociação, 
às demais participantes.
XI. Estas definições não se aplicam às 
coberturas de Acidentes Pessoais de 
Passageiros.
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21. SUB-ROGAÇÃO DE  
DIREITOS

Sub-rogação é a transferência de direi-
tos ou obrigações entre duas pessoas. 
Com o pagamento da indenização, a 
Seguradora ficará sub-rogada, até o li-
mite pago, em todos os direitos e ações 
do Segurado contra aqueles que por 
ato, fato ou omissão tenham causado 
os prejuízos ou para eles contribuído, 
obrigando-se o Segurado a facilitar ou 
disponibilizar os meios necessários ao 
exercício da sub-rogação. Salvo danos 
causados intencionalmente, a sub-
rogação não será aplicada se o dano 
for causado pelo cônjuge do Segura-
do, seus descendentes, ascendentes, 
consangüíneos ou afins.

22. FORO

Para ações fundadas em direitos ou 
obrigações decorrentes deste contrato, 
prevalecerá o foro de domicílio do Se-
gurado.

23. PRAZO DE PRESCRIÇÃO

A prescrição se opera de acordo com a 
legislação vigente.
Os prazos prescricionais são aqueles 
expressos nos artigos 205 e 206 do 
Novo Código Civil Brasileiro:
Art. 205 – A prescrição ocorre em dez 

anos, quando a lei não lhe haja fixado 
prazo menor.
Art. 206
§ 1º Em um ano:
II. A pretensão do Segurado contra o 
Segurador, ou a deste contra aquele, 
contado o prazo:
a) Para o Segurado, no caso de seguro 
de responsabilidade civil, da data em 
que é citado para responder à ação de 
indenização proposta pelo terceiro pre-
judicado, ou da data que a este indeni-
za, com a anuência do Segurador.
b) Quanto aos demais seguros, da ciên-
cia do fato gerador da pretensão.
§ 3º Em três anos:
V. A pretensão da reparação civil.

CONHEÇA OS TERMOS QUE 
DEFINEM O SEU SEGURO

Aceitação – aprovação da proposta 
apresentada pelo Segurado ou por seu 
Corretor para a contratação do seguro, 
que serve de base para a emissão da 
Apólice.
Acessório/Opcionais – peça desne-
cessária ao funcionamento do veículo 
e nele instalada para a sua melhoria, 
decoração ou lazer do usuário.
Acidente – acontecimento imprevis-
to e involuntário do qual resulta um 
dano causado ao objeto ou à pessoa 
segurada.
Acidentes Pessoais de Passagei-
ros – evento com data caracterizada 
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e exclusiva, diretamente provocado 
por acidente de trânsito com o veí-
culo segurado, súbito, involuntário 
e violento, causador de lesão física 
que, por si só, e independentemente 
de toda e qualquer outra causa, tenha 
como conseqüência direta a morte ou 
invalidez permanente total ou parcial 
dos passageiros ou do condutor do 
veículo.
Agravação do Risco – termo utili-
zado para definir ato do Segurado que 
torne o risco mais grave do que origi-
nalmente se apresenta no momento da 
contratação do seguro.
Apólice – documento enviado pela 
Seguradora ao Segurado ou ao seu 
Corretor a cada negócio contratado, 
contendo a especificação do objeto 
segurado, coberturas, franquias, valo-
res e o período de vigência do seguro.
Apropriação Indébita – apropriar-se 
de coisa alheia móvel, de quem tem 
posse ou a detenção.
Avaria – termo empregado para desig-
nar os danos ao bem segurado.
Aviso de Sinistro – é a comunicação 
à Seguradora da ocorrência de evento 
coberto pelo seguro contratado.
Beneficiário do Seguro – pessoa 
física ou jurídica a quem o Segurado 
reconhece o direito de receber a in-
denização, ou parte dela, devida pelo 
seguro. O beneficiário pode ser certo 
(determinado), quando constituído no-
minalmente na Apólice, ou incerto (in-
determinado), quando desconhecido no 

