
 

Tokio Marine Seguradora S.A. - Cia 0619-0                                                                                                                               1 
Processo SUSEP nº. 15414.902025/2013-88   
Versão Agosto/2016  

  

  

PLANO SECUNDÁRIO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 

COMPLEMENTAR AO  PLANO DE SEGURO COMPREENSIVO 

EMPRESARIAL  TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.  

  

COBERTURA ADICIONAL N.º 026 - RESPONSABILIDADE CIVIL OPERAÇÕES  

CONDIÇÕES PARTICULARES  

  

1. Riscos Cobertos  

  

1.1. Pagamento das quantias pelas quais o segurado vier a ser responsável civilmente, 

em sentença judicial transitada em julgado, ou em acordo autorizado de modo expresso 

pela Seguradora, relativas às reparações de danos materiais e/ou corporais causados 

involuntariamente a terceiros, decorrentes exclusivamente dos eventos a seguir 

relacionados, desde que acontecidos e originados no INTERIOR DOS 

ESTABELECIMENTOS especificados na apólice:  a) incêndio, explosão ou fumaça;  

b) queda, lançamento ou deslocamento de quaisquer objetos;  

c) desabamento, total ou parcial, inclusive de arquibancadas, palcos, cenários e de 

quaisquer adaptações efetuadas e/ou autorizadas pelo segurado, desde que tais 

adaptações sejam inerentes ao seu ramo de negócio e para o exercício de suas 

atividades;  

d) acidentes causados por ações necessárias às atividades do segurado, mesmo que 

realizadas eventualmente;  

e) acidentes causados por defeito de funcionamento ou erro humano na operação de 

máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações utilizadas pelo segurado. 

Essa cobertura também se estenderá para garantir, os danos decorrentes de 

acidentes relacionados com a operação de máquinas, aparelhos e equipamentos, não 

dotados de autopropulsão, de propriedade do segurado, ou por ele alugados, 

arrendados ou financiados, ou ainda, cuja posse detenha em usufruto ou comodato, 

nas áreas circunvizinhas ao estabelecimento especificado na apólice;  

f) acidentes causados por serviços relacionados com a conservação e/ou manutenção 

do imóvel e das máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações utilizadas 

pelo segurado;  

g) acidentes que resultem em danos a objetos portáteis de uso pessoal, pertencentes a 

empregados, alunos, clientes e visitantes do segurado, sob sua guarda ou custódia, 

EXCETUANDO-SE VALORES, ARMAS, MUNIÇÕES, INSTRUMENTOS MUSICAIS, 

JÓIAS, PÉROLAS, PEDRAS PRECIOSAS OU SEMIPRECIOSAS, TRABALHADAS 

OU NÃO, E AINDA, RELÓGIOS DE PULSO, BOLSO OU  

PINGENTE. ESTÃO IGUALMENTE EXCLUÍDOS DESTA COBERTURA, OS DANOS 

OCASIONADOS A BENS NO INTERIOR DE VEÍCULOS, AERONAVES OU 

EMBARCAÇÕES, AINDA QUE SOB A  

GUARDA OU CUSTÓDIA DO SEGURADO;  

h) vazamentos decorrentes de ruptura das instalações comuns de água e esgoto dos 

estabelecimentos especificados na apólice, inclusive da rede de hidrantes e sprinklers, 
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se existentes, em consequência de acidente súbito e imprevisto, EXCETO QUANDO 

RESULTADO DA MÁ CONSERVAÇÃO DE TAIS  

INSTALAÇÕES;  

i) acidentes causados pelo fornecimento de comestíveis e bebidas para consumo nos 

restaurantes, bares, lanchonetes e refeitórios, de propriedade do segurado, ou de 

terceiros por ele autorizados. Da mesma forma, estão abrangidos os acidentes 

causados pelo fornecimento de comestíveis e bebidas através de máquinas de vendas 

automáticas (as chamadas vending machines), de propriedade, alugadas ou 

arrendadas pelo segurado, ou, de terceiros devidamente autorizados. A COBERTURA  

AQUI ESTABELECIDA NÃO PREVALECERÁ SE OS DANOS TIVEREM SIDO 

CAUSADOS POR PRODUTOS DE CAÇA, PECUÁRIA OU PESCA, NÃO 

SUBMETIDOS A QUAISQUER PROCESSOS DE TRANSFORMAÇÃO E/OU 

INDUSTRIALIZAÇÃO. Ao contrário do que possa dispor a alínea ”f”, do subitem 2.2 

destas condições particulares, quando a atividade exercida nos estabelecimentos 

especificados na apólice, se relacionar com venda de alimentação e bebidas ao 

público, para consumo no local, estão também abrangidos por esta cobertura, os 

acidentes causados pelo fornecimento fora de tais locais, através de serviços de 

entrega a domicílio. Fica, ainda, ajustado que em relação ao fornecimento de alimentos 

e bebidas por terceiros, estão cobertas, respeitas as demais disposições deste seguro, 

as reclamações de indenização que possa advir ao segurado, de forma solidária ou 

subsidiária, neste último caso, porém, somente quando os responsáveis diretos forem 

considerados insolventes e não possuírem seguro para cobrir os danos ocasionados;  

j) tumultos ocorridos entre os alunos, clientes e visitantes do segurado, desde que não 

tenham sido decorrentes de, ocasionados por, ou motivados por riscos não cobertos 

por este seguro.  

  

1.2. Em complemento ao subitem anterior, esta cobertura também se estenderá para 

garantir, as reclamações de indenização decorrentes de acidentes relacionados com:  

a) ações do pessoal de brigada de incêndio, mantidos e/ou contratados pelo segurado, 

durante o exercício de suas funções no interior dos estabelecimentos especificados 

na apólice, e nas áreas circunvizinhas a esses locais;  

b) ações do pessoal de segurança e/ou vigilância e/ou limpeza e/ou manutenção, 

mantidos e/ou contratados pelo segurado, durante o exercício de suas funções no 

interior dos estabelecimentos especificados na apólice;   

c) acidentes ocorridos durante eventos programados pelo segurado, sem cobrança de 

ingressos, limitados aos seus empregados, alunos, familiares, clientes e pessoas 

comprovadamente convidadas, nos locais especificados na apólice e/ou de terceiros, 

EXCETO QUANDO RESULTADO DE AÇÕES  

OU OMISSÕES DOS PARTICIPANTES QUE TENHAM CARÁTER ESTRITAMENTE 

PESSOAL;  

d) competições e jogos esportivos (EXCETUANDO-SE COMPETIÇÕES 

AUTOMOBILÍSTICAS, AQUÁTICAS OU AÉREAS), promovidos e/ou patrocinados 

pelo segurado, sem cobrança de ingressos, limitados aos seus empregados, alunos, 
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clientes, familiares e pessoas comprovadamente convidadas, nos locais especificados 

na apólice e/ou de terceiros, PERMANECENDO EXCLUÍDOS, TODAVIA, OS  

DANOS SOFRIDOS PELOS PARTICIPANTES DE TAIS EVENTOS, DURANTE A 

SUA REALIZAÇÃO;  

e) a prática de esportes e/ou de atividades recreativas, promovidas pelo segurado, sem 

cobrança de ingressos, limitados aos seus alunos, clientes e visitantes, EXCETO 

QUANDO RESULTADO DE AÇÕES OU OMISSÕES DOS PARTICIPANTES QUE 

TENHAM CARÁTER ESTRITAMENTE PESSOAL. PARA FINS DE COBERTURA, A 

PRÁTICA DE ESPORTES E/OU DE ATIVIDADES RECREATIVAS DEVE ESTAR 

RELACIONADA DIRETAMENTE COM O RAMO DE NEGÓCIOS DO  

SEGURADO;  

f) operações de carga e descarga de mercadorias de propriedade do segurado, por ele 

realizadas, em locais de terceiros.  

  

1.2.1. Fica, no entanto, ajustado que em relação à prestação de serviços de brigada de 

incêndio e/ou segurança e/ou vigilância e/ou limpeza e/ou manutenção executada por 

terceiros, estão cobertas, respeitas as demais disposições deste seguro, as reclamações 

de indenização que possa advir ao segurado, de forma solidária ou subsidiária, esta 

última, porém, somente quando os responsáveis diretos forem considerados insolventes 

e não possuírem seguro para cobrir os danos ocasionados.  

  

1.3. Estão igualmente abrangidas por esta cobertura, as reclamações de indenização 

pelos danos causados por bens tangíveis de propriedade do segurado, em locais de 

terceiros ou em via pública, durante o transporte rodoviário propriamente dito, por ele 

realizados, ou a seu mando, DESDE QUE AQUELES DANOS NÃO SEJAM 

CONSEQUENTES DE ACIDENTES: a) COM O VEÍCULO TRANSPORTADOR;  

b) DECORRENTES DE EXCESSO DE CARGA, PESO OU ALTURA, OU AINDA, PELA 

INOBSERVÂNCIA VOLUNTÁRIA ÀS DISPOSIÇÕES QUE DISCIPLINAM O 

TRANSPORTE DE CARGA POR RODOVIA, A MENOS QUE, NO CASO DE 

TRANSPORTE REALIZADO POR TERCEIROS, TAIS FATOS SEJAM 

DESCONHECIDOS PELO SEGURADO OU POR SEUS EMPREGADOS.  

  

1.4. Ainda dentro do limite máximo de indenização, condicionado, todavia, a 10% deste 

valor ou a 20% do valor da ação, o que for menor, a Seguradora:  

a) desde que resultante de risco abrangido por esta cobertura, responderá pelas custas 

judiciais e honorários de advogados nomeados pelo segurado, para a defesa judicial 

de seus direitos no foro cível, e demais despesas relacionadas com o processo, 

devidamente comprovadas, inclusive dos terceiros reclamantes. Neste último caso, 

porém, somente pelas custas judiciais e honorários de sucumbência que advenham 

de sentença judicial, ou, quando autorizadas de modo expresso pela  

Seguradora;  

b) poderá vir a responder pelas despesas com a defesa do segurado na esfera criminal, 

EMBORA NÃO ESTEJA OBRIGADA, sempre que tal medida possa influir diretamente 
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em ação cível da qual advenha responsabilidade abrangida nos termos desta 

cobertura.   

  

1.5. Fica ainda ajustado que a presente cobertura também garantirá:  

a) as indenizações pertinentes a LUCROS CESSANTES e/ou PERDAS FINANCEIRAS 

incorridas pelos terceiros reclamantes, quando diretamente resultante de riscos 

cobertos nela previstos;  

b) as despesas incorridas com ações emergenciais, devidamente comprovadas, ou, na 

ausência de comprovantes, confirmadas por vistoria de sinistro ou perícia técnica 

realizada pela Seguradora, ou por intermédio de terceiros por ela nomeados. Para 

essas despesas prevalecerá um capital segurado isolado, que não se somará nem se 

acumulará a qualquer outro, considerado, para todos os fins e efeitos, como sublimite 

desta cobertura adicional. Se não houver previsão na apólice de tal sublimite, essas 

despesas estão subordinadas ao valor correspondente a 10% (dez por cento) do limite 

máximo de indenização fixado para a presente cobertura de responsabilidade civil 

operações.   

  

1.6. A expressão “ações emergenciais” abrange:  

a) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais 

para evitar risco iminente e que seria amparado pelo presente seguro, a partir de um 

incidente, sem as quais os eventos cobertos e descritos na apólice seriam inevitáveis 

ou ocorreriam de fato, condicionada qualquer situação aos exatos termos das 

coberturas efetivamente contratadas;  

b) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais, 

durante e/ou após a ocorrência de sinistro, de modo a minorar lhe as consequências, 

evitando a propagação de riscos cobertos, salvando e protegendo os bens ou 

interesses descritos na apólice.  

  

1.7. Para todos os fins e efeitos, não são consideradas como “ações emergenciais” as 

despesas incorridas com:  

a) manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, 

ampliação e outras afins inerentes ao ramo de atividade do segurado;  

b) medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, entendidas 

como sendo providências tomadas sem qualquer relação direta com incidente coberto 

pelo seguro, assim como quando tais providências forem tomadas de maneira 

extemporânea. O segurado se obriga a avisar imediatamente a Seguradora, qualquer 

incidente, ou ao receber uma ordem de autoridade competente, que possa gerar 

pagamento de indenização nos termos aqui estabelecidos. Além disso, o segurado se 

obriga a executar tudo o que lhe for exigido para limitar as despesas ao que seja 

necessário e objetivamente adequado para conter o evento. O segurado suportará as 

despesas efetuadas para a contenção de eventos não abrangidos pelas coberturas 

contratadas na apólice. Na hipótese de o segurado adotar medidas para o salvamento 

e contenção de eventos cobertos e não cobertos, as despesas serão rateadas 

proporcionalmente entre Seguradora e segurado.  
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1.8. A expressão “NO INTERIOR DOS ESTABELECIMENTOS ESPECIFICADOS NA 

APÓLICE” abrange também o perímetro interno da propriedade em que se localizem os 

citados estabelecimentos, se esta pertencer ao segurado, ou for por ele administrada, 

alugada ou arrendada.  

  

2. Riscos Não Cobertos e Prejuízos Não Indenizáveis  

  

2.1. Além das disposições constantes na cláusula 7ª das condições gerais, estão 
excluídas desta cobertura, as reclamações de indenização decorrentes de/a:   

a) danos causados a veículos enquadrados nas disposições do Código Nacional de 

Trânsito, enquanto no interior dos estabelecimentos especificados na apólice, a menos 

que tais danos sejam ocasionados:  

 a.1) pelos portões ou cancelas;  

a.2) durante operações que se relacionem com o ramo de negócio do segurado e para 

o exercício de suas atividades, permanecendo, no entanto, excluídas desta 

cobertura, os danos ocasionados a veículos enquanto nas áreas destinadas a 

estacionamento, ou ainda, em poder do segurado, para guarda, custódia, 

movimentação, transporte, uso ou execução de quaisquer trabalhos.  

b) danos causados a embarcações de qualquer espécie;  

c) qualquer prestação de serviços em locais ou recintos de propriedade de terceiros ou 
por estes controlados ou utilizados, excetuando-se as operações de carga e descarga 
de mercadorias de propriedade do segurado, desde que por ele realizadas,  

d) danos causados aos imóveis especificados na apólice e ao seu conteúdo;  

e) danos causados a imóveis de terceiros, inclusive a seu conteúdo, alugados ou 
arrendados pelo segurado, para promover e/ou patrocinar, eventos artísticos, 
esportivos, recreativos e similares;  

f) acidentes relacionados com a inobservância voluntária das normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas e/ou de outras disposições determinadas por órgãos 
ou autoridades competentes e/ou previstas em lei, ou ainda, pela Seguradora no 
interesse deste seguro;  

g) acidentes ocorridos e/ou originados fora do perímetro interno das propriedades em 
que se localizem os estabelecimentos especificados na apólice, a menos que tais 
acidentes estejam abrangidos pelas disposições constantes nos subitens 1.1 (alíneas 
“e” e “i”), 1.2 (alíneas “a”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g”) e 1.3 destas condições particulares;  

h) acidentes relacionados com fenômenos ou convulsões da natureza, considerados nos 
termos da lei, como casos fortuitos ou de força maior, assim entendido, os eventos 
imprevisíveis cujo os efeitos não foram passíveis de serem impedidos ou evitados pelo 
segurado;  

i) ação paulatina (contínua, intermitente e/ou periódica) de fatores ambientais presentes 

nas instalações do segurado, tais como temperatura, umidade, fumaça, infiltrações, 

molhadura, derramamento, transbordamento, vazamento, vibrações, gases e 

vapores;  
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j) acidentes relacionados com a existência, uso e/ou conservação de aeronaves, 

aeródromos, helipontos, heliportos e aeroportos, de propriedade do segurado ou por 

este administrados, controlados, arrendados e/ou alugados. Estão também excluídas 

desta cobertura, as reclamações de indenização pelos danos causados por veículos 

terrestres de qualquer espécie, emplacados ou não, em circulação nas áreas de 

propriedade de aeródromos, helipontos, heliportos e/ou aeroportos (incluindo 

reabastecimento, responsabilidade civil para torre de controle e serviço de construção 

ou de reparo dentro do perímetro do local) e/ou outro risco de aeronáuticos, assim 

como todo e qualquer risco relacionado com navegação aérea;  

k) acidentes relacionados com a existência, uso e/ou da conservação de portos, 

muralhas de cais e quebra mar, cais (embarcadouros ou desembarcadouros), 

terminais marítimos, molhes, docas, ancoradouros, pontões, clubes náuticos, marinas 

e similares, de propriedade do segurado ou por este administrados, controlados, 

arrendados ou alugados, assim como também a responsabilidade sobre estivadores, 

mergulhadores, agentes marinhos e negociantes de barco. Estão igualmente 

excluídos, os eventos relacionados com construção, propriedade, operação, 

manutenção, reparos, instalações ou utilização de embarcações, e ainda, todo e 

qualquer risco relacionado com a navegação marítima, costeira, fluvial ou lacustre, 

inclusive os riscos marítimos de P&I;  

l) danos genéticos, assim como os decorrentes de produtos geneticamente modificados;   

m) danos de qualquer natureza causados por asbestos (puro ou produtos feitos 

inteiramente de amianto, inclusive no que diz respeito a aquisição de asbestos por 

qualquer pessoa, com vínculo empregatício ou não com o segurado), talco 

asbestiforme, diethilstibestrol, dioxina, uréia, formaldeído, vacina para gripe suína ou 

aviária, dispositivo intra-uterino (DIU), contraceptivo oral, fumo ou derivados, danos 

resultantes de hepatite B, SIDA/AIDS, HIV2, e pelo uso de produtos abortivos;  

n) desastres ecológicos ou ambientais de qualquer natureza, em particular os ecológicos 

puros, assim denominados aqueles que incidem sobre os elementos naturais sem 

titularidade privada, de domínio público, tais como os rios, o mar, o ar e as florestas;  

o) atividades e/ou comércio eletrônico do segurado, relacionados à world wide web, da 

transferência eletrônica de dados, de falhas de provedores, internet, extranet, intranet 

e tecnologias similares, como também do uso de computadores e/ou de programa de 

computação. Nesta última hipótese, particularmente aqueles utilizados e/ou 

desenvolvidos pelo segurado para proteger, de ações invasivas, o seu sistema de 

informatização;  

p) danos causados a bens (inclusive veículos enquadrados nas disposições do Código 

Nacional de Trânsito), documentos e/ou valores de terceiros, em poder do segurado, 

para guarda, custódia, movimentação, transporte, uso ou execução de quaisquer 

trabalhos, caracterizado como sendo risco do próprio negócio e/ou atividade exercida 

pelo segurado, exceto objetos pessoais de empregados, alunos, clientes e visitantes 

do segurado, observadas às disposições constantes na alínea “g”, do subitem 1.1 

destas condições particulares;  
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q) desaparecimento, extravio, furto, roubo, apropriação indébita, extorsão, extorsão 

indireta, extorsão mediante sequestro ou esteleionato, de bens tangíveis, documentos 

e/ou valores;  

r) ação de bolores, fungos ou bactérias, dentro ou fora dos estabelecimentos 

especificados na apólice, incluindo os conteúdos. Sem prejuízo a outras disposições 

deste seguro, a presente exclusão, no entanto, não se aplica aos fungos ou bactérias 

inerentes à composição de qualquer produto alimentar;  

s) teste, modificação, aquisição, preparação, processamento, produção, manipulação, 

distribuição, armazenagem, aplicação ou qualquer outro uso de substância de 

qualquer tipo, parcial ou totalmente originada do corpo humano (inclusive, mas não 

limitado, a tecidos, células, órgãos, transplantes, sangue, excreção e secreção de 

urina), e qualquer produto derivado ou bio-sintético oriundo de tais substâncias;  

t) perdas financeiras, inclusive lucros cessantes, não decorrentes de danos materiais 

e/ou corporais causados a terceiros, abrangidos pela presente cobertura;  

u) danos causados a artistas, atletas ou não, por acidente ocorrido durante participação 

em eventos artísticos, desportivos ou similares, promovidos e/ou patrocinados pelo 

segurado;  

v) acidentes relacionados com construção, demolição, reconstrução e/ou de alteração 

estrutural de imóveis de propriedade do segurado, ou por este ocupados, 

administrados, controlados, alugados e/ou arrendados, bem como de qualquer tipo de 

obra, inclusive instalações e montagens, admitidos, porém, pequenos trabalhos de 

reparos destinados à conservação do imóvel (exemplos: troca de telhas, vidros, 

disjuntores, interruptores, torneira e sifões quebrados ou danificados, como também, 

consertos em fechaduras, portas e janelas);  

w) uso de materiais, métodos de trabalho e/ou técnicas experimentais não aprovadas 

pelos órgãos competentes;  

x) acidentes relacionados com poluição ou contaminação, decorrente de emissão, 

descarga, dispersão, desprendimento, escape, emanação, vazamento ou derrame de 

substâncias tóxicas e/ou poluentes, havidas na produção, armazenamento, transporte 

(realizado pelo segurado, a seu mando ou a serviço, mesmo que eventualmente), 

manipulação, uso ou execução de quaisquer outros trabalhos, e ainda, pela existência, 

uso e conservação de locais, de propriedade do segurado, ou por este administrados, 

controlados, arrendados e/ou alugados. Da mesma forma, estão excluídas deste 

seguro, as reclamações de indenização, direta ou indiretamente, ocasionados por ou 

que ocorram por meio, ou, em consequência de ruídos (seja ele audível ao ouvido 

humano ou não), estrondos sônicos, ou quaisquer fenômenos associados aos 

mesmos. Estão cobertos, todavia, os danos causados por vazamentos originados das 

instalações comuns de água e esgoto dos estabelecimentos especificados na apólice, 

inclusive da rede de hidrantes e sprinklers, se existentes, em consequência de 

acidente súbito e imprevisto, exceto quando resultado da má conservação de tais 

instalações;  

y) prestação de serviços sem a devida autorização ou licença, emitida por autoridade 

competente.  
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2.2. Estão também excluídas desta cobertura, as reclamações de indenização 

resultantes, direta ou indiretamente, de/a:  

a) danos, de qualquer espécie, causados ao segurado, seus ascendentes, descendentes 

e cônjuge, como também a quaisquer outras pessoas, parentes ou não, que com ele 

residam ou que dele dependam economicamente. No caso de pessoas jurídicas, a 

exclusão abrange o segurado, os sócios controladores, os seus dirigentes e 

administradores, beneficiários, e respectivos representantes;  

b) danos a bens de empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e terceiros contratados 

pelo segurado, que não se enquadre às disposições da alínea “g”, do subitem 1.1 

destas condições particulares;  

c) danos corporais sofridos por empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e terceiros 

contratados pelo segurado, ainda que a seu serviço, exceto em caso de morte ou 

invalidez permanente, total ou parcial, resultante de intoxicação provocado pelo 

consumo de comestíveis e/ou bebidas, fornecidas e/ou comercializadas pelo 

segurado, ou por terceiros autorizados, nos estabelecimentos especificados na 

apólice;  

d) doenças naturais, doenças profissionais, doenças do trabalho ou similares;  

e) danos causados a bens transportados pelo segurado, sejam eles de sua propriedade 

ou pertencentes a terceiros;  

f) danos consequentes de defeitos, falhas, mau funcionamento, inadequação as normas 

técnicas, doenças, impurezas, contaminação, vazamento, erros ou omissões em 

manuais de instruções, mau acondicionamento e a má embalagem de produtos em 

geral, produzidos, fabricados, construídos, montados, criados, vendidos, locados, 

arrendados, emprestados, consignados, doados, dados em  
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comodato, distribuídos ou de qualquer outra forma comercializados pelo segurado, 
depois de entregues a terceiros, definitiva ou provisoriamente, em locais por ele NÃO 
ocupados, administrados ou controlados;  

g) distribuição e/ou comercialização ilegal de quaisquer bens, ou de produtos com prazo 
de validade vencido;  

h) utilização de produto em virtude de propaganda inadequada; recomendações ou 
informações errôneas; ausência de avisos evidentes sobre conta-indicações, efeitos 
colaterais, prazo de validade ou durabilidade, necessidade e manutenção ou 
substituição periódica de componentes, meios adequados de manipulação, 
armazenagem e conservação;  

i) utilização inadequada de produtos em virtude de propaganda enganosa, 
recomendações e/ou informações errôneas fornecidas pelo segurado;  

j) despesas com substituição parcial ou integral de produtos, bem como da sua retirada 

do mercado;  

k) danos provocados por equipamentos ou dispositivos para uso médico de natureza 
interna, invasiva e/ou crítica de aplicação e/ou no corpo humano (inclusive, mas não 
limitado, a tecidos, células, órgãos, transplantes, sangue, excreção e secreção de 
urina), e qualquer produto derivado ou bio-sintético oriundo de tais substâncias;  

l) danos consequentes do uso não autorizado de patentes ou marcas registradas 
pertencentes a terceiros;  

m) violação de direitos autorais;  

n) descumprimento, por parte do segurado, de obrigações trabalhistas, sejam contratuais 
ou legais, referentes à Seguridade Social, seguro obrigatório de acidentes do trabalho, 
pagamento de salários e similares;  

o) descumprimento de obrigações assumidas, pelo segurado, em contratos e/ou 

convenções;  

p) descumprimento, por parte do segurado, de obrigações tributárias ou fiscais, sejam 
contratuais ou legais;  

q) multas, de qualquer natureza, impostas ao segurado, bem como as indenizações 
punitivas e/ou exemplar às quais seja condenado pela Justiça;  

r) despesas de qualquer natureza, relativas a inquéritos policiais, ações ou 
procedimentos de natureza criminal, observadas, no entanto, às disposições da alínea 
“b”, do subitem 1.4 destas condições particulares;  

s) qualquer ação de regresso, contra o segurado, promovida por secretarias ou 
autarquias do Ministério da Previdência Social ou da Saúde, no que diz respeito ao 
reembolso de despesas médicas, hospitalares e laboratoriais, ou de benefícios 
previdenciários, incluindo, mas não limitado, a indenizações de seguro de acidentes 
do trabalho;  

t) danos morais;  

u) acusações de injúria, difamação, calúnia, racismo, assédio, abuso ou violência sexual 

e/ou moral;  

v) danos relacionados à prestação de serviços profissionais a terceiros. Entende-se por 
serviços profissionais aqueles que se relacionem com a atividade-fim do segurado, e 
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para o qual o mesmo tenha sido contratado de forma tácita ou expressa. Para efeito 
desta alínea, entendem-se também como serviços profissionais àqueles prestados por 
pessoas com conhecimento ou treinamento técnico especializado, habilitadas por 
órgãos competentes, de âmbito nacional, e geralmente denominado “profissionais 
liberais” como, por exemplo: advogados, arquitetos, auditores, corretores de seguros, 
contadores, dentistas, diretores e administradores de empresas, enfermeiros, 
engenheiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, médicos, notários e profissionais de 
cartórios, veterinários e outros profissionais com características similares;  

w) operações relacionadas com produção, exploração ou prospecção de petróleo ou gás;  
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x) danos causados a animais ditos de raça pura, que não possuam o competente 

certificado e registro oficial. Nesta hipótese, a indenização não excederá o valor do 

animal comum;  

y) atrasos e/ou antecipações relativos ao horário e/ou à data, de início ou de término, de 

eventos que se relacionem com a cobertura prevista nas alíneas “c” a “e” do subitem 

1.2 destas condições particulares, como também pelos danos causados por presença 

de público superior à capacidade autorizada para os locais e/ou pela inexistência de 

vias de escoamento compatíveis com a quantidade de pessoas recebidas no local;  

z) danos causados por excesso de lotação ou de peso nos equipamentos, veículos, 

máquinas, aparelhos ou instalações utilizadas pelo segurado.  

  

2.3. Quando o estabelecimento especificado na apólice se referir a empresas produtoras 

e distribuidoras de energia elétrica, este seguro não responderá, também, pelas 

reclamações de indenização por danos causados:  

a) pela interrupção ou funcionamento defeituoso do fornecimento de energia elétrica, 

inclusive por variação de voltagem;  

b) por campos eletromagnéticos e/ou radição eletromagnética.  

  

2.4. Não caberá qualquer indenização por este seguro quando, entre o segurado e o 

terceiro reclamante, existir participação acionária ou por cota, até o nível de pessoas 

físicas que, isoladamente ou em conjunto, exerçam ou tenham possibilidade de exercer 

controle comum da empresa segurada e da empresa reclamante.  

  

3. Bens Não Compreendidos pelo Seguro  

  

Revoga-se, na íntegra, a cláusula 3ª das condições gerais.  

  

4. Limite Máximo de Indenização  

  

4.1. A importância fixada na apólice sob o título de limite máximo de indenização 

representa, em relação a presente cobertura, o valor até o qual a Seguradora responderá 

por sinistro.   

  

4.2. Não obstante, fica estabelecido um segundo valor máximo de indenização, 

denominado “LIMITE AGREGADO”, que representa o valor até qual a Seguradora 

responderá, quando considerada a soma de todas as indenizações relacionadas aos 

sinistros abrangidos pela presente cobertura.  

  

4.2.1. O limite agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado 

para o limite máximo de indenização, por um fator maior ou igual a um, previamente 

acordado e estabelecido na apólice.  
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4.2.2. Na hipótese de não haver, na apólice, referência ao fator multiplicativo mencionado 

no subitem anterior, esse será suposto igual a 1 (um).  

  

4.3. O limite agregado não elimina nem substitui o limite máximo de indenização, 

continuando este a ser, sem prejuízo a outras disposições deste seguro, o valor até o 

qual a Seguradora responderá por sinistro, ou série de sinistros, ressalvada, porém, a 

variação destes valores, conforme a seguir disposto:  

  

4.3.1. Efetuado o pagamento de qualquer indenização, serão fixados:  

a) um novo limite agregado, definido como a diferença entre o limite agregado vigente 

na data da liquidação do sinistro, e a indenização efetuada;  

b) um novo limite máximo de indenização, definido como o MENOR dos seguintes 

valores:  

b.1) o limite máximo de indenização inicialmente contratado; ou  

b.2) o valor definido na alínea “a” deste subitem.  

  

4.4. Se as indenizações pagas exaurir o vigente limite agregado, a presente 

cobertura será automaticamente cancelada, não tendo o segurado direito a 

qualquer restituição de prêmio.   

  

4.5. Tanto o limite máximo de indenização, como o limite agregado NÃO SE 

SOMAM NEM SE COMUNICAM, sendo estipulados, particularmente para cada 

cobertura contratada.  

  

5. Obrigações do Segurado  

  

5.1. Além do cumprimento das demais responsabilidades assumidas em relação ao 

presente contrato, o segurado, sob pena da perda de direito a qualquer indenização, se 

obriga a adotar e/ou a fazer cumprir, as normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas e/ou de outras disposições determinadas por órgãos ou autoridades 

competentes e/ou previstas em lei, ou ainda, pela Seguradora no interesse deste seguro, 

zelando e mantendo em condições operacionais e de segurança adequadas, de acordo 

com os requisitos técnicos recomendados, os bens de sua propriedade e posse, capazes 

de causar danos a terceiros, especialmente das relacionadas a seguir, comunicando à 

Seguradora, por escrito, qualquer alteração ou mudança que venham a sofrer os 

referidos bens, em particular, mas não limitada, a sua intenção em desabitar ou 

desocupar os locais especificados na apólice, ainda que temporariamente, ou em 

proceder alterações, tais como, a ocupação, o “layout” das plantas seguradas, o ramo de 

atividade, a área total construída e suas características, como também em relação aos 

dispositivos de prevenção e combate aos eventos cobertos pelo presente seguro (ex.: 

incêndio), podendo a Seguradora, uma vez comunicada, nos termos das cláusulas 15ª e 

26ª das condições gerais, manter, restringir ou suspender a cobertura, ou ainda, cancelar 

o seguro:  
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a) proibição da venda e do porte de recipientes metálicos ou de vidro, para 

acondicionamento de bebidas, nas áreas destinadas a alunos, clientes e visitantes nos 

estabelecimentos especificados na apólice;  

b) proteção adequada de todas as instalações elétricas, inclusive mantendo vigilância 

permanente próxima à área dos transformadores de energia e das torres de som, caso 

existentes;  

c) indicação das rotas de fuga e saídas de emergência, para evacuação do local, através 

de sinalização cuja leitura seja possível mesmo em caso de paralisação do 

fornecimento de energia elétrica, controlando o fluxo de público nos pontos de 

entradas e saídas, de modo a não permitir o acúmulo excessivo de pessoas e/ou da 

presença de obstáculos ou do fechamento indevido de portões, acessos, rotas de 

fuga, saídas de emergência, etc;  

d) existência de brigada de incêndio e de vigilância, mantida e/ou controlada pelo 

segurado, quando esta cobertura for contratada para garantir interesses seguráveis 

de clubes, agremiações e associações recreativas, ginásios de esportes, estádios, 

parques de diversões, circos, zoológicos e similares;  

e) existência de salva-vidas, caso o estabelecimento disponha de piscinas.  

  

5.2. No que diz respeito aos acidentes ocasionados por defeito de funcionamento ou 

erro humano na operação, condução, conservação ou manutenção de máquinas, 

veículos, aparelhos, equipamentos e instalações utilizadas pelo segurado, fica desde já 

estabelecido que a garantia do seguro esta condicionada à comprovação de que tais 

bens são operados por pessoas devidamente habilitadas e capacitadas para esse fim, 

como também da existência de contrato manutenção regular, e ainda, durante os 

serviços de conservação e/ou manutenção, do uso de avisos de advertência expostos 

em locais visíveis, alertando da eventual existência de qualquer tipo de perigo.  

  

5.3. Correrão por conta do segurado as despesas necessárias para cumprimento das 

medidas previstas nesta cláusula.  

  

6. Disposições Complementares  

  

Esta cobertura só poderá ser contratada por pessoas jurídicas.  

  

7. Ratificação   

  

Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido 

expressamente alteradas ou revogadas pelas presentes condições particulares.  

  

COBERTURA ADICIONAL Nº. 027 - RESPONSABILIDADE CIVIL VEÍCULOS 

CONTINGENTES  

CONDIÇÕES PARTICULARES  
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1. Riscos Cobertos  

  

1.1. Pagamento das quantias pelas quais o segurado vier a ser responsável civilmente, 

em sentença judicial transitada em julgado, ou em acordo autorizado de modo expresso 

pela Seguradora, relativas às reparações de danos materiais e/ou corporais causados 

involuntariamente a terceiros, que decorram de acidentes relacionados com a circulação 

de veículos enquadrados nas disposições do Código Nacional de Trânsito, que estejam 

eventualmente a seu serviço, mas que não sejam de sua propriedade, ou por ele 

alugados, arrendados ou financiados, de forma tácita ou expressa, ou ainda, cuja posse 

detenha em comodato ou usufruto.  

  

1.2. Ainda dentro do limite máximo de indenização, condicionado, todavia, a 10% deste 

valor ou a 20% do valor da ação, o que for menor, a Seguradora:  

a) desde que resultante de risco abrangido por esta cobertura, responderá pelas custas 

judiciais e honorários de advogados nomeados pelo segurado, para a defesa judicial 

de seus direitos no foro cível, e demais despesas relacionadas com o processo, 

devidamente comprovadas, inclusive dos terceiros reclamantes. Neste último caso, 

porém, somente pelas custas judiciais e honorários de sucumbência que advenham 

de sentença judicial, ou, quando autorizadas de modo expresso pela  

Seguradora;  

b) poderá vir a responder pelas despesas com a defesa do segurado na esfera criminal, 

EMBORA NÃO ESTEJA OBRIGADA, sempre que tal medida possa influir diretamente 

em ação cível da qual advenha responsabilidade abrangida nos termos desta 

cobertura.    

  

1.3. Fica ajustado que esta cobertura:  

a) é subsidiária em relação aos seguros DPVAT e de responsabilidade civil facultativa de 

veículos (RCFV), este último se contratado, aplicando somente em proteção dos 

interesses do segurado, e jamais em benefício dos proprietários dos citados veículos, 

inclusive pelos danos causados ao próprio veículo e/ou  

as pessoas ou cargas eventualmente transportadas;  

b) somente prevalecerá se a utilização dos veículos não for condição inerente ao 

exercício das funções dos empregados, prepostos, estagiários e bolsistas do 

segurado;  

c) garantirá, também, as indenizações pertinentes a LUCROS CESSANTES e/ou 

PERDAS FINANCEIRAS incorridas pelos terceiros reclamantes, quando diretamente 

resultante de riscos cobertos nela previstos;  

d) garantirá, também, as reclamações de indenização referentes às despesas incorridas 

com ações emergenciais, devidamente comprovadas, ou, na ausência de 

comprovantes, confirmadas por vistoria de sinistro ou perícia técnica realizada pela 

Seguradora, ou por intermédio de terceiros por ela nomeados. Para essas despesas 

prevalecerá um capital segurado isolado, que não se somará nem se acumulará a 

qualquer outro, considerado, para todos os fins e efeitos, como sublimite desta 
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cobertura adicional. Se não houver previsão na apólice de tal sublimite, essas 

despesas estão subordinadas ao valor correspondente a 10% (dez por cento) do limite 

máximo de indenização fixado para a presente cobertura de responsabilidade civil 

veículos contingentes.   

  

1.4. A expressão “ações emergenciais” abrange:  

a) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais 

para evitar risco iminente e que seria amparado pelo presente seguro, a partir de um 

incidente, sem as quais os eventos cobertos e descritos na apólice seriam inevitáveis 

ou ocorreriam de fato, condicionada qualquer situação aos exatos termos das 

coberturas efetivamente contratadas;  

b) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais, 

durante e/ou após a ocorrência de sinistro, de modo a minorar lhe as consequências, 

evitando a propagação de riscos cobertos, salvando e protegendo os bens ou 

interesses descritos na apólice.  

  

1.5. Para todos os fins e efeitos, não são consideradas como “ações emergenciais” as 

despesas incorridas com:  

a) manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, 

ampliação e outras afins inerentes ao ramo de atividade do segurado;  

b) medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, entendidas 

como sendo providências tomadas sem qualquer relação direta com incidente coberto 

pelo seguro, assim como quando tais providências forem tomadas de maneira 

extemporânea. O segurado se obriga a avisar imediatamente a Seguradora, qualquer 

incidente, ou ao receber uma ordem de autoridade competente, que possa gerar 

pagamento de indenização nos termos aqui estabelecidos. Além disso, o segurado se 

obriga a executar tudo o que lhe for exigido para limitar as despesas ao que seja 

necessário e objetivamente adequado para conter o evento. O segurado suportará as 

despesas efetuadas para a contenção de eventos não abrangidos pelas coberturas 

contratadas na apólice. Na hipótese de o segurado adotar medidas para o salvamento 

e contenção de eventos cobertos e não cobertos, as despesas serão rateadas 

proporcionalmente entre Seguradora e segurado.  