momento da contratação do seguro.
Bônus – é um desconto aplicado so-
bre o prêmio do seguro na renovação 
do contrato, em função do histórico 
de sinistros ocorridos e indenizáveis, 
desde que não tenha havido interrup-
ção entre as vigências. É expresso em 
classes, tem caráter pessoal, intrans-
ferível e está diretamente vinculado 
ao Segurado/item, ainda que de outra 
Seguradora.
Carta de Citação – instrumento utili-
zado para chamar a juízo o réu ou inte-
ressado, a fim de defender-se da ação 
contra ele proposta.
Carroceria – em caminhões, parte tra-
seira, destinada à carga.
CEP Fiscal – é o endereço da sede ou 
filial da empresa a qual o veículo está 
vinculado.
Coberturas – conjunto de garantias 
concedidas pelo contrato de seguro, de 
conformidade com as condições con-
tratadas.
Coberturas Básicas – são aquelas 
sem as quais o contrato de seguro não 
pode ser constituído.
Coberturas Adicionais – são aque-
las oferecidas ao cliente, por meio de 
contratação opcional.
Comodato – é o empréstimo gratuito 
de coisas não consumíveis, para uso 
durante certo tempo, e posterior devo-
lução findo o prazo do empréstimo.
Condições Gerais do Seguro – nor-
mas que definem os riscos cobertos 
pelo seguro e as exclusões, bem como 
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a forma de indenização.
Condutor Principal – pessoa que diri-
ge o veículo com maior freqüência.
Corretor de Seguros – profissional 
habilitado perante à SUSEP – Superin-
tendência de Seguros Privados, pessoa 
física ou jurídica, legalmente autoriza-
da a representar o Segurado em um 
contrato de seguro.
Danos Corporais – danos físicos 
a pessoas (lesão, incapacidade ou 
morte).
Danos Estéticos – danos corporais 
causados a pessoa, que impliquem 
redução ou eliminação dos padrões de 
beleza e estética.
Danos Materiais – danos que atinjam 
os bens móveis e imóveis.
Danos Morais – decorrentes de um 
dano físico, causado de forma involun-
tária a terceiro(s), que traz como con-
seqüência ofensa à honra, ao afeto, à 
liberdade, à profissão, ao respeito aos 
mortos, à psique, à saúde, ao nome, 
ao crédito, ao bem-estar e à vida, sem 
necessidade de ocorrência de prejuízo 
econômico e desde que em decorrên-
cia de acidente coberto com o veículo 
segurado.
Dolo – intenção de praticar um mal que 
é capitulado como crime, seja por ação 
ou omissão, ou, ainda, vício de consen-
timento caracterizado pela intenção de 
prejudicar ou fraudar outrem.
Emolumentos – soma em dinheiro 
paga pelo Segurado à Seguradora, 
relativa ao custo de Apólice e Impos-

to sobre Operações Financeiras que, 
acrescida ao prêmio líquido e adicional 
de fracionamento, representa o prêmio 
total da Apólice ou Endosso.
Endosso – documento que a Segurado-
ra emite após a aceitação de alteração 
na Apólice, sendo dela parte integrante 
e inseparável. Se o Endosso resultar 
em movimentação de prêmio, seja ele 
a cobrar ou a devolver ao Segurado, o 
mesmo será calculado considerando-se 
o número de dias do período a decorrer 
entre a data da alteração e a data de 
término de vigência da Apólice, salvo 
convenção em contrário descrita nas 
Condições Gerais.
Estelionato – obter, para si ou para 
outrem, vantagem ilícita, em prejuízo 
alheio, induzindo ou mantendo alguém 
em erro, mediante artifício, ardil ou 
qualquer outro meio fraudulento.
Estipulante – para fins deste segu-
ro, Estipulante é a pessoa física ou 
jurídica que contrata a Apólice cole-
tiva de seguros, não estando investi-
da dos poderes de representação do 
grupo de Segurados perante à Segu-
radora. Os direitos e obrigações do 
seguro existem entre a Seguradora 
e o Segurado, decorrentes das Apó-
lices individuais.
Evento – acontecimento cuja ocorrên-
cia acarreta danos ao Segurado e/ou 
aos beneficiários do seguro.
Extorsão – constranger alguém, me-
diante violência ou grave ameaça, e 
com intuito de obter para si ou para 
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outrem indevida vantagem econômica, 
a fazer, tolerar que se faça ou deixar de 
fazer alguma coisa.
Extorsão Indireta – exigir ou receber, 
como garantia de dívida, abusando da 
situação de alguém, documento que 
pode dar causa a procedimento crimi-
nal contra a vítima ou contra terceiro.
Extorsão Mediante Seqüestro – se-
qüestrar pessoa com o fim de obter, para 
si ou para outrem, qualquer vantagem, 
como condição de preço ou resgate.
Fator de Ajuste – percentual deter-
minado pelo Segurado ou Corretor no 
ato da contratação do seguro, que será 
aplicado sobre o valor da cotação da 
Tabela de Referência na determinação 
do valor da Indenização Integral.
Franquia – é o valor até o qual o Se-
gurado responde obrigatoriamente 
pelos prejuízos de um sinistro coberto, 
começando a responsabilidade da Se-
guradora apenas e tão somente após 
alcançado seu limite.
Furto – subtrair, para si ou para outrem, 
coisa alheira móvel.
Incêndio – fogo que lavra com inten-
sidade, ou seja, capaz de alastrar-se, 
desenvolver-se ou propagar-se. Por-
tanto, não havendo características 
de alastramento, desenvolvimento ou 
propagação, não se considera como 
incêndio.
Indenização – contraprestação da Se-
guradora, isto é, o valor que a mesma 
deverá pagar ao Segurado e/ou aos be-
neficiários do seguro, na ocorrência de 