  

2. Riscos Não Cobertos e Prejuízos Não Indenizáveis  

  

2.1. Além das disposições constantes na cláusula 7ª das condições gerais, estão 

excluídas desta cobertura, as reclamações de indenização decorrentes de:  

a) danos causados aos imóveis especificados na apólice e ao seu conteúdo;  

b) danos causados a aeronaves ou embarcações;  

c) danos de qualquer natureza causados por asbestos (puro ou produtos feitos 

inteiramente de amianto, inclusive no que diz respeito a aquisição de asbestos por 

qualquer pessoa, com vínculo empregatício  
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ou não com o segurado), talco asbestiforme, diethilstibestrol, dioxina, uréia, 
formaldeído, vacina para gripe suína ou aviária, dispositivo intra-uterino (DIU), 
contraceptivo oral, fumo ou derivados, danos resultantes de hepatite B, SIDA/AIDS, 
HIV2, e pelo uso de produtos abortivos;  

d) desastres ecológicos ou ambientais de qualquer natureza, em particular os ecológicos 
puros, assim denominados aqueles que incidem sobre os elementos naturais sem 
titularidade privada, de domínio público, tais como os rios, o mar, o ar, as florestas;  

e) danos causados a bens tangíveis (inclusive veículos enquadrados nas disposições do 
Código Nacional de Trânsito), documentos e/ou valores de terceiros, em poder do 
segurado, para guarda, custódia, movimentação, transporte, uso ou execução de 
quaisquer trabalhos;  

f) perdas financeiras, inclusive lucros cessantes, não decorrentes de danos materiais 
e/ou corporais causados a terceiros, abrangidos pelas presente cobertura;  

g) danos, de qualquer espécie, causados ao segurado, seus ascendentes, descendentes 
e cônjuge, como também a quaisquer outras pessoas, parentes ou não, que com ele 
residam ou que dele dependam 
economicamente. No caso de pessoas jurídicas, a exclusão abrange o segurado, os 
sócios controladores, os seus dirigentes e administradores, beneficiários, e 
respectivos representantes;  

h) danos corporais sofridos pelos empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e 
terceiros contratados pelo segurado;  

i) danos causados a bens transportados nos veículos, objeto desta cobertura, quer seja 
de propriedade do segurado ou de terceiros;  

j) multas, de qualquer natureza, impostas ao segurado, bem como as indenizações 
punitivas e/ou exemplar às quais seja condenado pela Justiça;  

k) despesas de qualquer natureza, relativas a inquéritos policiais, ações, processos e 
procedimentos de natureza criminal, observadas às disposições da alínea “b”, do 
subitem 1.2 destas condições particulares;  

l) descumprimento, por parte do segurado, de obrigações trabalhistas, sejam contratuais 
ou legais, referentes à Seguridade Social, seguro obrigatório de acidentes do trabalho, 
pagamento de salários e similares;  

m) descumprimento de obrigações assumidas, pelo segurado, em contratos e/ou 

convenções;  

n) descumprimento, por parte do segurado, de obrigações tributárias ou fiscais, sejam 
contratuais ou legais;  

o) qualquer ação de regresso, contra o segurado, promovida por secretarias ou 
autarquias do Ministério da Previdência Social ou da Saúde, no que diz respeito ao 
reembolso de despesas médicas, hospitalares e laboratoriais, ou de benefícios 
previdenciários, incluindo, mas não limitado, a indenizações de seguro de acidentes 
do trabalho;  

p) danos morais;  

q) danos relacionados à prestação de serviços profissionais a terceiros. Entende-se por 
serviços profissionais aqueles que se relacionem com a atividade-fim do segurado, e 
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para o qual o mesmo tenha sido contratado de forma tácita ou expressa. Para efeito 
desta alínea, entendem-se também como serviços profissionais àqueles prestados por 
pessoas com conhecimento ou treinamento técnico especializado, habilitadas por 
órgãos competentes, de âmbito nacional, e geralmente denominados “profissionais 
liberais” como, por exemplo: advogados, arquitetos, auditores, corretores de seguros, 
contadores, dentistas, diretores e administradores de empresas, enfermeiros, 
engenheiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, médicos, notários e profissionais de 
cartórios, veterinários e outros profissionais com características similares;  

r) danos causados a animais ditos de raça pura, que não possuam o competente 

certificado e registro oficial. Nesta hipótese, a indenização não excederá o valor do 

animal comum.  
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2.2. A menos que o fato seja desconhecido pelo segurado, ou por seus empregados e 

assemelhados, a Seguradora não responderá, ainda, pelas reclamações de indenização 

decorrentes de acidentes causados por veículo conduzido por pessoa sem a devida 

habilitação, ou com habilitação não autorizada para aquele tipo de veículo, ou ainda, com 

habilitação vencida e fora dos prazos legais, que por quaisquer motivos, impossibilite a 

sua renovação ou alteração junto às autoridades competentes.  

  

2.3. Não caberá qualquer indenização por este seguro quando, entre o segurado e o 

terceiro reclamante, existir participação acionária ou por cota, até o nível de pessoas 

físicas que, isoladamente ou em conjunto, exerçam ou tenham possibilidade de exercer 

controle comum da empresa segurada e da empresa reclamante.  

  

3. Limite Máximo de Indenização  

  

3.1. A importância fixada na apólice sob o título de limite máximo de indenização 

representa, em relação a presente cobertura, o valor até o qual a Seguradora responderá 

por sinistro.   

  

3.2. Não obstante, fica estabelecido um segundo valor máximo de indenização, 

denominado “LIMITE AGREGADO”, que representa o valor até qual a Seguradora 

responderá, quando considerada a soma de todas as indenizações relacionadas aos 

sinistros abrangidos pela presente cobertura.  

  

3.2.1. O limite agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado 

para o limite máximo de indenização, por um fator maior ou igual a um, previamente 

acordado e estabelecido na apólice.  

  

3.2.2. Na hipótese de não haver, na apólice, referência ao fator multiplicativo mencionado 

no subitem anterior, esse será suposto igual a 1 (um).  

  

3.3. O limite agregado não elimina nem substitui o limite máximo de indenização, 

continuando este a ser, sem prejuízo a outras disposições deste seguro, o valor até o 

qual a Seguradora responderá por sinistro, ou série de sinistros, ressalvada, porém, a 

variação destes valores, conforme a seguir disposto:  

  

3.3.1. Efetuado o pagamento de qualquer indenização, serão fixados:  

a) um novo limite agregado, definido como a diferença entre o limite agregado vigente 

na data da liquidação do sinistro, e a indenização efetuada;  

b) um novo limite máximo de indenização, definido como o MENOR dos seguintes 

valores:  

b.1) o limite máximo de indenização inicialmente contratado; ou  

b.2) o valor definido na alínea “a” deste subitem.  
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3.4. Se as indenizações pagas exaurir o vigente limite agregado, a presente 

cobertura será automaticamente cancelada, não tendo o segurado direito a 

qualquer restituição de prêmio.   

  

3.5. Tanto o limite máximo de indenização, como o limite agregado NÃO SE 

SOMAM NEM SE COMUNICAM, sendo estipulados, particularmente para cada 

cobertura contratada.  

  

  

4. Disposições Complementares  

  

Esta cobertura só poderá ser contratada por pessoas jurídicas.  

  

5. Ratificação   

  

Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido 

expressamente alteradas ou revogadas pelas presentes condições particulares.  

  

COBERTURA ADICIONAL Nº. 028 - RESPONSABILIDADE CIVIL EMPREGADOR  

CONDIÇÕES PARTICULARES  

  

1. Riscos Cobertos  

  

1.1. Pagamento das quantias pelas quais o segurado vier a ser responsável civilmente, 

em sentença judicial transitada em julgado, ou em acordo autorizado de modo expresso 

pela Seguradora, em consequência da morte ou invalidez permanente de seus 

empregados ou trabalhadores autônomos, sob registro ou contrato, quando a seu 

serviço, ou durante o percurso de ida e volta do trabalho, sempre que a viagem for 

realizada em veículo por ele contratado, condicionado, todavia, a que a morte ou 

invalidez permanente, total ou parcial, resulte de acidente súbito e imprevisto.   

  

1.2. Em complemento ao subitem anterior, esta cobertura também garante à 

responsabilidade civil solidária ou subsidiária que pode corresponder ao segurado, pela 

morte ou invalidez permanente, total ou parcial, de trabalhadores temporários ou 

terceirizados, quando a seu serviço, desde que decorrente de risco coberto, e, no caso 

de responsabilidade civil subsidiária, somente se os responsáveis diretos sejam 

declarados insolventes e não possuírem seguro para cobrir os danos ocasionados.  

  

1.3. Ainda dentro do limite máximo de indenização, condicionado, todavia, a 10% deste 

valor ou a 20% do valor da ação, o que for menor, a Seguradora:  

a) desde que resultante de risco abrangido por esta cobertura, responderá pelas custas 

judiciais e honorários de advogados nomeados pelo segurado, para a defesa judicial 

de seus direitos no foro cível ou trabalhista, e demais despesas relacionadas com o 

processo, devidamente comprovadas, inclusive dos terceiros reclamantes. Neste 
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último caso, porém, somente pelas custas judiciais e honorários de sucumbência que 

advenham de sentença judicial, ou, quando autorizadas de modo expresso pela  

Seguradora;  

b) poderá vir a responder pelas despesas com a defesa do segurado na esfera criminal, 

EMBORA NÃO ESTEJA OBRIGADA, sempre que tal medida possa influir diretamente 

em ação cível ou trabalhista da qual advenha responsabilidade abrangida nos termos 

desta cobertura.  

  

1.4. Fica ainda ajustado que a presente cobertura também garantirá as 

despesas incorridas com ações emergenciais, devidamente comprovadas, ou, 

na ausência de comprovantes, confirmadas por vistoria de sinistro ou perícia 

técnica realizada pela Seguradora, ou por intermédio de terceiros por ela 

nomeados. Para essas despesas prevalecerá um capital segurado isolado, 

que não se somará nem se acumulará a qualquer outro, considerado, para 

todos os fins e efeitos, como sublimite desta cobertura adicional. Se não 

houver previsão na apólice de tal sublimite, essas despesas estão 

subordinadas ao valor correspondente a 10% (dez por cento) do limite máximo 

de indenização fixado para a presente cobertura de responsabilidade civil 

empregador.   

  

1.5. A expressão “ações emergenciais” abrange:  

a) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais 

para evitar risco iminente e que seria amparado pelo presente seguro, a partir de um 

incidente, sem as quais os eventos cobertos e descritos na apólice seriam inevitáveis 

ou ocorreriam de fato, condicionada qualquer situação aos exatos termos das 

coberturas efetivamente contratadas;  

b) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais, 

durante e/ou após a ocorrência de sinistro, de modo a minorar lhe as consequências, 

evitando a propagação de riscos cobertos, salvando e protegendo os bens ou 

interesses descritos na apólice.  

  

1.6. Para todos os fins e efeitos, não são consideradas como “ações emergenciais” as 

despesas incorridas com:  

a) consultas médicas, medicamentos, exames, primeiros socorros, procedimentos 

cirúrgicos ou de enfermagem, tratamento clínico,  internação, e outros custos 

relacionados com atendimento médico, hospitalar ou laboratorial;  

b) manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, 

ampliação e outras afins inerentes ao ramo de atividade do segurado;  

c) medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, entendidas 

como sendo providências tomadas sem qualquer relação direta com incidente coberto 

pelo seguro, assim como quando tais providências forem tomadas de maneira 

extemporânea. O segurado se obriga a avisar imediatamente a Seguradora, qualquer 

incidente, ou ao receber uma ordem de autoridade competente, que possa gerar 

pagamento de indenização nos termos aqui estabelecidos. Além disso, o segurado se 
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obriga a executar tudo o que lhe for exigido para limitar as despesas ao que seja 

necessário e objetivamente adequado para conter o evento. O segurado suportará as 

despesas efetuadas para a contenção de eventos não abrangidos pelas coberturas 

contratadas na apólice. Na hipótese de o segurado adotar medidas para o salvamento 

e contenção de eventos cobertos e não cobertos, as despesas serão rateadas 

proporcionalmente entre Seguradora e segurado.  

  

1.7. Fica, ainda, ajustado que a presente cobertura garantirá a indenização 

correspondente à responsabilidade do segurado no evento, independentemente do 

pagamento, pela Previdência Social, das prestações por acidente de trabalho previstas 

na Lei nº. 8.213, de 24/07/91.  

  

2. Riscos Não Cobertos e Prejuízos Não Indenizáveis  

  

2.1. Além das disposições constantes na cláusula 7ª das condições gerais, estão 

excluídas desta cobertura as reclamações de indenização resultantes dos seguintes 

eventos:  

a) despesas relativas à consultas médicas, medicamentos, exames, primeiros socorros, 

procedimentos cirúrgicos ou de enfermagem, tratamento clínico,  internação, e outros 

custos relacionados com atendimento médico, hospitalar ou laboratorial;  

b) danos de qualquer natureza causados por asbestos (puro ou de produtos feitos 

inteiramente de amianto, inclusve no que diz respeito à aquisição de asbestos), talco 

asbestiforme, diethilstibestrol, dioxina, uréia, formaldeído, vacina para gripe suína ou 

aviária, dispositivo intra-uterino (DIU), contraceptivo oral, fumo ou derivados; danos 

resultantes de hepatite, SIDA/AIDS, HIV2, e pelo uso de produtos abortivos;  

c) danos relacionados com poluição ou contaminação, decorrente de emissão, descarga, 

dispersão,  
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desprendimento, escape, emanação, vazamento ou derrame de substâncias tóxicas 
e/ou poluentes, originadas de locais de propriedade do segurado, ou por este 
administrados, controlados, arrendados e/ou alugados. Da mesma forma, estão 
excluídas deste seguro, as reclamações de indenização, direta ou indiretamente, 
ocasionados por ou que ocorram por meio, ou, em consequência de ruídos (seja ele 
audível ao ouvido humano ou não), estrondos sônicos, ou quaisquer fenômenos 
associados aos mesmos;  

d) doenças naturais, doenças profissionais, doenças do trabalho ou similares, doenças 
infectocontagiosas ou transmitidas por insetos ou animais de qualquer espécie. A 
presente exclusão, no entanto, no que diz respeito a picadas ou mordidas de insetos 
ou animais, não deve ser interpretada e aplicada à morte ou invalidez permanente, 
total ou parcial, decorrente de choque anafilático ou envenenamento ocasionado por 
tais picadas ou mordidas;  

e) do uso de produtos abortivos, vacina para gripe suína ou aviária, dispositivo 

intrauterino e contraceptivo 

oral;   

f) danos causados por construção, demolição, reconstrução e/ou de alteração estrutural 
de imóveis de propriedade do segurado, ou por este ocupados, administrados, 
controlados, alugados e/ou arrendados, bem como de qualquer tipo de obra, inclusive 
instalações e montagens, admitidos, porém, pequenos trabalhos de reparos 
destinados à conservação do imóvel (exemplos: troca de telhas, vidros, disjuntores, 
interruptores, torneira e sifões quebrados ou danificados, como também, consertos em 
fechaduras, portas e janelas), desde que esses “pequenos reparos” não obrigue a 
desocupação do local, mesmo que temporária;  

g) danos resultantes do uso de materiais, métodos de trabalho e/ou técnicas 
experimentais não aprovadas pelos órgãos competentes;  

h) descumprimento, por parte do segurado, de obrigações trabalhistas, sejam contratuais 
ou legais, referentes à Seguridade Social, seguro obrigatório de acidentes do trabalho, 
pagamento de salários e similares;  

i) despesas de qualquer natureza, relativas a inquéritos policiais, ações, processos e 
procedimentos de natureza criminal, observadas às disposições da alínea “b”, do 
subitem 1.3 destas condições particulares;  

j) descumprimento de obrigações assumidas, pelo segurado, em contratos e/ou 

convenções;  

k) qualquer ação de regresso, contra o segurado, promovida por secretarias ou 
autarquias do Ministério da Previdência Social ou da Saúde, no que diz respeito ao 
reembolso de despesas médicas, hospitalares e laboratoriais, ou de benefícios 
previdenciários, incluindo, mas não limitado, a indenizações de seguro de acidentes 
do trabalho;  

l) multas, de qualquer natureza, impostas ao segurado, bem como as indenizações 
punitivas e/ou exemplar às quais seja condenado pela Justiça;  

m) danos morais;  

n) inobservância voluntária das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

e/ou disposições específicas de outros órgãos competentes.  
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3. Limite Máximo de Indenização  

  

3.1. A importância fixada na apólice sob o título de limite máximo de indenização 

representa, em relação a presente cobertura, o valor até o qual a Seguradora responderá 

por sinistro.   

  

3.2. Não obstante, fica estabelecido um segundo valor máximo de indenização, 

denominado “LIMITE AGREGADO”, que representa o valor até qual a Seguradora 

responderá, quando considerada a soma de todas as indenizações relacionadas aos 

sinistros abrangidos pela presente cobertura.  

  

3.2.1. O limite agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado 

para o limite máximo de indenização, por um fator maior ou igual a um, previamente 

acordado e estabelecido na apólice.  

  

3.2.2. Na hipótese de não haver, na apólice, referência ao fator multiplicativo mencionado 

no subitem anterior, esse será suposto igual a 1 (um).  

  

3.3. O limite agregado não elimina nem substitui o limite máximo de indenização, 

continuando este a ser, sem prejuízo a outras disposições deste seguro, o valor até o 

qual a Seguradora responderá por sinistro, ou série de sinistros, ressalvada, porém, a 

variação destes valores, conforme a seguir disposto:  

  

3.3.1. Efetuado o pagamento de qualquer indenização, serão fixados:  

a) um novo limite agregado, definido como a diferença entre o limite agregado vigente 

na data da liquidação do sinistro, e a indenização efetuada;  

b) um novo limite máximo de indenização, definido como o MENOR dos seguintes 

valores:  

b.1) o limite máximo de indenização inicialmente contratado; ou  

b.2) o valor definido na alínea “a” deste subitem.  

  

3.4. Se as indenizações pagas exaurir o vigente limite agregado, a presente 

cobertura será automaticamente cancelada, não tendo o segurado direito a 

qualquer restituição de prêmio.   

  

3.5. Tanto o limite máximo de indenização, como o limite agregado NÃO SE 

SOMAM NEM SE COMUNICAM, sendo estipulados, particularmente para cada 

cobertura contratada.  

  

4. Disposições Complementares  

  

Esta cobertura só poderá ser contratada por pessoas jurídicas.  

  



 

Tokio Marine Seguradora S.A. - Cia 0619-0                                                                                                                               24 
Processo SUSEP nº. 15414.902025/2013-88   
Versão Agosto/2016  

  

  

5. Ratificação   

  

Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido 

expressamente alteradas ou revogadas pelas presentes condições particulares.  

  

COBERTURA ADICIONAL Nº. 032 - RESPONSABILIDADE CIVIL GARAGISTA  

CONDIÇÕES PARTICULARES  

  

1. Riscos Cobertos  

  

1.1. Pagamento das quantias pelas quais o segurado vier a ser responsável civilmente, 

em sentença judicial transitada em julgado, ou em acordo autorizado de modo expresso 

pela Seguradora, relativas às reparações por danos materiais involuntariamente 

causados a veículos de terceiros, que estejam sob sua guarda nas áreas destinadas para 

estacionamento dentro do perímetro interno da propriedade que compõe o local do risco 

(EXCLUÍDO RECUOS DE CALÇADAS), em consequência dos eventos previstos e 

amparados de acordo a modalidade contratada na apólice.  

  

Obs.: Para fins de cobertura, a palavra “veículos” significa veículos automotores de vias 

terrestres, enquadrados nas disposições do Código Nacional de Trânsito, 

EXCETUANDO-SE TRATORES DE RODA,  

TRATORES DE ESTEIRA, TRATORES MISTO, OU EQUIPAMENTOS DESTINADOS À 

MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS OU EXECUÇÃO DE TRABALHO AGRÍCOLA, DE 

TERRAPLANAGEM, DE CONSTRUÇÃO OU DE PAVIMENTAÇÃO.  

  

1.2. MODALIDADE COMPREENSIVA:   

a) colisão, abalroamento ou capotagem durante movimentação dos veículos, para fins 

de manobras, desde que seja executada por profissional devidamente habilitado para 

este fim, com vínculo empregatício com o segurado na forma estabelecida pela 

Consolidação das Leis do Trabalho, ou sob contrato de prestação de serviços. Para 

os locais, cujo sistema de parqueamento utilizado seja “SELFPARKING”, a 

Seguradora, respeitados os termos, exclusões, dispositivos e condições desta 

cobertura, responderá, ainda, pela responsabilidade civil solidária ou subsidiária que 

possa corresponder ao segurado, por danos resultantes de abalroamento causado por 

veículo conduzido por terceiro, sem vínculo empregatício com o mesmo, 

condicionado, todavia, no caso de responsabilidade civil subsidiária, somente quando 

o responsável direto seja considerado insolvente e não possua seguro para cobrir os 

danos ocasionados;  

b) queda acidental sobre o veículo de qualquer agente externo que não faça parte 

integrante do mesmo ou não esteja nele fixado;  

c) incêndio, onde quer que o mesmo tenha se originado;  

d) roubo;  
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e) furto cometido mediante arrombamento / destruição de portões, cancelas, portas, 

janelas, ou de outras vias, destinadas ou não a servir de entrada ao interior do terreno 

ou dos edifícios que compõe o local do risco, ou ainda,  com  emprego de chave falsa, 

gazua ou instrumentos semelhantes, desde que a utilização de qualquer destes meios 

tenha deixado vestígios materiais inequívocos, ou tenha sido constatada por laudo 

técnico ou inquérito policial. ESSA COBERTURA SÓ SERÁ CONCEDIDA A 

MOTOCICLETAS E SIMILARES, SE ESTAS ESTIVEREM, NO MOMENTO DO 

EVENTO,  

GUARDADAS EM BOXES FECHADOS COM CHAVE, OU ACORRENTADAS EM 

CADEADO FIXO AO  

PISO OU A PAREDE;  

f) acidentes ocorridos durante as operações de consertos, revisões, lavagem, 

lubrificação e abastecimento, quando previstas, ESTANDO, EXCLUÍDOS, TODAVIA, 

DESTA COBERTURA, AS  

RECLAMAÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS AO 

PRÓPRIO VEÍCULO  

EM CONSEQUÊNCIA DA INSUFICIENTE OU DEFEITUOSA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS NELE REALIZADOS, COMO TAMBÉM, PELOS DANOS MATERIAIS 

E/OU CORPORAIS RESULTANTES  

DE ACIDENTES RELACIONADOS COM ESTA INSUFICIENTE OU DEFEITUOSA 

EXECUÇÃO DE  

SERVIÇOS;  

g) acidentes relacionados com a existência, uso e conservação do local do risco, e de 

painéis de propaganda, letreiros, antenas e anúncios existentes neste mesmo local.  

  

1.3. MODALIDADE EXCLUSIVA DE INCÊNDIO E ROUBO:   

a) incêndio, onde quer que o mesmo tenha se originado;  

b) roubo;  

c) furto cometido mediante arrombamento / destruição de portões, cancelas, portas, 

janelas, ou de outras vias, destinadas ou não a servir de entrada ao interior do terreno 

ou dos edifícios que compõe o local do risco, ou ainda, com emprego de chave falsa, 

gazua ou instrumentos semelhantes, desde que a utilização de qualquer destes meios 

tenha deixado vestígios materiais inequívocos, ou tenha sido constatada por laudo 

técnico ou inquérito policial. Em se tratando de motocicletas e similares, ESSA  

COBERTURA SÓ SERÁ CONCEDIDA A MOTOCICLETAS E SIMILARES, SE ESTAS 

ESTIVEREM,  

NO MOMENTO DO EVENTO, GUARDADAS EM BOXES FECHADOS COM CHAVE, 

OU ACORRENTADAS EM CADEADO FIXO AO PISO OU A PAREDE.  

  

1.4. MODALIDADE EXCLUSIVA DE INCÊNDIO:   

a) incêndio, onde quer que o mesmo tenha se originado.  
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1.5. Ainda dentro do limite máximo de indenização fixado para cada cobertura, 

condicionado, no entanto, a 10% daquela importância, ou a 20% do valor da ação, o que 

for menor, a Seguradora:  

a) desde que consequentes de evento abrangido por esta cobertura, responderá pelas 

custas judiciais e honorários de advogados nomeados pelo segurado, para a defesa 

judicial de seus direitos no foro cível, e demais despesas relacionadas com o 

processo, devidamente comprovadas, inclusive dos terceiros reclamantes. Neste 

último caso, porém, somente pelas custas judiciais e honorários de sucumbência que 

advenham de sentença judicial, ou, quando autorizado de modo expresso pela  

Seguradora;  

b) poderá vir a responder pelas despesas com a defesa do segurado na esfera criminal, 

EMBORA NÃO ESTEJA OBRIGADA, sempre que tal medida possa influir diretamente 

em ação cível da qual advenha responsabilidade abrangida nos termos deste contrato.   

  

1.6. Fica ainda ajustado que a presente cobertura também garantirá:  

a) as indenizações pertinentes a LUCROS CESSANTES e/ou PERDAS FINANCEIRAS 

incorridas pelos terceiros reclamantes, quando diretamente resultante de riscos 

cobertos nela previstos;  

b) as despesas incorridas com ações emergenciais, devidamente comprovadas, ou, na 

ausência de comprovantes, confirmadas por vistoria de sinistro ou perícia técnica 

realizada pela Seguradora, ou por intermédio de terceiros por ela nomeados. Para 

essas despesas prevalecerá um capital segurado isolado, que não se somará nem se 

acumulará a qualquer outro, considerado, para todos os fins e efeitos, como sublimite 

desta cobertura adicional. Se não houver previsão na apólice de tal sublimite, essas 

despesas estão subordinadas ao valor correspondente a 10% (dez por cento) do limite 

máximo de indenização fixado para a presente cobertura de responsabilidade civil 

garagista.  

  

1.7. A expressão “ações emergenciais” abrange:  

a) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais 

para evitar risco iminente e que seria amparado pelo presente seguro, a partir de um 

incidente, sem as quais os eventos cobertos e descritos na apólice seriam inevitáveis 

ou ocorreriam de fato, condicionada qualquer situação aos exatos termos das 

coberturas efetivamente contratadas;  

b) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais, 

durante e/ou após a ocorrência de sinistro, de modo a minorar lhe as consequências, 

evitando a propagação de riscos cobertos, salvando e protegendo os bens ou 

interesses descritos na apólice.  

  

1.8. Para todos os fins e efeitos, não são consideradas como “ações emergenciais” as 

despesas incorridas com:  

a) manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, 

ampliação e outras afins inerentes ao ramo de atividade do segurado;  
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b) medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, entendidas 

como sendo providências tomadas sem qualquer relação direta com incidente coberto 

pelo seguro, assim como quando tais providências forem tomadas de maneira 

extemporânea. O segurado se obriga a avisar imediatamente a Seguradora, qualquer 

incidente, ou ao receber uma ordem de autoridade competente, que possa gerar 

pagamento de indenização nos termos aqui estabelecidos. Além disso, o segurado se 

obriga a executar tudo o que lhe for exigido para limitar as despesas ao que seja 

necessário e objetivamente adequado para conter o evento. O segurado suportará as 

despesas efetuadas para a contenção de eventos não abrangidos pelas coberturas 

contratadas na apólice. Na hipótese de o segurado adotar medidas para o salvamento 

e contenção de eventos cobertos e não cobertos, as despesas serão rateadas 

proporcionalmente entre Seguradora e segurado.  

  

1.9. Para fins de contratação e indenização, é obrigatória a existência de controle 

eletrônico de entrada e saída de veículo, com impressão de ticket, contendo, no mínimo, 

as seguintes informações:  

a) razão social ou nome fantasia do segurado, ou de uma das empresas pertencentes 

ao grupo segurado;  

b) endereço do estabelecimento de guarda do veículo;  

c) data e horário de entrada;  

d) marca e/ou modelo do veículo;  

e) placas, com letras e números.  

  

1.10. Admite-se também que o estabelecimento adote controle de entrada e saída de 

veículo através de sistema de filmagem, sem a impressão de ticket, desde que a 

gravação identifique data e à hora de entrada do veículo, a marca e o modelo, como 

também, de forma legível, a placa com letras e números.  

  

1.11. Fica entendido que a ausência de qualquer dos controles anteriormente citados 

exonerará a Seguradora da responsabilidade do pagamento de qualquer indenização, 

mesmo que decorrente de risco coberto.  

  

1.12. Salvo disposição em contrário, expressa na apólice, para estabelecimento cuja 

atividade abrange consertos e revisões, as exigências anteriores serão substituídas pela 

emissão de orçamento e/ou nota fiscal de serviços com identificação da data de entrada 

e dados do veículo (marca, modelo, ano de fabricação, e placas com letras e números).   

  

1.13. A cobertura de danos decorrentes de roubo e furto só terá validade para veículo 

que se encontre no interior das edificações que compõem os estabelecimentos 

especificados na apólice e/ou guardado em estacionamento ao ar livre neste mesmo 

local, desde que cercados por muros, grades, correntes e/ou sob vigilância / segurança 

permanente. Quando no estabelecimento o sistema de parqueamento utilizado for o 

“SELF-PARKING”, a cobertura para os riscos de que trata este subitem, está 
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condicionada ao que o local seja cercado por muros, grades, correntes e sob supervisão 

permanente de empregados ou de vigilantes do segurado, ou de empresa por ele 

contratada para esse fim.  

  

2. Riscos Não Cobertos e Prejuízos Não Indenizáveis  

  

2.1. Além das disposições constantes na cláusula 7ª das condições gerais, estão 

excluídas desta cobertura a responsabilidade civil do segurado, por danos materiais 

causados a veículos de terceiros, quando as perdas, danos ou avarias forem decorrentes 

dos seguintes eventos:  

a) desaparecimento inexplicável, extravio ou furto cometido mediante abuso de 

confiança, fraude, escalada, destreza, ou que não tenha deixado vestígios materiais 

evidentes de arrombamento ou destruição de obstáculos no local do risco;  

b) alagamento e inundação;  

c) colisão, abalroamento ou capotagem, salvo quando contratada a modalidade 

compreensiva, ou, no caso da modalidade de incêndio e roubo, quando decorrente 

exclusivamente de colisão ocasionada por acidente relacionado com a existência, uso 

e conservação do local do risco, e de painéis de propaganda, letreiros, antenas e 

anúncios existentes neste mesmo local;  

d) estelionato; apropriação indébita; apropriação havida por erro, caso fortuito ou força 

da natureza; extorsão mediante sequestro; e extorsão indireta;  

e) acidentes relacionados com operações de carga e descarga, independentemente de 

ser ou não resultante de risco coberto pelas disposições da modalidade contratada;  

f) acidentes ocorridos durante movimentação dos veículos em vias públicas, ou fora do 

perímetro da propriedade em que localizam os estabelecimentos especificados na 

apólice, inclusive em recuos de calçadas;  

g) construção, demolição, reconstrução e/ou de alteração estrutural de imóveis de 

propriedade do segurado, ou por este ocupados, administrados, controlados, alugados 

e/ou arrendados, bem como de qualquer tipo de obra, inclusive instalações e 

montagens, admitidos, porém pequenos trabalhos de reparos destinados à 

conservação do imóvel (exemplos: troca de telhas, vidros, disjuntores, interruptores, 

torneira e sifões quebrados ou danificados, como também, consertos em fechaduras, 

portas e janelas), desde que esses “pequenos reparos” não obrigue a desocupação 

do local, mesmo que temporária;  

h) inobservância voluntária das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

e/ou disposições específicas de outros órgãos competentes;  

i) qualquer convulsão ou fenômeno da natureza, considerado de caráter catastrófico, ou 

que, pela sua natureza, seja considerada nos termos da lei, caso fortuito ou de força 

maior, assim entendido, o evento imprevisível cujo os efeitos não foram passíveis de 

serem evitados ou impedidos pelo segurado; j) poluição ou contaminação, decorrente 

de emissão, descarga, dispersão, desprendimento, escape, emanação, vazamento ou 

derrame de substâncias tóxicas e/ou poluentes, originadas de locais de propriedade 

do segurado, ou por este administrados, controlados, arrendados e/ou alugados. Da 

mesma forma, estão excluídas deste seguro, as reclamações de indenização, direta 
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ou indiretamente, ocasionados por ou que ocorram por meio, ou, em consequência de 

ruídos (seja ele audível ao ouvido humano ou não), estrondos sônicos, ou quaisquer 

fenômenos associados aos mesmos.  

  

2.2. Estão igualmente excluídas desta cobertura, as reclamações de indenização 

resultantes, direta ou indiretamente, de/a:  

a) roubo ou furto de estepe, macaco, chave de roda, extintor, acessórios, equipamentos 

e demais peças, partes ou componentes do veículo, quer sejam itens de série ou 

opcionais, quer sejam originais de fábrica ou não, salvo se concomitante com o roubo 

ou furto total do veículo;  

b) roubo, furto ou avarias causadas a bens ou mercadorias acondicionadas no interior 

dos veículos, ou em suas carrocerias, independentemente de ser ou não resultante de 

risco coberto pelas disposições da modalidade contratada;  

c) danos causados por ou a veículo conduzido por pessoa sem a devida habilitação, ou 

com habilitação não autorizada para aquele tipo de veículo, ou, sem indicação para o 

exercício de atividade remunerada, quando for o caso, ou ainda, com habilitação 

vencida e fora do prazos legais, que por  
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quaisquer motivos, impossibilite a sua renovação ou alteração junto as autoridades 

competentes;  

d) danos causados a veículos estacionados em locais inadequados ou danificados em 
razão da má conservação dos imóveis;  

e) perdas financeiras ou prejuízos pecuniários de qualquer natureza decorrentes na 
demora na entrega do veículo;  

f) danos causados exclusivamente à pintura do veículo, isto é, sem a ocorrência de 

avarias;  

g) danos causados pelo uso de equipamentos inadequados às operações realizadas; h) 
despesas com locação de veículo;  

i) danos, de qualquer espécie, causados ao segurado, seus ascendentes, descendentes 
e cônjuge, como também a quaisquer outras pessoas, com grau de parentesco ou 
não, que com ele residam ou que dele dependam economicamente. No caso de 
pessoas jurídicas, a exclusão abrange os sócios controladores, dirigentes e 
administradores da empresa segurada, seus beneficiários, e respectivos 
representantes;  

j) multas, de qualquer natureza, impostas ao segurado, bem como as indenizações 
punitivas e/ou exemplar às quais seja condenado pela Justiça;  

k) despesas de qualquer natureza, relativas a inquéritos policiais, ações, processos e 
procedimentos de natureza criminal, observadas às disposições da alínea “b”, do 
subitem 1.5 destas condições particulares;  

l) ação paulatina (contínua, intermitente e/ou periódica) de fatores ambientais presentes 

nas instalações do segurado, tais como temperatura, umidade, fumaça, infiltrações, 

molhadura, derramamento, transbordamento, vazamento, vibrações, gases e 

vapores; m) danos morais;  

n) quaisquer eventos não previstos pela modalidade contratada na apólice.  

  

2.3. Não caberá qualquer indenização por este seguro quando, entre o segurado e o 
terceiro reclamante, existir participação acionária ou por cota, até o nível de pessoas 
físicas que, isoladamente ou em conjunto, exerçam ou tenham possibilidade de exercer 
controle comum da empresa segurada e da empresa reclamante.  
  

3. Bens Não Compreendidos pelo Seguro  

  

Revoga-se a expressão “veículos automotores licenciados para uso em via pública”, da 

alínea “b”, do subitem 3.2 das condições gerais.   

  

4. Limite Máximo de Indenização  

  

4.1. A importância fixada na apólice sob o título de limite máximo de indenização 

representa, em relação a presente cobertura, o valor até o qual a Seguradora responderá 

por sinistro.   
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4.2. Não obstante, fica estabelecido um segundo valor máximo de indenização, 

denominado “LIMITE AGREGADO”, que representa o valor até qual a Seguradora 

responderá, quando considerada a soma de todas as indenizações relacionadas aos 

sinistros abrangidos pela presente cobertura.  

  

4.2.1. O limite agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado 

para o limite máximo de indenização, por um fator maior ou igual a um, previamente 

acordado e estabelecido na apólice.  

4.2.2. Na hipótese de não haver, na apólice, referência ao fator multiplicativo mencionado 

no subitem anterior, esse será suposto igual a 1 (um).  

  

4.3. O limite agregado não elimina nem substitui o limite máximo de indenização, 

continuando este a ser, sem prejuízo a outras disposições deste seguro, o valor até o 

qual a Seguradora responderá por sinistro, ou série de sinistros, ressalvada, porém, a 

variação destes valores, conforme a seguir disposto:  

  

4.3.1. Efetuado o pagamento de qualquer indenização, serão fixados:  

a) um novo limite agregado, definido como a diferença entre o limite agregado vigente 

na data da liquidação do sinistro, e a indenização efetuada;  

b) um novo limite máximo de indenização, definido como o MENOR dos seguintes 

valores:  

b.1) o limite máximo de indenização inicialmente contratado; ou  

b.2) o valor definido na alínea “a” deste subitem.  

  

4.4. Se as indenizações pagas exaurir o vigente limite agregado, a presente 

cobertura será automaticamente cancelada, não tendo o segurado direito a 

qualquer restituição de prêmio.   

  

4.5. Tanto o limite máximo de indenização, como o limite agregado NÃO SE 

SOMAM NEM SE COMUNICAM, sendo estipulados, particularmente para cada 

cobertura contratada.  

  

5. Obrigações do Segurado  

  

5.1. Além do cumprimento das demais responsabilidades assumidas em relação ao presente contrato, 

o segurado, sob pena da perda de direito a qualquer indenização, se obriga a adotar e/ou a fazer 

cumprir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas e/ou de outras disposições 

determinadas por órgãos ou autoridades competentes e/ou previstas em lei, ou ainda, pela Seguradora 

no interesse deste seguro, zelando e mantendo em condições operacionais e de segurança 

adequadas, de acordo com os requisitos técnicos recomendados, os bens de sua propriedade e posse, 

capazes de causar danos a terceiros, comunicando à Seguradora, por escrito, qualquer alteração ou 

mudança que venham a sofrer os referidos bens, em particular, mas não limitada, a sua intenção em 

desabitar ou desocupar os locais especificados na apólice, ainda que temporariamente, ou em 

proceder alterações, tais como, a ocupação, ao “layout” das plantas seguradas, ao ramo de atividade, 
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a área total construída e suas características, como também em relação aos dispositivos de prevenção 

e combate aos eventos cobertos pelo presente seguro (ex.: incêndio), podendo a Seguradora, uma 

vez comunicada, nos termos das cláusulas 15ª e 26ª das condições gerais, manter, restringir ou 

suspender a cobertura, ou ainda, cancelar o seguro.  

  

5.2. No que diz respeito aos acidentes ocasionados por defeito de funcionamento ou erro humano na 

operação, condução, conservação ou manutenção de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos 

e instalações utilizadas pelo segurado, fica desde já estabelecido que a garantia desta cobertura esta 

condicionada à comprovação de que tais bens são operados por pessoas devidamente habilitadas 

para esse fim, como também da existência de contrato manutenção regular, e ainda, durante os 

serviços de conservação e/ou manutenção, do uso de avisos de advertência expostos em locais 

visíveis, alertando da eventual existência de qualquer tipo de perigo.  

  

5.3. Em se tratando de estabelecimentos cuja atividade-fim seja de estacionamento de veículos,             

equipara-se a agravar intencionalmente o risco, mencionada na alínea “e”, do subitem 26.1 das 

condições  

gerais, com as mesmas implicações cabíveis, o fato de o segurado alterar os horários de 

funcionamento dos estabelecimentos especificados na apólice, sem notificar por escrito 

à Seguradora tal fato. Por horário de funcionamento entende-se o período de 

permanência dos empregados do segurado, ou de pessoas a eles assemelhadas, em 

serviços normais ou extraordinários, não se considerando para esse fim, o pessoal de 

limpeza e/ou vigilância.  

  

5.4. Correrão por conta do segurado as despesas necessárias para cumprimento das 

medidas previstas nesta cláusula.  

  

6. Disposições Complementares  

  

Esta cobertura só poderá ser contratada por pessoas jurídicas.  

  

7. Ratificação   

  

Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido 

expressamente alteradas ou revogadas pelas presentes condições particulares.  