risco coberto pelo seguro.
Indenização Integral – ficará ca-
racterizada a indenização integral, na 
ocorrência de roubo ou furto total ou 
parcial do veículo segurado ou, quan-
do resultantes de um mesmo sinistro, 
os prejuízos para reparação dos danos 
materiais por ele sofridos atingirem ou 
ultrapassarem a 75% (setenta e cinco 
por cento) do Limite Máximo de Indeni-
zação fixado na Apólice.
Invalidez Permanente – entende-se 
como a perda, redução ou impotência 
funcional definitiva, total ou parcial, de 
membro ou órgão.
Limite Máximo de Indenização 
(LMI) – limite máximo, fixado nos con-
tratos de seguro, representando o má-
ximo que a Seguradora irá suportar em 
um risco coberto.
Lockout – cessação da atividade por 
ato ou fato do empregador.
Má-Fé – agir de modo contrário à lei 
ou ao direito.
Perícia Médica – exame de caráter 
técnico e especializado.
Prêmio – valor pago à Seguradora 
para o custeio do seguro pelo período 
de cobertura contratado.
Prescrição – perda de direito de pro-
por uma ação depois de ultrapassado 
o prazo que a lei determina para recla-
mar-se um interesse.
Primeiro Risco Absoluto – é aque-
le em que a Seguradora responde pelo 
prejuízo, integralmente, até o montante 
do Valor Ajustado ou do Limite Máximo 
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de Indenização.
Proposta de Seguro – documento no 
qual o proponente expressa sua vonta-
de em contratar, alterar ou renovar uma 
Apólice, podendo ser por ele preenchi-
da e assinada, ou pelo seu representan-
te legal. A proposta é parte integrante 
do contrato de seguro.
Questionário de Avaliação de Ris-
co – formulário de questões que faz 
parte integrante e inseparável da pro-
posta, sendo utilizado pela Seguradora 
para determinação do prêmio.
Região de Circulação – municípios 
em que o veículo circula com maior fre-
qüência.
Regulação e Liquidação do Sinis-
tro – expressão usada para indicar o 
processo para apuração dos danos, 
causas e circunstâncias de um sinistro, 
e para se concluir sobre a cobertura e 
direito do Segurado e/ou dos benefi-
ciários do seguro, no recebimento da 
indenização.
Reintegração – restabelecimento do 
valor das coberturas após a indeniza-
ção do seguro.
Responsabilidade Civil – é a obri-
gação de reparação, imposta por lei, 
a todo aquele que, por ação, omissão, 
negligência, imprudência ou imperícia, 
gerar danos a terceiros.
Risco – evento futuro, possível e incer-
to, que independe da vontade do Segu-
rado ou dos beneficiários do seguro.
Roubo – subtrair coisa alheia móvel, 
para si ou para outrem, mediante grave 