  

COBERTURA ADICIONAL Nº. 043 - RESPONSABILIDADE CIVIL PRESTAÇÃO DE   

SERVIÇOS EM LOCAIS DE TERCEIROS  

CONDIÇÕES PARTICULARES  

  

1. Riscos Cobertos  

  

1.1. Pagamento das quantias pelas quais o segurado vier a ser responsável civilmente, 

em sentença judicial transitada em julgado, ou em acordo autorizado de modo expresso 

pela Seguradora, relativas às reparações de danos materiais e/ou corporais causados 
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involuntariamente a terceiros, em consequência de acidentes ocorridos e originados 

dentro do Território Brasileiro, COM EXCEÇÃO AO LOCAL DO  

RISCO, nos quais ele preste serviços de ensino, assistência técnica, limpeza e/ou 

manutenção de imóveis, durante a prestação de tais serviços, desde que aqueles danos 

decorram exclusivamente dos seguintes eventos:  

a) incêndio e/ou explosão;  

b) queda, lançamento ou deslocamento de quaisquer objetos;  

c) acidentes causados por ações necessárias às atividades do segurado, mesmo que 

realizadas eventualmente;  

d) acidentes causados por defeito de funcionamento ou erro humano na operação ou 

condução de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações utilizadas 

pelo segurado, ainda que não pertencentes. Essa cobertura também se estenderá 

para garantir, os danos decorrentes de acidentes relacionados com a operação de 

máquinas, aparelhos e equipamentos, não dotados de autopropulsão, de propriedade 

do segurado, ou por ele alugados, arrendados ou financiados, ou ainda, cuja posse 

detenha em usufruto ou comodato, nas áreas circunvizinhas aos locais em que são 

prestados os serviços especificados na apólice;  

e) acidentes causados por serviços relacionados com a conservação e/ou manutenção 

do imóvel e das máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações utilizadas 

pelo segurado, ainda que não pertencentes;  

f) acidentes causados por bens tangíveis pertencentes a terceiros, movimentados, 

deslocados e/ou desmontados pelo segurado.  

  

1.2. Para fins de cobertura, os contratantes dos serviços do segurado serão 

equiparados a terceiros, condicionado, no entanto, a existência de contrato 

firmado entre eles.  

  

1.3. Ainda dentro do limite máximo de indenização fixado para cada cobertura, 

condicionado, no entanto, a 10% daquela importância, ou a 20% do valor da ação, 

o que for menor, a Seguradora:  

a) desde que consequentes de evento abrangido por esta cobertura, responderá pelas 

custas judiciais e honorários de advogados nomeados pelo segurado, para a defesa 

judicial de seus direitos no foro cível, e demais despesas relacionadas com o 

processo, devidamente comprovadas, inclusive dos terceiros reclamantes. Neste 

último caso, porém, somente pelas custas judiciais e honorários de sucumbência que 

advenham de sentença judicial, ou, quando autorizado de modo expresso pela  

Seguradora;  

b) poderá vir a responder pelas despesas com a defesa do segurado na esfera criminal, 

EMBORA NÃO ESTEJA OBRIGADA, sempre que tal medida possa influir diretamente 

em ação cível da qual advenha responsabilidade abrangida nos termos deste contrato.   

  

1.4. Fica ainda ajustado que a presente cobertura:  
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a) não poderá ser contratada para a prestação de serviços em locais, quer seja no mar 

ou em terra, destinados à produção, exploração ou prospecção de petróleo ou gás;  

b) também garantirá as indenizações pertinentes a LUCROS CESSANTES e/ou 

PERDAS FINANCEIRAS incorridas pelos terceiros reclamantes, quando diretamente 

resultante de riscos cobertos nela previstos; c) também garantirá as despesas 

incorridas com ações emergenciais, devidamente comprovadas, ou, na ausência de 

comprovantes, confirmadas por vistoria de sinistro ou perícia técnica realizada pela 

Seguradora, ou por intermédio de terceiros por ela nomeados. Para essas despesas 

prevalecerá um capital segurado isolado, que não se somará nem se acumulará a 

qualquer outro, considerado, para todos os fins e efeitos, como sublimite desta 

cobertura adicional. Se não houver previsão na apólice de tal sublimite, essas 

despesas estão subordinadas ao valor correspondente a 10% (dez por cento) do limite 

máximo de indenização fixado para a presente cobertura de responsabilidade civil 

prestação de serviços em locais de terceiros.  

  

1.5. A expressão “ações emergenciais” abrange:  

a) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais 

para evitar risco iminente e que seria amparado pelo presente seguro, a partir de um 

incidente, sem as quais os eventos cobertos e descritos na apólice seriam inevitáveis 

ou ocorreriam de fato, condicionada qualquer situação aos exatos termos das 

coberturas efetivamente contratadas;  

b) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais, 

durante e/ou após a ocorrência de sinistro, de modo a minorar lhe as consequências, 

evitando a propagação de riscos cobertos, salvando e protegendo os bens ou 

interesses descritos na apólice.  

  

1.6. Para todos os fins e efeitos, não são consideradas como “ações emergenciais” as 

despesas incorridas com:  

a) manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, 

ampliação e outras afins inerentes ao ramo de atividade do segurado;  

b) medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, entendidas 

como sendo providências tomadas sem qualquer relação direta com incidente coberto 

pelo seguro, assim como quando tais providências forem tomadas de maneira 

extemporânea. O segurado se obriga a avisar imediatamente a Seguradora, qualquer 

incidente, ou ao receber uma ordem de autoridade competente, que possa gerar 

pagamento de indenização nos termos aqui estabelecidos. Além disso, o segurado se 

obriga a executar tudo o que lhe for exigido para limitar as despesas ao que seja 

necessário e objetivamente adequado para conter o evento. O segurado suportará as 

despesas efetuadas para a contenção de eventos não abrangidos pelas coberturas 

contratadas na apólice. Na hipótese de o segurado adotar medidas para o salvamento 

e contenção de eventos cobertos e não cobertos, as despesas serão rateadas 

proporcionalmente entre Seguradora e segurado.  
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1.7. Desde que expresso na apólice sob o título de responsabilidade civil cruzada, fica 

estabelecido que:  

a) o termo segurado, quando empregado, significa não só o segurado principal 

especificado na apólice, mas também as pessoas físicas ou jurídicas por ele 

subcontratadas, bem como seus diretores, empregados, prepostos e assessores, 

quando no exercício de suas atribuições referentes às atividades vinculadas ao 

interesse segurável garantido por este contrato;  

b) as disposições desta cobertura se aplica separadamente ao segurado principal e a 

cada subcontratado, como se cada um tivesse contratado um seguro individual. Por 

consequência, estão abrangidas, até os limites expressos na apólice, as reclamações 

de indenização por danos involuntários, materiais e/ou corporais, que um possa 

causar ao outro, como também a terceiros, conforme definido no subitem 1.1 destas 

condições particulares;  

c) a garantia concedida a cada subcontratado, cessará em função da rescisão ou término 

dos trabalhos para com o seguro principal, não sendo devida qualquer restituição de 

prêmio.  

  

2. Riscos Não Cobertos e Prejuízos Não Indenizáveis  

  

2.1. Além das disposições constantes na cláusula 7ª das condições gerais, estão 
excluídas desta cobertura, as reclamações de indenização decorrentes de/o:  

a) acidentes ocorridos e/ou originados, fora do perímetro interno da propriedade em que 
são prestados os serviços especificados na apólice, observadas, no entanto, às 
disposições da alínea “d”, do subitem 1.1 destas condições particulares;  

b) danos ou prejuízos consequentes da insuficiente ou defeituosa execução de serviços. 
Estão cobertos, todavia, os danos que decorram diretamente de acidentes 
ocasionados pelos bens tangíveis onde se originaram tal falha de execução, desde 
que a mesma tenha sido a causa determinante do evento, e, tal fato tenha ocorrido, 
durante a vigência da apólice e dentro do período de responsabilidade legal atribuída 
ao segurado pelos serviços prestados. A exclusão aqui estabelecida também se aplica 
a bens que estiverem sendo transportados, manipulados, ou submetidos a qualquer 
processo de tratamento ou produção, nas máquinas e/ou equipamentos operados 
pelo segurado, salvo quando em período de testes, devidamente comprovado;  

c) danos causados aos próprios bens objeto do contrato de prestação de serviços, 
respeitado o que dispõe a alínea anterior;  

d) uso de máquinas e/ou equipamentos inadequados à prestação de serviços; e) atraso 

na prestação de serviços;  

f) danos causados pela prestação de serviços relacionadas com obras de engenharia. 

Para todos os fins e efeitos, entende se por obras de engenharia, aquelas compatíveis 

com as atividades e atribuições conferidas pela Lei nº. 5194, de 24 de Novembro de 

1966, que importem na realização dos seguintes empreendimentos: aproveitamento 

e utilização de recursos naturais; meios de locomoção e comunicações; edificações, 

serviços e equipamentos urbanos, rurais e regionais, nos seus aspectos técnicos e 
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artísticos; instalações e meios de acesso a costas, cursos e massas de água e 

extensões 
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terrestres; e desenvolvimento industrial;  

g) utilização de veículos em atividades outras que não aquelas inerentes a prestação de 
serviços especificada na apólice;  

h) desaparecimento, extravio, furto, roubo, apropriação indébita, extorsão, extorsão 
indireta, extorsão mediante sequestro ou esteleionato, de bens tangíveis, documentos 
e/ou valores;  

i) danos causados a aeronaves ou por aeronaves, e de qualquer outro risco aeronáutico 
ou relacionado com a navegação aérea;  

j) danos causados a embarcações ou por embarcações, e de qualquer outro risco 
relacionado com a navegação marítima, costeira, fluvial ou lacustre, inclusive os riscos 
marítimos de P&I;  

k) acidentes relacionados com a inobservância voluntária de leis e regulamentos que 
digam respeito à segurança pública nos estabelecimentos especificados na apólice;  

l) acidentes relacionados com a inobservância voluntária das normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas e/ou de outras disposições determinadas por órgãos 
ou autoridades competentes e/ou previstas em lei, ou ainda, pela Seguradora no 
interesse deste seguro;  

m) danos de qualquer natureza causados por asbestos (puro ou produtos feitos 
inteiramente de amianto, inclusive no que diz respeito a aquisição de asbestos por 
qualquer pessoa, com vínculo empregatício ou não com o segurado), talco 
asbestiforme, diethilstibestrol, dioxina, uréia, formaldeído, vacina para gripe suína ou 
aviária, dispositivo intra-uterino (DIU), contraceptivo oral, fumo ou derivados, danos 
resultantes de hepatite B, SIDA/AIDS, HIV2, e pelo uso de produtos abortivos;  

n) acidentes relacionados com poluição ou contaminação, decorrente de emissão, 
descarga, dispersão, desprendimento, escape, emanação, vazamento ou derrame de 
substâncias tóxicas e/ou poluentes, havidas no armazenamento, transporte, 
manipulação, uso ou execução de quaisquer trabalhos. Da mesma forma, estão 
excluídas deste seguro, as reclamações de indenização, direta ou indiretamente, 
ocasionados por ou que ocorram por meio, ou, em consequência de ruídos (seja ele 
audível ao ouvido humano ou não), estrondos sônicos, ou quaisquer fenômenos 
associados aos mesmos;  

o) danos a animais de raça pura, que não possuam o competente certificado e registro 
oficial. Nesta hipótese, a indenização não excederá o valor do animal comum;  

p) desastres ecológicos ou ambientais de qualquer natureza, em particular os ecológicos 
puros, assim denominados aqueles que incidem sobre os elementos naturais sem 
titularidade privada, de domínio público, tais como os rios, o mar, o ar, as florestas;  

q) perdas financeiras, inclusive lucros cessantes, não decorrentes de danos materiais 
e/ou corporais causados a terceiros, abrangidos pela presente cobertura;  

r) uso de materiais, métodos de trabalho e/ou técnicas experimentais não aprovadas 
pelos órgãos competentes;  

s) da prestação de serviços de assistência técnica e/ou manutenção de locais ou de 
equipamentos destinados a produção, exploração ou prospecção de petróleo ou gás, 
quer seja no mar, quer seja em terra;  
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t) da prestação de serviços sem a devida autorização ou licença, emitida por autoridade 

competente.  

  

2.2. Estão também excluídas desta cobertura, as reclamações de indenização 
resultantes, direta ou indiretamente, de/a:  

a) danos, de qualquer espécie, causados ao segurado, seus ascendentes, descendentes 
e cônjuge, como também a quaisquer outras pessoas, parentes ou não, que com ele 
residam ou que dele dependam  
economicamente. No caso de pessoas jurídicas, a exclusão abrange o segurado, os 

sócios controladores, os seus dirigentes e administradores, beneficiários, e 

respectivos representantes;  
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b) danos a bens de empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e terceiros contratados 

pelo segurado, ainda que a seu serviço;  

c) danos corporais sofridos pelos empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e 

terceiros contratados pelo segurado, ainda que a seu serviço;  

d) doenças naturais, doenças profissionais, doenças do trabalho ou similares;  

e) descumprimento de obrigações assumidas, pelo segurado, em contratos e/ou 

convenções;  

f) descumprimento, por parte do segurado, de obrigações tributárias ou fiscais, sejam 

contratuais ou legais;  

g) qualquer ação de regresso, contra o segurado, promovida por secretarias ou 

autarquias do Ministério da Previdência Social ou da Saúde, no que diz respeito ao 

reembolso de despesas médicas, hospitalares e laboratoriais, ou de benefícios 

previdenciários, incluindo, mas não limitado, a indenizações de seguro de acidentes 

do trabalho;  

h) multas, de qualquer natureza, impostas ao segurado, bem como as indenizações 

punitivas e/ou exemplar às quais seja condenado pela Justiça;  

i) despesas de qualquer natureza, relativas a inquéritos policiais, ações ou 

procedimentos de natureza criminal, observadas, no entanto, às disposições da alínea 

“b”, do subitem 1.3 destas condições particulares;  

j) danos morais;  

k) acusações de injúria, difamação, calúnia, racismo, assédio, abuso ou violência sexual 

e/ou moral.  

  

2.3. Não caberá qualquer indenização por este seguro quando, entre o segurado e o 

terceiro reclamante, existir participação acionária ou por cota, até o nível de pessoas 

físicas que, isoladamente ou em conjunto, exerçam ou tenham possibilidade de exercer 

controle comum da empresa segurada e da empresa reclamante.  

  

3. Início e Fim de Responsabilidade  

  

3.1. A responsabilidade da Seguradora em relação a esta cobertura, respeitado o seu 

início de vigência, principa quando:  

a) da colocação dos equipamentos, máquinas ou aparelhos, pertencentes ao segurado, 

nos locais da prestação de serviços; ou  

b) o segurado assumir o controle e/ou a administração de equipamentos, máquinas ou 

aparelhos, pertencentes a terceiros, existentes naqueles locais.  

  

3.2. A responsabilidade da Seguradora cessará em relação a cada prestação de 

serviços, quando:  

a) for terminada a retirada dos equipamentos, máquinas ou aparelhos, pertencentes ao 

segurado, nos locais da prestação de serviços; ou  
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b) for devolvido o controle e/ou a administração de equipamentos, máquinas ou 

aparelhos, pertencentes a terceiros, existentes naqueles locais.  

  

4. Bens Não Compreendidos pelo Seguro  

  

Revoga-se, na íntegra, a cláusula 3ª das condições gerais.  

  

  

  

5. Limite Máximo de Indenização  

  

5.1. A importância fixada na apólice sob o título de limite máximo de indenização 

representa, em relação a presente cobertura, o valor até o qual a Seguradora responderá 

por sinistro.   

  

5.2. Não obstante, fica estabelecido um segundo valor máximo de indenização, 

denominado “LIMITE AGREGADO”, que representa o valor até qual a Seguradora 

responderá, quando considerada a soma de todas as indenizações relacionadas aos 

sinistros abrangidos pela presente cobertura.  

  

5.2.1. O limite agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado 

para o limite máximo de indenização, por um fator maior ou igual a um, previamente 

acordado e estabelecido na apólice.  

  

5.2.2. Na hipótese de não haver, na apólice, referência ao fator multiplicativo mencionado 

no subitem anterior, esse será suposto igual a 1 (um).  

  

5.3. O limite agregado não elimina nem substitui o limite máximo de indenização, 

continuando este a ser, sem prejuízo a outras disposições deste seguro, o valor até o 

qual a Seguradora responderá por sinistro, ou série de sinistros, ressalvada, porém, a 

variação destes valores, conforme a seguir disposto:  

  

5.3.1. Efetuado o pagamento de qualquer indenização, serão fixados:  

a) um novo limite agregado, definido como a diferença entre o limite agregado vigente 

na data da liquidação do sinistro, e a indenização efetuada;  

b) um novo limite máximo de indenização, definido como o MENOR dos seguintes 

valores:  

b.1) o limite máximo de indenização inicialmente contratado; ou  

b.2) o valor definido na alínea “a” deste subitem.  

  

5.4. Se as indenizações pagas exaurir o vigente limite agregado, a presente 

cobertura será automaticamente cancelada, não tendo o segurado direito a 

qualquer restituição de prêmio.   
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5.5. Tanto o limite máximo de indenização, como o limite agregado NÃO SE 

SOMAM NEM SE COMUNICAM, sendo estipulados, particularmente para cada 

cobertura contratada.  

  

6. Obrigações do Segurado  

  

6.1. Além do cumprimento das demais responsabilidades assumidas em relação ao presente contrato, 

o segurado, sob pena da perda de direito a qualquer indenização, se obriga a adotar e/ou a fazer 

cumprir, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas e/ou de outras disposições 

determinadas por órgãos ou autoridades competentes e/ou previstas em lei, ou ainda, pela Seguradora 

no interesse deste seguro, zelando e mantendo em condições operacionais e de segurança 

adequadas, de acordo com os requisitos técnicos recomendados, os bens de sua propriedade e posse, 

capazes de causar danos a terceiros, comunicando à Seguradora, por escrito, qualquer alteração ou 

mudança que venham a sofrer os referidos bens.  

  

6.2. No que diz respeito aos acidentes ocasionados por defeito de funcionamento ou erro humano na 

operação, condução, conservação ou manutenção de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos 

e instalações utilizadas pelo segurado, fica desde já estabelecido que a garantia desta cobertura esta 

condicionada à comprovação de que tais bens são operados por pessoas devidamente habilitadas 

para esse fim, como também da existência de contrato manutenção regular, e ainda, durante os 

serviços de conservação e/ou manutenção, do uso de avisos de advertência expostos em locais 

visíveis, alertando da eventual existência de qualquer tipo de perigo.  

  

6.3. Correrão por conta do segurado as despesas necessárias para cumprimento das 

medidas previstas nesta cláusula.  

  

7. Disposições Complementares  

  

Esta cobertura só poderá ser contratada por pessoas jurídicas.  

  

8. Ratificação   

  

Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido 

expressamente alteradas ou revogadas pelas presentes condições particulares.  

  

COBERTURA ADICIONAL Nº. 048 - DANOS MORAIS  

CONDIÇÕES PARTICULARES  

  

1. Esta cobertura garante, em conformidade com o que estiver expresso na apólice, 

o pagamento das quantias pelas quais o segurado vier a ser responsável civilmente, em 

sentença judicial transitada em julgado, relativas às reparações de danos morais 
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resultantes de danos materiais e/ou corporais ocasionados a terceiros, em consequência 

de evento previsto e amparado pela cobertura principal de responsabilidade civil.   

  

2. Ainda dentro do limite máximo de indenização, condicionado, todavia, a 10% deste 

valor ou a 20% do valor da ação, o que for menor, a Seguradora:  

a) desde que resultante de risco abrangido por esta cobertura, responderá pelas custas 

judiciais e honorários de advogados nomeados pelo segurado, para a defesa judicial 

de seus direitos no foro cível, e demais despesas relacionadas com o processo, 

devidamente comprovadas, inclusive dos terceiros reclamantes. Neste último caso, 

porém, somente pelas custas judiciais e honorários de sucumbência que advenham 

de sentença judicial, ou, quando autorizadas de modo expresso pela  

Seguradora;  

b) poderá vir a responder pelas despesas com a defesa do segurado na esfera criminal, 

EMBORA NÃO ESTEJA OBRIGADA, sempre que tal medida possa influir diretamente 

em ação cível da qual advenha responsabilidade abrangida nos termos desta 

cobertura.   

  

3. Fica ainda ajustado que a presente cobertura também garantirá as despesas incorridas 

com ações emergenciais, devidamente comprovadas, ou, na ausência de 

comprovantes, confirmadas por vistoria de sinistro ou perícia técnica realizada pela 

Seguradora, ou por intermédio de terceiros por ela nomeados. Para essas despesas 

prevalecerá um capital segurado isolado, que não se somará nem se acumulará a 

qualquer outro, considerado, para todos os fins e efeitos, como sublimite desta 

cobertura adicional. Se não houver previsão na apólice de tal sublimite, essas 

despesas estão subordinadas ao valor correspondente a 10% (dez por cento) do limite 

máximo de indenização fixado para a presente cobertura de danos morais.  

4. A expressão “ações emergenciais” abrange:  

a) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais 

para evitar risco iminente e que seria amparado pelo presente seguro, a partir de um 

incidente, sem as quais os eventos cobertos e descritos na apólice seriam inevitáveis 

ou ocorreriam de fato, condicionada qualquer situação aos exatos termos das 

coberturas efetivamente contratadas;  

b) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais, 

durante e/ou após a ocorrência de sinistro, de modo a minorar lhe as consequências, 

evitando a propagação de riscos cobertos, salvando e protegendo os bens ou 

interesses descritos na apólice.  

  

5. Para todos os fins e efeitos, não são consideradas como “ações emergenciais” as 

despesas incorridas com:  

a) manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, 

ampliação e outras afins inerentes ao ramo de atividade do segurado;  

b) medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, entendidas 

como sendo providências tomadas sem qualquer relação direta com incidente coberto 

pelo seguro, assim como quando tais providências forem tomadas de maneira 
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extemporânea. O segurado se obriga a avisar imediatamente a Seguradora, qualquer 

incidente, ou ao receber uma ordem de autoridade competente, que possa gerar 

pagamento de indenização nos termos aqui estabelecidos. Além disso, o segurado se 

obriga a executar tudo o que lhe for exigido para limitar as despesas ao que seja 

necessário e objetivamente adequado para conter o evento. O segurado suportará as 

despesas efetuadas para a contenção de eventos não abrangidos pelas coberturas 

contratadas na apólice. Na hipótese de o segurado adotar medidas para o salvamento 

e contenção de eventos cobertos e não cobertos, as despesas serão rateadas 

proporcionalmente entre Seguradora e segurado.  

  

6. Limite Máximo de Indenização  

  

6.1. A importância fixada na apólice sob o título de limite máximo de indenização 

representa, em relação a presente cobertura, o valor até o qual a Seguradora responderá 

por sinistro.   

  

6.2. Não obstante, fica estabelecido um segundo valor máximo de indenização, 

denominado “LIMITE AGREGADO”, que representa o valor até qual a Seguradora 

responderá, quando considerada a soma de todas as indenizações relacionadas aos 

sinistros abrangidos pela presente cobertura.  

  

6.2.1. O limite agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado 

para o limite máximo de indenização, por um fator maior ou igual a um, previamente 

acordado e estabelecido na apólice.  

  

6.2.2. Na hipótese de não haver, na apólice, referência ao fator multiplicativo mencionado 

no subitem anterior, esse será suposto igual a 1 (um).  

  

6.3. O limite agregado não elimina nem substitui o limite máximo de indenização, 

continuando este a ser, sem prejuízo a outras disposições deste seguro, o valor até o 

qual a Seguradora responderá por sinistro, ou série de sinistros, ressalvada, porém, a 

variação destes valores, conforme a seguir disposto:  

  

6.3.1. Efetuado o pagamento de qualquer indenização, serão fixados:  

a) um novo limite agregado, definido como a diferença entre o limite agregado vigente 

na data da liquidação do sinistro, e a indenização efetuada;  

b) um novo limite máximo de indenização, definido como o MENOR dos seguintes 

valores:  

b.1) o limite máximo de indenização inicialmente contratado; ou  

b.2) o valor definido na alínea “a” deste subitem.  

  

6.4. Se as indenizações pagas exaurir o vigente limite agregado, a presente 

cobertura será automaticamente cancelada, não tendo o segurado direito a 

qualquer restituição de prêmio.   
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6.5. Tanto o limite máximo de indenização, como o limite agregado NÃO SE 

SOMAM NEM SE COMUNICAM, sendo estipulados, particularmente para cada 

cobertura contratada.  

  

7. Disposições Complementares  

  

7.1. Esta cobertura:  

a) só poderá ser contratada por pessoas jurídicas;  

b) não poderá ser contratada isoladamente, estando vinculada à cobertura principal a 

que se refere o subitem 1.1 destas condições particulares.  

  

8. Ratificação   

  

Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido 

expressamente alteradas ou revogadas pelas presentes condições particulares.  

  

COBERTURA ADICIONAL Nº. 059 - RESPONSABILIDADE CIVIL OPERAÇÕES DE 

CARGA,  

DESCARGA, MOVIMENTAÇÃO, IÇAMENTO E DESCIDA (COBERTURA SIMPLES)  

CONDIÇÕES PARTICULARES  

  

1. Riscos Cobertos  

  

1.1. Pagamento das quantias pelas quais o segurado vier a ser responsável civilmente, 

em sentença judicial transitada em julgado, ou em acordo autorizado de modo expresso 

pela Seguradora, relativas às reparações de danos materiais e/ou corporais causados 

involuntariamente a terceiros, em consequência de acidentes ocorridos no Território 

Brasileiro, em locais nos quais ele preste os serviços de movimentação de cargas, 

durante a prestação de tais serviços, desde que aqueles danos decorram exclusivamente 

dos seguintes eventos: a) incêndio e/ou explosão;  

b) queda, lançamento ou deslocamento de quaisquer objetos;  

c) acidentes causados por ações necessárias às atividades do segurado, mesmo que 

realizadas apenas eventualmente;  

d) acidentes causados por defeito de funcionamento ou erro humano na operação ou 

condução de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações utilizadas 

pelo segurado, ainda que não lhe pertencentes;  

e) acidentes causados por serviços relacionados com a conservação e/ou manutenção 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações utilizadas pelo 

segurado, ainda que não lhe pertencentes;  

f) acidentes causados por bens pertencentes a terceiros, movimentados pelo segurado, 

compreendendo a carga, descarga, deslocamento, içamento e descida.  
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1.2. A expressão MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS abrange o carregamento, a 

descarga, o deslocamento, o içamento e a descida.  

  

1.3. Para fins de cobertura, os contratantes da prestação de serviços de 

movimentação de cargas executadas pelo segurado, serão equiparados a 

terceiros, condicionado, no entanto, a existência de contrato firmado entre eles. 

Fica, todavia, ajustado que esta cobertura abrangerá apenas as reclamações de 

indenização por danos a bens não movimentados pelo segurado, mantidas, 

portanto, a exclusão de que trata a alínea “a”, do subitem 2.1 destas condições 

particulares.  

  

1.4. Ainda dentro do limite máximo de indenização fixado para cada cobertura, 

condicionado, no entanto, a 10% daquela importância, ou a 20% do valor da ação, 

o que for menor, a Seguradora:  

a) desde que consequentes de evento abrangido por esta cobertura, responderá pelas 

custas judiciais e honorários de advogados nomeados pelo segurado, para a defesa 

judicial de seus direitos no foro cível, e demais despesas relacionadas com o 

processo, devidamente comprovadas, inclusive dos terceiros reclamantes. Neste 

último caso, porém, somente pelas custas judiciais e honorários de sucumbência que 

advenham de sentença judicial, ou, quando autorizado de modo expresso pela  

Seguradora;  

b) poderá vir a responder pelas despesas com a defesa do segurado na esfera criminal, 

EMBORA NÃO ESTEJA OBRIGADA, sempre que tal medida possa influir diretamente 

em ação cível da qual advenha responsabilidade abrangida nos termos deste contrato.   

  

1.5. Fica ainda ajustado que a presente cobertura também garantirá:  

a) as indenizações pertinentes a LUCROS CESSANTES e/ou PERDAS FINANCEIRAS 

incorridas pelos terceiros reclamantes, quando diretamente resultante de riscos 

cobertos nela previstos;  

b) as despesas incorridas com ações emergenciais, devidamente comprovadas, ou, na 

ausência de comprovantes, confirmadas por vistoria de sinistro ou perícia técnica 

realizada pela Seguradora, ou por intermédio de terceiros por ela nomeados. Para 

essas despesas prevalecerá um capital segurado isolado, que não se somará nem se 

acumulará a qualquer outro, considerado, para todos os fins e efeitos, como sublimite 

desta cobertura adicional. Se não houver previsão na apólice de tal sublimite, essas 

despesas estão subordinadas ao valor correspondente a 10% (dez por cento) do limite 

máximo de indenização fixado para a presente cobertura de responsabilidade civil 

operações de carga, descarga, movimentação, içamento e descida (cobertura 

simples).  

  

1.6. A expressão “ações emergenciais” abrange:  

a) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais 

para evitar risco iminente e que seria amparado pelo presente seguro, a partir de um 

incidente, sem as quais os eventos cobertos e descritos na apólice seriam inevitáveis 
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ou ocorreriam de fato, condicionada qualquer situação aos exatos termos das 

coberturas efetivamente contratadas;  

b) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais, 

durante e/ou após a ocorrência de sinistro, de modo a minorar lhe as consequências, 

evitando a propagação de riscos cobertos, salvando e protegendo os bens ou 

interesses descritos na apólice.  

  

1.7. Para todos os fins e efeitos, não são consideradas como “ações emergenciais” as 

despesas incorridas com:  

a) manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, 

ampliação e outras afins inerentes ao ramo de atividade do segurado;  

b) medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, entendidas 

como sendo providências tomadas sem qualquer relação direta com incidente coberto 

pelo seguro, assim como quando tais providências forem tomadas de maneira 

extemporânea. O segurado se obriga a avisar imediatamente a Seguradora, qualquer 

incidente, ou ao receber uma ordem de autoridade competente, que possa gerar 

pagamento de indenização nos termos aqui estabelecidos. Além disso, o segurado se 

obriga a executar tudo o que lhe for exigido para limitar as despesas ao que seja 

necessário e objetivamente adequado para conter o evento. O segurado suportará as 

despesas efetuadas para a contenção de eventos não abrangidos pelas coberturas 

contratadas na apólice. Na hipótese de o segurado adotar medidas para o salvamento 

e contenção de eventos cobertos e não cobertos, as despesas serão rateadas 

proporcionalmente entre Seguradora e segurado.  

  

1.8. Desde que expresso na apólice sob o título de responsabilidade civil cruzada, fica 

estabelecido que:  

a) no termo segurado, quando empregado, significa não só o segurado principal 

especificado na apólice, mas também as pessoas físicas ou jurídicas por ele 

subcontratadas, bem como seus diretores, empregados, prepostos e assessores, 

quando no exercício de suas atribuições referentes às atividades vinculadas ao 

interesse segurável garantido por este contrato;  

b) as disposições desta cobertura se aplica separadamente ao segurado principal e a 

cada subcontratado, como se cada um tivesse contratado um seguro individual. Por 

consequência, estão abrangidas, até os limites expressos na apólice, as reclamações 

de indenização por danos involuntários, materiais e/ou corporais, que um possa 

causar ao outro, como também a terceiros, conforme definido no subitem 1.1 destas 

condições particulares;  

c) a garantia concedida a cada subcontratado, cessará em função da rescisão ou término 

dos trabalhos para com o seguro principal, não sendo devida qualquer restituição de 

prêmio.  

  

2. Riscos Não Cobertos e Prejuízos Não Indenizáveis  
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2.1. Além das disposições constantes na cláusula 7ª das condições gerais, estão 

excluídas desta cobertura, as reclamações de indenização decorrentes de/o:  

a) danos causados a bens tangíveis (inclusive veículos enquadrados nas disposições do 

Código Nacional de Trânsito), documentos e/ou valores de terceiros, em poder do 

segurado, para guarda, custódia, movimentação, transporte, uso ou execução de 

quaisquer trabalhos;   

b) acidentes ocorridos e/ou originados, em vias públicas, ou fora do perímetro interno da 

propriedade em que são prestados os serviços especificados na apólice;  

c) uso de máquinas e/ou equipamentos inadequados às operações realizadas, ou ainda, 

pela inobservância voluntária das instruções que disciplinam o transporte e 

movimentação de cargas;  

d) acidentes relacionados com a inobservância voluntária das normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas e/ou de outras disposições determinadas por órgãos 

ou autoridades competentes e/ou previstas em lei, ou ainda, pela Seguradora no 

interesse deste seguro;  

e) danos causados a pessoas ou bens transportados em locais não especificadamente 

destinados a tal fim;  

f) atrasos nas operações de carga, descarga, içamento e descida;  

g) acidentes relacionados com a prestação de serviços de movimentação de cargas, em 

locais e/ou de equipamentos, destinados a produção, exploração ou prospecção de 

petróleo ou gás, quer seja no mar, quer seja em terra;  

h) danos ocasionados durante operações em obras de engenharia (obras civis e/ou 

instalação e montagem de máquinas e/ou equipamentos). Para todos os fins e efeitos, 

entende se por obras de engenharia, aquelas compatíveis com as atividades e 

atribuições conferidas pela Lei nº. 5194, de 24 de Novembro de 1966, que importem 

na realização dos seguintes empreendimentos: aproveitamento e utilização de 

recursos naturais; meios de locomoção e comunicações; edificações, serviços e 

equipamentos urbanos, rurais e regionais, nos seus aspectos técnicos e artísticos; 

instalações e meios de acesso a costas, cursos e massas de água e extensões 

terrestres; e desenvolvimento industrial;  

i) acidentes relacionados com fenômenos ou convulsões da natureza, considerados nos 

termos da lei, como casos fortuitos ou de força maior, assim entendido, os eventos 

imprevisíveis cujo os efeitos não foram passíveis de serem impedidos ou evitados 

pelo segurado;  

j) ação paulatina (contínua, intermitente e/ou periódica) de fatores ambientais presentes 

nas instalações do segurado, tais como temperatura, umidade, fumaça, infiltrações, 

molhadura, derramamento, transbordamento, vazamento, vibrações, gases e 

vapores;  

k) danos causados a aeronaves ou por aeronaves, e de qualquer outro risco aeronáutico 

ou relacionado com a navegação aérea;  

l) danos causados a embarcações ou por embarcações, e de qualquer outro risco 

relacionado com a navegação marítima, costeira, fluvial ou lacustre, inclusive os 

riscos marítimos de P&I;  
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m) danos genéticos, assim como os decorrentes de produtos geneticamente 

modificados;   

n) danos de qualquer natureza causados por asbestos (puro ou produtos feitos 

inteiramente de amianto, inclusive no que diz respeito a aquisição de asbestos por 

qualquer pessoa, com vínculo empregatício ou não com o segurado), talco 

asbestiforme, diethilstibestrol, dioxina, uréia, formaldeído, vacina para gripe suína ou 

aviária, dispositivo intra-uterino (DIU), contraceptivo oral, fumo ou derivados, danos 

resultantes de hepatite B, SIDA/AIDS, HIV2, e pelo uso de produtos abortivos;  

o) desastres ecológicos ou ambientais de qualquer natureza, em particular os ecológicos 

puros, assim denominados aqueles que incidem sobre os elementos naturais sem 

titularidade privada, de domínio público, tais como os rios, o mar, o ar e as florestas;  

p) perdas financeiras, inclusive lucros cessantes, não decorrentes de danos materiais 

e/ou corporais causados a terceiros, abrangidos pela presente cobertura;  

q) acidentes relacionados com construção, demolição, reconstrução e/ou de alteração 

estrutural de imóveis de propriedade do segurado, ou por este ocupados, 

administrados, controlados, alugados e/ou arrendados, bem como de qualquer tipo 

de obra, inclusive instalações e montagens;  

r) uso de materiais, métodos de trabalho e/ou técnicas experimentais não aprovadas 

pelos órgãos competentes;  

s) acidentes relacionados com poluição ou contaminação, decorrente de emissão, 

descarga, dispersão, desprendimento, escape, emanação, vazamento ou derrame de 

substâncias tóxicas e/ou poluentes, havidas na produção, armazenamento, transporte 

(realizado pelo segurado, a seu mando ou a serviço, mesmo que eventualmente), 

manipulação, uso ou execução de quaisquer outros trabalhos, e ainda, pela 

existência, uso e conservação de locais, de propriedade do segurado, ou por este 

administrados, controlados, arrendados e/ou alugados. Da mesma forma, estão 

excluídas deste seguro, as reclamações de indenização, direta ou indiretamente, 

ocasionados por ou que ocorram por meio, ou, em consequência de ruídos (seja ele 

audível ao ouvido humano ou não), estrondos sônicos, ou quaisquer fenômenos 

associados aos mesmos;  

t) prestação de serviços sem a devida autorização ou licença, emitida por autoridade 

competente.  

  

2.2. Estão também excluídas desta cobertura, as reclamações de indenização 

resultantes, direta ou indiretamente, de/a:  



 

Tokio Marine Seguradora S.A. - Cia 0619-0                                                                                                                               49 
Processo SUSEP nº. 15414.902025/2013-88   
Versão Agosto/2016  

  

  

a) danos, de qualquer espécie, causados ao segurado, seus ascendentes, descendentes 
e cônjuge, como também a quaisquer outras pessoas, parentes ou não, que com ele 
residam ou que dele dependam 
economicamente. No caso de pessoas jurídicas, a exclusão abrange o segurado, os 
sócios controladores, os seus dirigentes e administradores, beneficiários, e 
respectivos representantes;  

b) danos a bens de empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e terceiros contratados 
pelo segurado, ainda que a seu serviço;  

c) danos corporais sofridos por empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e terceiros 
contratados pelo segurado, ainda que a seu serviço, exceto em caso de morte ou 
invalidez permanente, total ou parcial, resultante de intoxicação provocado peloo 
consumo de comestíveis e/ou bebidas, fornecidas e/ou comercializadas pelo 
segurado, ou por terceiros autorizados, nos estabelecimentos especificados na 
apólice;  

d) doenças naturais, doenças profissionais, doenças do trabalho ou similares; e) violação 

de direitos autorais;  

f) descumprimento de obrigações assumidas, pelo segurado, em contratos e/ou 

convenções;  

g) descumprimento, por parte do segurado, de obrigações tributárias ou fiscais, sejam 
contratuais ou legais;  

h) multas, de qualquer natureza, impostas ao segurado, bem como as indenizações 
punitivas e/ou exemplar às quais seja condenado pela Justiça;  

i) despesas de qualquer natureza, relativas a inquéritos policiais, ações ou 
procedimentos de natureza criminal, observadas, no entanto, às disposições da alínea 
“b”, do subitem 1.4 destas condições particulares;  

j) qualquer ação de regresso, contra o segurado, promovida por secretarias ou 
autarquias do Ministério da Previdência Social ou da Saúde, no que diz respeito ao 
reembolso de despesas médicas, hospitalares e laboratoriais, ou de benefícios 
previdenciários, incluindo, mas não limitado, a indenizações de seguro de acidentes 
do trabalho;  

k) danos morais;  

l) acusações de injúria, difamação, calúnia, racismo, assédio, abuso ou violência sexual 

e/ou moral;  

m) operações realizadas em locais, quer seja no mar ou em terra, destinados a produção, 
exploração ou prospecção de petróleo ou gás;  

n) danos causados a animais ditos de raça pura, que não possuam o competente 
certificado e registro oficial. Nesta hipótese, a indenização não excederá o valor do 
animal comum.  

  

2.3. No que diz respeito às instalações e/ou equipamentos de propriedade de terceiros, 
ocupados e/ou operados pelo segurado, sem que tenham sido por ele alugados ou 
arrendados, a Seguradora somente responderá pelos danos ocasionados a tais bens, 
nos termos desta cláusula, se os mesmos forem operados por empregados do segurado, 
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ou pessoas por ele contratadas, tecnicamente capacitadas e habilitadas, de acordo com 
a lei e/ou com instruções do fabricante ou fornecedor do equipamento. Em nenhuma 
hipótese, a Seguradora responderá pelas reclamações de indenização decorrentes de 
quebra mecânica, danos elétricos, ou sobrecarga, isto é, por carga que exceda a 
capacidade de operação do equipamento.  
  