ameaça ou violência à pessoa.
Salvados – bens com valor econômico 
que escapam, sobram ou se recuperam 
após a ocorrência de sinistro, perten-
centes à Seguradora mediante o paga-
mento de indenização ao Segurado e/
ou aos beneficiários do seguro.
Segundo Risco – seguro feito em 
outra Seguradora para complementar 
a cobertura a Primeiro Risco Absoluto, 
sempre que o Segurado queira prevenir-
se contra a possibilidade da ocorrência 
de sinistro de montante superior ao Li-
mite Máximo de Indenização, naquela 
condição.
Segurado – pessoa física ou jurídi-
ca, em nome de quem se faz o segu-
ro e que possui interesse econômico 
exposto ao risco; aquele que se com-
promete a pagar determinada quan-
tia (prêmio) à Seguradora, a qual vai 
garantir-lhe a responsabilidade de 
risco assumido.
Seguradora – pessoa jurídica le-
galmente constituída para assumir 
e gerir riscos especificados na Apó-
lice; aquela que paga a indenização 
ao Segurado e/ou aos beneficiários 
do seguro, na ocorrência de sinistro 
coberto pelo seguro.
Seguro – operação que toma forma ju-
rídica de um contrato, em que uma das 
partes (Seguradora) se obriga para com 
a outra (Segurado e/ou beneficiários 
do seguro), mediante o recebimento de 
uma importância (prêmio), a indenizá-
la de um prejuízo (sinistro), resultante 
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de um evento futuro, possível e incerto 
(risco) indicado nas Condições Gerais e 
nas cláusulas específicas ratificadas na 
Apólice.
Sinistro – realização do risco coberto 
na Apólice, dele resultando danos para 
o Segurado e/ou para os beneficiários 
do seguro.
Sub-Rogação – transferência para 
a Seguradora dos direitos e ações do 
Segurado e/ou dos beneficiários do se-
guro contra o causador dos danos, até o 
limite do valor por ela indenizado.
Terceiro (relativo à garantia de 
Responsabilidade Civil Facultati-
va - RCF) – qualquer pessoa física ou 
jurídica que não seja:
a) O próprio Segurado, seus ascenden-
tes, descendentes, cônjuge, irmãos, ou 
qualquer outra pessoa, parente ou não, 
que com ele resida ou dele dependa 
economicamente.
b) Controlado pelo Segurado.
c) Controlador do Segurado.
d) Sócios, administradores ou diri-
gentes do Segurado, como também 
os ascendentes, descendentes, côn-
juge e outras pessoas, parentes ou 
não, que residam com estas pessoas 
ou que delas dependam economica-
mente.
e) Empregados e representantes do Se-
gurado, quando a seu serviço e, ainda, 
os ascendentes, descendentes, cônjuge 
e outras pessoas, parentes ou não, que 
com eles residam ou deles dependam 
economicamente.

Testemunhas – pessoas não vincula-
das a qualquer das partes por laços de 
parentesco ou amizade, que presencia-
ram a ocorrência e podem indicar res-
ponsabilidades. Não se inclui como tes-
temunha o cônjuge, os ascendentes e os 
descendentes de qualquer das partes.
Tumulto – ação de pessoas, com carac-
terísticas de aglomeração, que perturbe 
a ordem pública através da prática de 
atos predatórios, para cuja repressão 
não haja necessidade de intervenção 
das Forças Armadas.
valor Ajustado – sinônimo de Valor 
de Mercado Referenciado.
valor de Mercado Referenciado 
– corresponde a uma quantia variável 
garantida ao Segurado em caso de 
Indenização Integral, fixada em moe-
da corrente nacional, determinada de 
acordo com a Tabela de Referência de 
cotação para o veículo, previamente fi-
xada na proposta de seguro, conjugada 
com fator de ajuste, em percentual a 
ser aplicado sobre a tabela estabele-
cida para utilização no cálculo do valor 
da indenização, na data da liquidação 
do sinistro.
valor de Novo – 100% do valor cons-
tante na tabela de referência de co-
tação para veículo zero quilômetro na 
data da liquidação do sinistro, conju-
gado, ainda, com fator de ajuste. Tanto 
a tabela de referência como o fator de 
ajuste deverão ser indicados na propos-
ta e na Apólice.
valor Determinado – cobertura que 
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garante ao Segurado, no caso de Inde-
nização Integral, o pagamento de quan-
tia fixa, em moeda corrente nacional, 
estipulada pelas partes no ato da con-
tratação. Está expresso na Apólice.
veículos de passeio – automóveis, 
motos, pick-ups leves e pesadas.
vigência – período de validade da co-
bertura da Apólice e de Endossos a ela 
referentes.
vistoria de Sinistro – avaliação, por 
pessoa autorizada pela Seguradora, do 
estado do veículo após a ocorrência de 
sinistro, com vistas a qualificar e quan-
tificar os danos sofridos.
vistoria Prévia – avaliação, por pes-
soa autorizada pela Seguradora, do 
estado do veículo antes da contratação 
do seguro.
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INvALIDEZ 
PERMANENTE DESCRIÇÃO %*