2.4. Não caberá qualquer indenização por este seguro quando, entre o segurado e o 

terceiro reclamante, existir participação acionária ou por cota, até o nível de pessoas 

físicas que, isoladamente ou em conjunto, exerçam ou tenham possibilidade de exercer 

controle comum da empresa segurada e da empresa reclamante.  
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3. Início e Fim de Responsabilidade  

  

3.1. A responsabilidade da Seguradora por este seguro, respeitado o seu início de 

vigência, principia quando:  

a) da colocação dos equipamentos, máquinas ou aparelhos, pertencentes ao segurado, 

nos locais da prestação de serviços; ou  

b) o segurado assumir o controle e/ou a administração de equipamentos, máquinas ou 

aparelhos, pertencentes a terceiros, existentes naqueles locais.  

  

3.2. A responsabilidade da Seguradora cessará em relação a cada prestação de 

serviços, quando:  

a) for terminada a retirada dos equipamentos, máquinas ou aparelhos, pertencentes ao 

segurado, nos locais da prestação de serviços; ou  

b) for devolvido o controle e/ou a administração de equipamentos, máquinas ou 

aparelhos, pertencentes a terceiros, existentes naqueles locais.  

  

4. Bens Não Compreendidos pelo Seguro  

  

Revoga-se, na íntegra, a cláusula 3ª das condições gerais.  

  

5. Limite Máximo de Indenização  

  

5.1. A importância fixada na apólice sob o título de limite máximo de indenização 

representa, em relação a presente cobertura, o valor até o qual a Seguradora responderá 

por sinistro.   

  

5.2. Não obstante, fica estabelecido um segundo valor máximo de indenização, 

denominado “LIMITE AGREGADO”, que representa o valor até qual a Seguradora 

responderá, quando considerada a soma de todas as indenizações relacionadas aos 

sinistros abrangidos pela presente cobertura.  

  

5.2.1. O limite agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado 

para o limite máximo de indenização, por um fator maior ou igual a um, previamente 

acordado e estabelecido na apólice.  

  

5.2.2. Na hipótese de não haver, na apólice, referência ao fator multiplicativo mencionado 

no subitem anterior, esse será suposto igual a 1 (um).  

  

5.3. O limite agregado não elimina nem substitui o limite máximo de indenização, 

continuando este a ser, sem prejuízo a outras disposições deste seguro, o valor até o 

qual a Seguradora responderá por sinistro, ou série de sinistros, ressalvada, porém, a 

variação destes valores, conforme a seguir disposto:  
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5.3.1. Efetuado o pagamento de qualquer indenização, serão fixados:  

a) um novo limite agregado, definido como a diferença entre o limite agregado vigente 

na data da liquidação do sinistro, e a indenização efetuada;  

b) um novo limite máximo de indenização, definido como o MENOR dos seguintes 

valores:  

b.1) o limite máximo de indenização inicialmente contratado; ou  

b.2) o valor definido na alínea “a” deste subitem.  

  

5.4. Se as indenizações pagas exaurir o vigente limite agregado, a presente 

cobertura será automaticamente cancelada, não tendo o segurado direito a 

qualquer restituição de prêmio.   

  

5.5. Tanto o limite máximo de indenização, como o limite agregado NÃO SE 

SOMAM NEM SE COMUNICAM, sendo estipulados, particularmente para cada 

cobertura contratada.  

  

6. Obrigações do Segurado  

  

6.1. Além do cumprimento das demais responsabilidades assumidas em relação ao presente contrato, 

o segurado, sob pena da perda de direito a qualquer indenização, se obriga a adotar e/ou a fazer 

cumprir, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas e/ou de outras disposições 

determinadas por órgãos ou autoridades competentes e/ou previstas em lei, ou ainda, pela Seguradora 

no interesse deste seguro, zelando e mantendo em condições operacionais e de segurança 

adequadas, de acordo com os requisitos técnicos recomendados, os bens de sua propriedade e posse, 

capazes de causar danos a terceiros, comunicando à Seguradora, por escrito, qualquer alteração ou 

mudança que venham a sofrer os referidos bens.  

  

6.2. No que diz respeito aos acidentes ocasionados por defeito de funcionamento ou erro humano na 

operação, condução, conservação ou manutenção de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos 

e instalações utilizadas pelo segurado, fica desde já estabelecido que a garantia desta cobertura esta 

condicionada à comprovação de que tais bens são operados por pessoas devidamente habilitadas 

para esse fim, como também da existência de contrato manutenção regular, e ainda, durante os 

serviços de conservação e/ou manutenção, do uso de avisos de advertência expostos em locais 

visíveis, alertando da eventual existência de qualquer tipo de perigo.  

  

6.3. Correrão por conta do segurado as despesas necessárias para cumprimento das medidas 

previstas nesta cláusula.  

  

7. Disposições Complementares  

  

Esta cobertura só poderá ser contratada por pessoas jurídicas.  

  

8. Ratificação   
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Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido 

expressamente alteradas ou revogadas pelas presentes condições particulares.  

  

COBERTURA ADICIONAL Nº. 060 - RESPONSABILIDADE CIVIL OPERAÇÕES DE 

CARGA,  

DESCARGA, MOVIMENTAÇÃO, IÇAMENTO E DESCIDA (COBERTURA AMPLA)  

CONDIÇÕES PARTICULARES  

  

1. Riscos Cobertos  

  

1.1. Pagamento das quantias pelas quais o segurado vier a ser responsável civilmente, 

em sentença judicial transitada em julgado, ou em acordo autorizado de modo expresso 

pela Seguradora, relativas às reparações de danos materiais e/ou corporais causados 

involuntariamente a terceiros, em consequência de acidentes ocorridos em locais nos 

quais ele preste os serviços de movimentação de cargas, e durante a prestação de tais 

serviços, desde que aqueles danos decorram exclusivamente dos seguintes eventos: a) 

incêndio e/ou explosão;  

b) queda, lançamento ou deslocamento de quaisquer objetos;  

c) acidentes causados por ações necessárias às atividades do segurado, mesmo que 

realizadas apenas eventualmente;  

d) acidentes causados por defeito de funcionamento ou erro humano na operação ou 

condução de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações utilizadas 

pelo segurado, ainda que não lhe pertencentes;  

e) acidentes causados por serviços relacionados com a conservação e/ou manutenção 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações utilizadas pelo 

segurado, ainda que não lhe pertencentes;  

f) acidentes causados por bens pertencentes a terceiros, movimentados pelo segurado, 

compreendendo a carga, descarga, deslocamento, içamento e descida. Da mesma 

forma, estão amparadas por esta cobertura, as reclamações de indenização por danos 

sofridos pelos bens de terceiros movimentados pelo segurado, desde que resultante 

de risco previsto e coberto nos termos aqui estabelecidos.  

  

1.2. A expressão MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS abrange o carregamento, a 

descarga, o deslocamento, o içamento e a descida.  

  

1.3. Para fins de cobertura, os contratantes da prestação de serviços de 

movimentação de cargas executadas pelo segurado, serão equiparados a 

terceiros, condicionado, no entanto, a existência de contrato firmado entre eles. 

Fica, ainda, ajustado que esta cobertura também abrangerá as reclamações de 

indenização por danos causados aos bens não movimentados pelo segurado.  
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1.4. Ainda dentro do limite máximo de indenização fixado para cada cobertura, 

condicionado, no entanto, a 10% daquela importância, ou a 20% do valor da ação, 

o que for menor, a Seguradora:  

a) desde que consequentes de evento abrangido por esta cobertura, responderá pelas 

custas judiciais e honorários de advogados nomeados pelo segurado, para a defesa 

judicial de seus direitos no foro cível, e demais despesas relacionadas com o 

processo, devidamente comprovadas, inclusive dos terceiros reclamantes. Neste 

último caso, porém, somente pelas custas judiciais e honorários de sucumbência que 

advenham de sentença judicial, ou, quando autorizado de modo expresso pela  

Seguradora;  

b) poderá vir a responder pelas despesas com a defesa do segurado na esfera criminal, 

EMBORA NÃO ESTEJA OBRIGADA, sempre que tal medida possa influir diretamente 

em ação cível da qual advenha responsabilidade abrangida nos termos deste contrato.   

  

1.5. Fica ainda ajustado que a presente cobertura também garantirá:  

a) as indenizações pertinentes a LUCROS CESSANTES e/ou PERDAS FINANCEIRAS 

incorridas pelos terceiros reclamantes, quando diretamente resultante de riscos 

cobertos nela previstos;  

b) as despesas incorridas com ações emergenciais, devidamente comprovadas, ou, na 

ausência de comprovantes, confirmadas por vistoria de sinistro ou perícia técnica 

realizada pela Seguradora, ou por intermédio de terceiros por ela nomeados. Para 

essas despesas prevalecerá um capital segurado isolado, que não se somará nem se 

acumulará a qualquer outro, considerado, para todos os fins e efeitos, como sublimite 

desta cobertura adicional. Se não houver previsão na apólice de tal sublimite, essas 

despesas estão subordinadas ao valor correspondente a 10% (dez por cento) do limite 

máximo  

de indenização fixado para a presente cobertura de responsabilidade civil operações 

de carga, descarga, movimentação, içamento e descida (cobertura ampla).  

  

1.6. A expressão “ações emergenciais” abrange:  

a) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais 

para evitar risco iminente e que seria amparado pelo presente seguro, a partir de um 

incidente, sem as quais os eventos cobertos e descritos na apólice seriam inevitáveis 

ou ocorreriam de fato, condicionada qualquer situação aos exatos termos das 

coberturas efetivamente contratadas;  

b) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais, 

durante e/ou após a ocorrência de sinistro, de modo a minorar lhe as consequências, 

evitando a propagação de riscos cobertos, salvando e protegendo os bens ou 

interesses descritos na apólice.  

  

1.7. Para todos os fins e efeitos, não são consideradas como “ações emergenciais” as 

despesas incorridas com:  

a) manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, 

ampliação e outras afins inerentes ao ramo de atividade do segurado;  
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b) medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, entendidas 

como sendo providências tomadas sem qualquer relação direta com incidente coberto 

pelo seguro, assim como quando tais providências forem tomadas de maneira 

extemporânea. O segurado se obriga a avisar imediatamente a Seguradora, qualquer 

incidente, ou ao receber uma ordem de autoridade competente, que possa gerar 

pagamento de indenização nos termos aqui estabelecidos. Além disso, o segurado se 

obriga a executar tudo o que lhe for exigido para limitar as despesas ao que seja 

necessário e objetivamente adequado para conter o evento. O segurado suportará as 

despesas efetuadas para a contenção de eventos não abrangidos pelas coberturas 

contratadas na apólice. Na hipótese de o segurado adotar medidas para o salvamento 

e contenção de eventos cobertos e não cobertos, as despesas serão rateadas 

proporcionalmente entre Seguradora e segurado.  

  

1.8. Desde que expresso na apólice sob o título de responsabilidade civil cruzada, fica 

estabelecido que:  

a) no termo segurado, quando empregado, significa não só o segurado principal 

especificado na apólice, mas também as pessoas físicas ou jurídicas por ele 

subcontratadas, bem como seus diretores, empregados, prepostos e assessores, 

quando no exercício de suas atribuições referentes às atividades vinculadas ao 

interesse segurável garantido por este contrato;  

b) as disposições desta cobertura se aplica separadamente ao segurado principal e a 

cada subcontratado, como se cada um tivesse contratado um seguro individual. Por 

consequência, estão abrangidas, até os limites expressos na apólice, as reclamações 

de indenização por danos involuntários, materiais e/ou corporais, que um possa 

causar ao outro, como também a terceiros, conforme definido no subitem 1.1 destas 

condições particulares;  

c) a garantia concedida a cada subcontratado, cessará em função da rescisão ou término 

dos trabalhos para com o seguro principal, não sendo devida qualquer restituição de 

prêmio.  

  

2. Riscos Não Cobertos e Prejuízos Não Indenizáveis  

  

2.1. Além das disposições constantes na cláusula 7ª das condições gerais, estão 

excluídas desta cobertura, as reclamações de indenização decorrentes de/o:  

a) danos causados a bens tangíveis (inclusive veículos enquadrados nas disposições do 

Código Nacional de Trânsito), documentos e/ou valores de terceiros, em poder do 

segurado, para guarda, custódia,  
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movimentação, transporte, uso ou execução de quaisquer trabalhos. A execução aqui 
estabelecida não se aplica a bens tangíveis objeto desta cobertura, ou seja, bens de 
terceiros movimentados pelos segurado;  

b) acidentes ocorridos e/ou originados, em vias públicas, ou fora do perímetro interno da 
propriedade em que são prestados os serviços especificados na apólice;  

c) uso de máquinas e/ou equipamentos inadequados às operações realizadas, ou ainda, 
pela inobservância voluntária das instruções que disciplinam o transporte e 
movimentação de cargas;  

d) acidentes relacionados com a inobservância voluntária das normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas e/ou de outras disposições determinadas por órgãos 
ou autoridades competentes e/ou previstas em lei, ou ainda, pela Seguradora no 
interesse deste seguro;  

e) danos causados a pessoas ou bens transportados em locais não especificadamente 
destinados a tal fim;  

f) atrasos nas operações de carga, descarga, içamento e descida;  

g) acidentes relacionados com a prestação de serviços de movimentação de cargas, em 
locais e/ou de equipamentos, destinados a produção, exploração ou prospecção de 
petróleo ou gás, quer seja no mar, quer seja em terra;  

h) danos ocasionados durante operações em obras de engenharia (obras civis e/ou 
instalação e montagem de máquinas e/ou equipamentos). Para todos os fins e efeitos, 
entende se por obras de engenharia, aquelas compatíveis com as atividades e 
atribuições conferidas pela Lei nº. 5194, de 24 de Novembro de 1966, que importem 
na realização dos seguintes empreendimentos: aproveitamento e utilização de 
recursos naturais; meios de locomoção e comunicações; edificações, serviços e 
equipamentos urbanos, rurais e regionais, nos seus aspectos técnicos e artísticos; 
instalações e meios de acesso a costas, cursos e massas de água e extensões 
terrestres; e desenvolvimento industrial;  

i) acidentes relacionados com fenômenos ou convulsões da natureza, considerados nos 
termos da lei, como casos fortuitos ou de força maior, assim entendido, os eventos 
imprevisíveis cujo os efeitos não foram passíveis de serem impedidos ou evitados pelo 
segurado;  

j) ação paulatina (contínua, intermitente e/ou periódica) de fatores ambientais presentes 
nas instalações do segurado, tais como temperatura, umidade, fumaça, infiltrações, 
molhadura, derramamento, transbordamento, vazamento, vibrações, gases e vapores;  

k) danos causados a aeronaves ou por aeronaves, e de qualquer outro risco aeronáutico 
ou relacionado com a navegação aérea;  

l) danos causados a embarcações ou por embarcações, e de qualquer outro risco 
relacionado com a navegação marítima, costeira, fluvial ou lacustre, inclusive os riscos 
marítimos de P&I;  

m) danos genéticos, assim como os decorrentes de produtos geneticamente modificados;   

n) danos de qualquer natureza causados por asbestos (puro ou produtos feitos 
inteiramente de amianto, inclusive no que diz respeito a aquisição de asbestos por 
qualquer pessoa, com vínculo empregatício ou não com o segurado), talco 
asbestiforme, diethilstibestrol, dioxina, uréia, formaldeído, vacina para gripe suína ou 
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aviária, dispositivo intra-uterino (DIU), contraceptivo oral, fumo ou derivados, danos 
resultantes de hepatite B, SIDA/AIDS, HIV2, e pelo uso de produtos abortivos;  

o) desastres ecológicos ou ambientais de qualquer natureza, em particular os ecológicos 
puros, assim denominados aqueles que incidem sobre os elementos naturais sem 
titularidade privada, de domínio público, tais como os rios, o mar, o ar e as florestas;  

p) perdas financeiras, inclusive lucros cessantes, não decorrentes de danos materiais 
e/ou corporais causados a terceiros, abrangidos pela presente cobertura;  

q) acidentes relacionados com construção, demolição, reconstrução e/ou de alteração 

estrutural de imóveis de propriedade do segurado, ou por este ocupados, 

administrados, controlados, alugados e/ou 
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arrendados, bem como de qualquer tipo de obra, inclusive instalações e montagens;  

r) uso de materiais, métodos de trabalho e/ou técnicas experimentais não aprovadas 
pelos órgãos competentes;  

s) acidentes relacionados com poluição ou contaminação, decorrente de emissão, 
descarga, dispersão, desprendimento, escape, emanação, vazamento ou derrame de 
substâncias tóxicas e/ou poluentes, originadas de locais de propriedade do segurado, 
ou por este administrados, controlados, arrendados e/ou alugados, e ainda, de bens 
e/ou mercadorias durante transporte, por ele realizados ou a seu mando. Da mesma 
forma, estão excluídas deste seguro, as reclamações de indenização, direta ou 
indiretamente, ocasionados por ou que ocorram por meio, ou, em consequência de 
ruídos (seja ele audível ao ouvido humano ou não), estrondos sônicos, ou quaisquer 
fenômenos associados aos mesmos;  

t) prestação de serviços sem a devida autorização ou licença, emitida por autoridade 

competente.  

  

2.2. Estão também excluídas desta cobertura, as reclamações de indenização 
resultantes, direta ou indiretamente, de/a:  

a) danos, de qualquer espécie, causados ao segurado, seus ascendentes, descendentes 
e cônjuge, como também a quaisquer outras pessoas, parentes ou não, que com ele 
residam ou que dele dependam 
economicamente. No caso de pessoas jurídicas, a exclusão abrange o segurado, os 
sócios controladores, os seus dirigentes e administradores, beneficiários, e 
respectivos representantes;  

b) danos a bens de empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e terceiros contratados 
pelo segurado, ainda que a seu serviço;  

c) danos corporais sofridos por empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e terceiros 
contratados pelo segurado, ainda que a seu serviço, exceto em caso de morte ou 
invalidez permanente, total ou parcial, resultante de intoxicação provocado peloo 
consumo de comestíveis e/ou bebidas, fornecidas e/ou comercializadas pelo 
segurado, ou por terceiros autorizados, nos estabelecimentos especificados na 
apólice;  

d) doenças naturais, doenças profissionais, doenças do trabalho ou similares;  

e) danos causados a bens transportados pelo segurado, sejam eles de sua propriedade 
ou pertencentes a terceiros;  

f) violação de direitos autorais;  

g) descumprimento de obrigações assumidas, pelo segurado, em contratos e/ou 

convenções;  

h) descumprimento, por parte do segurado, de obrigações tributárias ou fiscais, sejam 
contratuais ou legais;  

i) multas, de qualquer natureza, impostas ao segurado, bem como as indenizações 
punitivas e/ou exemplar às quais seja condenado pela Justiça;  
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j) despesas de qualquer natureza, relativas a inquéritos policiais, ações ou 
procedimentos de natureza criminal, observadas, no entanto, às disposições da alínea 
“b”, do subitem 1.4 destas condições particulares;  

k) qualquer ação de regresso, contra o segurado, promovida por secretarias ou 
autarquias do Ministério da Previdência Social ou da Saúde, no que diz respeito ao 
reembolso de despesas médicas, hospitalares e laboratoriais, ou de benefícios 
previdenciários, incluindo, mas não limitado, a indenizações de seguro de acidentes 
do trabalho;  

l) danos morais;  

m) acusações de injúria, difamação, calúnia, racismo, assédio, abuso ou violência sexual 

e/ou moral;  

n) de operações realizadas em locais, quer seja no mar ou em terra, destinados a 

produção, exploração ou prospecção de petróleo ou gás;  
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o) danos causados a animais ditos de raça pura, que não possuam o competente 

certificado e registro oficial. Nesta hipótese, a indenização não excederá o valor do 

animal comum.  