Total

Perda total da visão de ambos os olhos 100
Perda total do uso de ambos os membros  
superiores 100

Perda total do uso de ambos os membros  
inferiores 100

Perda total do uso de ambas as mãos 100
Perda total do uso de um membro superior  e um 
membro inferior 100

Perda total do uso de uma das mãos e um dos pés 100
Perda total do uso de ambos os pés 100
Alienação mental total incurável 100

Parcial  
Diversas

Perda total da visão de um olho 30
Perda total da visão de um olho, quando o segu-
rado já não tiver a outra vista 70

Surdez total incurável de ambos os ouvidos 40
Surdez total incurável de um dos ouvidos 20
Mudez incurável 50
Fratura não consolidada do maxilar inferior 20
Imobilidade do segmento cervical da coluna 
vertebral 20

Imobilidade do segmento tóraco-lombo-sacro da 
coluna vertebral 25

ANEXO I 

Tabela de Cálculo da Indenização em Caso de Invalidez  
Permanente Total ou Parcial (em %)

* Percentual sobre a  importância segurada
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INvALIDEZ 
PERMANENTE DESCRIÇÃO %*

Membros 
Superiores

Perda total do uso de um dos membros 
superiores 70

Perda total do uso de uma das mãos 60
Fratura não consolidada de um dos úmeros 50
Fratura não consolidada de um dos segmentos 
rádio-ulnares 30

Anquilose total de um dos ombros 25
Anquilose total de um dos cotovelos 25
Anquilose total de um dos punhos 20
Perda total do uso de um dos polegares, 
inclusive o metacarpiano 25

Perda total do uso de um dos polegares, 
exclusive o metacarpiano 18

Perda total do uso de falange distal do 
polegar 09

Perda total do uso de um dos dedos indica-
dores 15

Perda total do uso de um dos dedos mínimos 
ou um dos dedos médios 12

Perda total do uso de um dos dedos anulares 09
Perda total do uso de qualquer falange, 
excluídas as do polegar: indenização equiva-
lente a 1/3 do valor do dedo do respectivo

–

* Percentual sobre a  importância segurada
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INvALIDEZ 
PERMANENTE DESCRIÇÃO %*

Membros  
Inferiores

Perda total do uso de um dos mem-
bros inferiores 70

Perda total do uso de um dos pés 50
Fratura não consolidada de um 
fêmur 50

Fratura não consolidada de um dos 
segmentos tíbio-peroneiros 25

Fratura não consolidada da rótula 20
Fratura não consolidada de um pé 20
Anquilose total de um dos joelhos 20
Anquilose total de um dos tornozelos 20
Anquilose total de um quadril 20
Perda parcial de um dos pés, isto é, 
perda de todos os dedos e de uma 
parte do mesmo pé

25

Amputação do 1º (primeiro) dedo 10
Amputação de qualquer outro dedo 03
Perda total do uso de uma falange do 
1º (primeiro) dedo: indenização equiva-
lente a 1/2 , e dos demais dedos, 
equivalente a 1/3 do respectivo dedo

–

Encurtamento de um dos membros inferiores:
De 5 (cinco) centímetros 15
De 4 (quatro) centímetros 10
De 3 (três) centímetros 06
Menos de 3 (três) centímetros Sem indenização

* Percentual sobre a  importância segurada
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