  

2.3. No que diz respeito às instalações e/ou equipamentos de propriedade de terceiros, 

ocupados e/ou operados pelo segurado, sem que tenham sido por ele alugados ou 

arrendados, a Seguradora somente responderá pelos danos ocasionados a tais bens, 

nos termos desta cláusula, se os mesmos forem operados por empregados do segurado, 

ou pessoas por ele contratadas, tecnicamente capacitadas e habilitadas, de acordo com 

a lei e/ou com instruções do fabricante ou fornecedor do equipamento. Em nenhuma 

hipótese, a Seguradora responderá pelas reclamações de indenização decorrentes de 

quebra mecânica, danos elétricos, ou sobrecarga, isto é, por carga que exceda a 

capacidade de operação do equipamento.  

  

2.4. Não caberá qualquer indenização por este seguro quando, entre o segurado e o 

terceiro reclamante, existir participação acionária ou por cota, até o nível de pessoas 

físicas que, isoladamente ou em conjunto, exerçam ou tenham possibilidade de exercer 

controle comum da empresa segurada e da empresa reclamante.  

  

3. Início e Fim de Responsabilidade  

  

3.1. A responsabilidade da Seguradora por este seguro, respeitado o seu início de 

vigência, principia quando:  

a) da colocação dos equipamentos, máquinas ou aparelhos, pertencentes ao segurado, 

nos locais da prestação de serviços; ou  

b) o segurado assumir o controle e/ou a administração de equipamentos, máquinas ou 

aparelhos, pertencentes a terceiros, existentes naqueles locais.  

  

3.2. A responsabilidade da Seguradora cessará em relação a cada prestação de 

serviços, quando:  

a) for terminada a retirada dos equipamentos, máquinas ou aparelhos, pertencentes ao 

segurado, nos locais da prestação de serviços; ou  

b) for devolvido o controle e/ou a administração de equipamentos, máquinas ou 

aparelhos, pertencentes a terceiros, existentes naqueles locais.  

  

4. Bens Não Compreendidos pelo Seguro  

  

Revoga-se, na íntegra, a cláusula 3ª das condições gerais.  

  

5. Limite Máximo de Indenização  
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5.1. A importância fixada na apólice sob o título de limite máximo de indenização 

representa, em relação a presente cobertura, o valor até o qual a Seguradora responderá 

por sinistro.   

  

5.2. Não obstante, fica estabelecido um segundo valor máximo de indenização, 

denominado “LIMITE AGREGADO”, que representa o valor até qual a Seguradora 

responderá, quando considerada a soma de todas as indenizações relacionadas aos 

sinistros abrangidos pela presente cobertura.  

  

5.2.1. O limite agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado 

para o limite máximo de indenização, por um fator maior ou igual a um, previamente 

acordado e estabelecido na apólice.  

  

5.2.2. Na hipótese de não haver, na apólice, referência ao fator multiplicativo mencionado 

no subitem anterior, esse será suposto igual a 1 (um).  

  

5.3. O limite agregado não elimina nem substitui o limite máximo de indenização, 

continuando este a ser, sem prejuízo a outras disposições deste seguro, o valor até o 

qual a Seguradora responderá por sinistro, ou série de sinistros, ressalvada, porém, a 

variação destes valores, conforme a seguir disposto:  

  

5.3.1. Efetuado o pagamento de qualquer indenização, serão fixados:  

a) um novo limite agregado, definido como a diferença entre o limite agregado vigente 

na data da liquidação do sinistro, e a indenização efetuada;  

b) um novo limite máximo de indenização, definido como o MENOR dos seguintes 

valores:  

b.1) o limite máximo de indenização inicialmente contratado; ou  

b.2) o valor definido na alínea “a” deste subitem.  

  

5.4. Se as indenizações pagas exaurir o vigente limite agregado, a presente 

cobertura será automaticamente cancelada, não tendo o segurado direito a 

qualquer restituição de prêmio.   

  

5.5. Tanto o limite máximo de indenização, como o limite agregado NÃO SE 

SOMAM NEM SE COMUNICAM, sendo estipulados, particularmente para cada 

cobertura contratada.  

  

6. Obrigações do Segurado  

  

6.1. Além do cumprimento das demais responsabilidades assumidas em relação ao presente contrato, 

o segurado, sob pena da perda de direito a qualquer indenização, se obriga a adotar e/ou a fazer 

cumprir, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas e/ou de outras disposições 

determinadas por órgãos ou autoridades competentes e/ou previstas em lei, ou ainda, pela Seguradora 

no interesse deste seguro, zelando e mantendo em condições operacionais e de segurança 
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adequadas, de acordo com os requisitos técnicos recomendados, os bens de sua propriedade e posse, 

capazes de causar danos a terceiros, comunicando à Seguradora, por escrito, qualquer alteração ou 

mudança que venham a sofrer os referidos bens.  

  

6.2. No que diz respeito aos acidentes ocasionados por defeito de funcionamento ou erro humano na 

operação, condução, conservação ou manutenção de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos 

e instalações utilizadas pelo segurado, fica desde já estabelecido que a garantia desta cobertura esta 

condicionada à comprovação de que tais bens são operados por pessoas devidamente habilitadas 

para esse fim, como também da existência de contrato manutenção regular, e ainda, durante os 

serviços de conservação e/ou manutenção, do uso de avisos de advertência expostos em locais 

visíveis, alertando da eventual existência de qualquer tipo de perigo.  

  

6.3. Correrão por conta do segurado as despesas necessárias para cumprimento das medidas 

previstas nesta cláusula.  

  

7. Disposições Complementares  

  

Esta cobertura só poderá ser contratada por pessoas jurídicas.  

  

8. Ratificação   

  

Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido 

expressamente alteradas ou revogadas pelas presentes condições particulares.  

  

COBERTURA ADICIONAL Nº. 061 - RESPONSABILIDADE CIVIL   

PRODUTOS (TERRITÓRIO BRASILEIRO)  

CONDIÇÕES PARTICULARES  

  

1. Riscos Cobertos  

  

1.1. Ao contrário do que dispõe a alínea “f”, do subitem 2.2 das condições particulares, a 

cobertura de responsabilidade civil operações, se estenderá para garantir, em 

conformidade com o que estiver especificado na apólice, as reclamações de indenização 

decorrentes de acidentes provocados pelos produtos por ele produzidos, fabricados, 

construídos, montados, criados, vendidos, locados, arrendados, emprestados, 

consignados, doados, dados em comodato, distrbuídos ou de qualquer outra forma 

comercializados no Território Brasileiro, depois de entregues a terceiros, definitiva ou 

provisoriamente, fora dos locais do risco, desde que aqueles danos decorram 

exclusivamente de: a) defeito de fabricação, falha ou mau funcionamento;  

b) mau acondicionamento e/ou pela má embalagem;  

c) erros ou omissões em manuais de instruções;  

d) troca de embalagens, rótulos ou qualquer outro meio de identificação;  
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e) troca ou erro, involuntários, no fornecimento de produtos, a menos que corretamente 

identificados.  

  

1.2. No que diz respeito a retirada de produtos do mercado e/ou substituição, 

parcial ou integral, de produtos, na tentativa de evitar danos abrangidos por esta 

cobertura, fica desde já ajustado, que tais despesas estão sujeitas a um capital 

segurado próprio, corrrespondente a 1% (um por cento) do limite máximo de 

indenização atribuído, condicionado, ainda, a R$ 10.000,00. Esse valor não se 

somará, nem se acumulará a qualquer outro, prevalecendo, para todos os fins e 

efeitos, como sublimite da presente cobertura adicional. A necessidade de retirar 

e/ou substituir os produtos deve ser comprovado pelo segurado, admitindo-se, 

com esta finalidade, a apresentação de laudos de responsabilidade de técnicos, 

peritos, e/ou órgãos especializados.  

  

1.3. Fica ajustado que os danos causados por produtos originários de um 

mesmo processo defeituoso de fabricação ou afetados por uma mesma condição 

inadequada de armazenamento, acondicionamento ou manipulação, serão 

considerados como um único sinistro, qualquer que seja o número de 

reclamantes.  

  

1.4. Na hipótese acima, independente de o terceiro prejudicado ter apresentado 

reclamação,           considerar-se-á como data do sinistro o dia em que ocorreu o 

dano primeiramente conhecido pelo segurado, e, se tal data estiver incluída na 

vigência da apólice, estão garantidos pela mesma, além daquele primeiro dano, 

os danos sucessivos vinculados ao sinistro, ainda que ocorridos após o período 

de cobertura da apólice, respeitado o limite máximo de indenização.  

1.5. Ainda dentro do limite máximo de indenização fixado para cada cobertura, 

condicionado, no entanto, a 10% daquela importância, ou a 20% do valor da ação, 

o que for menor, a Seguradora:  

a) desde que consequentes de evento abrangido por esta cobertura, responderá pelas 

custas judiciais e honorários de advogados nomeados pelo segurado, para a defesa 

judicial de seus direitos no foro cível, e demais despesas relacionadas com o 

processo, devidamente comprovadas, inclusive dos terceiros reclamantes. Neste 

último caso, porém, somente pelas custas judiciais e honorários de sucumbência que 

advenham de sentença judicial, ou, quando autorizado de modo expresso pela  

Seguradora;  

b) poderá vir a responder pelas despesas com a defesa do segurado na esfera criminal, 

EMBORA NÃO ESTEJA OBRIGADA, sempre que tal medida possa influir diretamente 

em ação cível da qual advenha responsabilidade abrangida nos termos deste contrato.   

  

1.6. Fica ainda ajustado que, sem prejuízo ao que dispõe o item 2 destas 

condições particulares, a presente cobertura também garantirá as despesas 

incorridas com ações emergenciais, devidamente comprovadas, ou, na 

ausência de comprovantes, confirmadas por vistoria de sinistro ou perícia 
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técnica realizada pela Seguradora, ou por intermédio de terceiros por ela 

nomeados. Para essas despesas prevalecerá um capital segurado isolado, 

que não se somará nem se acumulará a qualquer outro, considerado, para 

todos os fins e efeitos, como sublimite desta cobertura adicional. Se não 

houver previsão na apólice de tal sublimite, essas despesas estão 

subordinadas ao valor correspondente a 10% (dez por cento) do limite máximo 

de indenização fixado para a presente cobertura de responsabilidade civil 

produtos (Território Brasileiro).  

  

1.7. A expressão “ações emergenciais” abrange:  

a) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais 

para evitar risco iminente e que seria amparado pelo presente seguro, a partir de um 

incidente, sem as quais os eventos cobertos e descritos na apólice seriam inevitáveis 

ou ocorreriam de fato, condicionada qualquer situação aos exatos termos das 

coberturas efetivamente contratadas;  

b) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais, 

durante e/ou após a ocorrência de sinistro, de modo a minorar lhe as consequências, 

evitando a propagação de riscos cobertos, salvando e protegendo os bens ou 

interesses descritos na apólice.  

  

1.8. Para todos os fins e efeitos, não são consideradas como “ações emergenciais” as 

despesas incorridas com:  

a) manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, 

ampliação e outras afins inerentes ao ramo de atividade do segurado;  

b) medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, entendidas 

como sendo providências tomadas sem qualquer relação direta com incidente coberto 

pelo seguro, assim como quando tais providências forem tomadas de maneira 

extemporânea. O segurado se obriga a avisar imediatamente a Seguradora, qualquer 

incidente, ou ao receber uma ordem de autoridade competente, que possa gerar 

pagamento de indenização nos termos aqui estabelecidos. Além disso, o segurado se 

obriga a executar tudo o que lhe for exigido para limitar as despesas ao que seja 

necessário e objetivamente adequado para conter o evento. O segurado suportará as 

despesas efetuadas para a contenção de eventos não abrangidos pelas coberturas 

contratadas na apólice. Na hipótese de o segurado adotar medidas para o salvamento 

e contenção de eventos cobertos e não cobertos, as despesas serão rateadas 

proporcionalmente entre Seguradora e segurado.  

  

2. Riscos Não Cobertos e Prejuízos Não Indenizáveis  

  

2.1. Além das disposições do item 2, da cláusula particular nº. 026, respeitados os termos 

do item 1 destas condições particulares, estão excluídos desta cobertura, as 

reclamações de indenização por perdas, danos ou despesas, na hipótese dos produtos: 

a) se encontrarem em fase de experiência;  

b) contiverem imperfeições devido a erro de plano, fórmula, desenho e projeto;  
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c) ocasionarem alterações genéticas;  

d) serem geneticamente modificados;  

e) serem utilizados indevidamente em virtude de semelhança com outro produto em sua 

forma, aparência ou embalagem;  

f) não funcionarem ou não tiverem o desempenho dele esperado. Estão cobertos, 

todavia, os danos materiais e/ou corporais consequentes de acidentes provocados por 

defeitos apresentados pelos mesmos;  

g) apresentarem vício de qualidade ou de quantidade que torne o produto impróprio para 

o consumo, ou lhe diminua o valor.  

  

2.2. Estão igualmente excluídas desta cobertura, as perdas, danos ou despesas que se 

verificarem em consequência da interrupção de fornecimento, de fornecimento deficiente 

dos produtos, ou pela deficiência do funcionamento dos medidores de fornecimento.  

  

3. Bens Não Compreendidos pelo Seguro  

  

3.1. Salvo disposição em contrário, expressa na apólice, estão excluídos da presente 

cobertura, os seguintes produtos:  

a) produtos de caça, solo, pecuária ou pesca que não tenham sido submetidos a 

qualquer processo de transformação e/ou industrialização;  

b) produtos utilizados como componentes de aeronaves, ou em competições e provas 

desportivas de um modo geral.  

  

4. Limite Máximo de Indenização  

  

4.1. A importância fixada na apólice sob o título de limite máximo de indenização 

representa, em relação a presente cobertura, o valor até o qual a Seguradora responderá 

por sinistro.   

  

4.2. Não obstante, fica estabelecido um segundo valor máximo de indenização, 

denominado “LIMITE AGREGADO”, que representa o valor até qual a Seguradora 

responderá, quando considerada a soma de todas as indenizações relacionadas aos 

sinistros abrangidos pela presente cobertura.  

  

4.2.1. O limite agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado 

para o limite máximo de indenização, por um fator maior ou igual a um, previamente 

acordado e estabelecido na apólice.  

  

4.2.2. Na hipótese de não haver, na apólice, referência ao fator multiplicativo mencionado 

no subitem anterior, esse será suposto igual a 1 (um).  

  

4.3. O limite agregado não elimina nem substitui o limite máximo de indenização, 

continuando este a ser, sem prejuízo a outras disposições deste seguro, o valor até o 
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qual a Seguradora responderá por sinistro, ou série de sinistros, ressalvada, porém, a 

variação destes valores, conforme a seguir disposto:  

  

4.3.1. Efetuado o pagamento de qualquer indenização, serão fixados:  

a) um novo limite agregado, definido como a diferença entre o limite agregado vigente 

na data da liquidação do sinistro, e a indenização efetuada;  

b) um novo limite máximo de indenização, definido como o MENOR dos seguintes 

valores:  

b.1) o limite máximo de indenização inicialmente contratado; ou  

b.2) o valor definido na alínea “a” deste subitem.  

  

4.4. Se as indenizações pagas exaurir o vigente limite agregado, a presente 

cobertura será automaticamente cancelada, não tendo o segurado direito a 

qualquer restituição de prêmio.   

  

4.5. Tanto o limite máximo de indenização, como o limite agregado NÃO SE 

SOMAM NEM SE COMUNICAM, sendo estipulados, particularmente para cada 

cobertura contratada.  

  

5. Inspeções   

  

5.1. Em complemento a cláusula 11ª das condições gerais, fica desde já estabelecido, que a 

Seguradora, como condição prévia para aceitação do risco, poderá requerer do segurado, que 

implante sistema de controle de qualidade, ou adapte o já existente, em conformidade com as 

especificações técnicas, o que será feito por escrito, estipulando-se de comum acordo, prazo hábil 

para execução de tais medidas.  

  

5.2. Decorrido o prazo citado no subitem anterior, a Seguradora poderá, a qualquer tempo, mediante 

aviso prévio, inspecionar o sistema de controle de qualidade instalado pelo segurado, obrigando-se 

este a fornecer os dados e os documentos necessários para a realização da referida inspeção.  

  

5.3. Se, quando da inspeção, for constatado que o sistema de controle de qualidade não satisfaz às 

especificações técnicas acordadas pelas partes, a Seguradora, por sua opção, poderá estabelecer 

novo prazo para atendimento, ou ainda, restringir ou cancelar a cobertura, restituindo-se ao segurado, 

nesta última hipótese, o prêmio de acordo com a cláusula 16ª das referidas condições gerais.    

  

6. Disposições Complementares  

  

6.1. Esta cobertura:  

a) só poderá ser contratada por pessoas jurídicas;  

b) não poderá ser contratada isoladamente, estando vinculada à cobertura mencionada 

no subitem 1.1 destas condições particulares.  
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7. Ratificação   

  

Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido 

expressamente alteradas ou revogadas pelas presentes condições particulares.  

  

COBERTURA ADICIONAL Nº. 062 - RESPONSABILIDADE CIVIL OPERAÇÕES DE 

VIGILÂNCIA  

CONDIÇÕES PARTICULARES  

  

1. Riscos Cobertos  

  

1.1. Pagamento das quantias pelas quais o segurado vier a ser responsável civilmente, 

em sentença judicial transitada em julgado, ou em acordo autorizado de modo expresso 

pela Seguradora, relativas às reparações de danos materiais e/ou corporais causados 

involuntariamente a terceiros, em consequência de acidentes ocorridos no Território 

Brasileiro, em locais nos quais ele preste serviços de guarda e/ou vigilância, durante a 

prestação de tais serviços, desde que aqueles danos decorram exclusivamente dos 

seguintes eventos:  

a) incêndio e/ou explosão provocado involuntariamente pelo segurado, ESTANDO 

EXCLUÍDOS,  

TODAVIA, OS DANOS CAUSADOS AOS BENS CONFIADOS À SUA GUARDA E/OU 

VIGILÂNCIA;  

b) queda, lançamento ou deslocamento de quaisquer objetos;  

c) desabamento, total ou parcial;  

d) acidentes causados por ações necessárias às atividades do segurado, mesmo que 

realizadas eventualmente;  

e) acidentes causados por defeito de funcionamento ou erro humano na operação ou 

condução de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, e instalações utilizadas 

pelo segurado, ainda que não lhe pertencentes. Esta cobertura também se estenderá 

para garantir, os danos decorrentes de acidentes relacionados com a operação de 

máquinas, aparelhos e equipamentos, não dotados de autopropulsão, de propriedade 

do segurado, ou por ele alugados ou arrendados, nas áreas circunvizinhas aos locais 

em que são prestados os serviços de guarda e/ou vigilância;  

f) acidentes causados por serviços relacionados com a conservação e/ou manutenção 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, e instalações utilizadas pelo 

segurado, ainda que não lhe pertencentes.  

  

1.2. Para efeito deste seguro, os contratantes da prestação de serviços de guarda e/ou 

vigilância executadas pelo segurado, serão equiparadas a terceiros, condicionado, no 

entanto, a existência de contrato firmado entre eles.  

  

1.3. Ainda dentro do limite máximo de indenização fixado para cada cobertura, 

condicionado, no entanto, a 10% daquela importância, ou a 20% do valor da ação, 

o que for menor, a Seguradora:  
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a) desde que consequentes de evento abrangido por esta cobertura, responderá pelas 

custas judiciais e honorários de advogados nomeados pelo segurado, para a defesa 

judicial de seus direitos no foro cível, e demais despesas relacionadas com o 

processo, devidamente comprovadas, inclusive dos terceiros reclamantes. Neste 

último caso, porém, somente pelas custas judiciais e honorários de sucumbência que 

advenham de sentença judicial, ou, quando autorizado de modo expresso pela  

Seguradora;  

b) poderá vir a responder pelas despesas com a defesa do segurado na esfera criminal, 

EMBORA NÃO ESTEJA OBRIGADA, sempre que tal medida possa influir diretamente 

em ação cível da qual advenha responsabilidade abrangida nos termos deste contrato.   

  

1.4. Fica ainda ajustado que a presente cobertura também garantirá:  

a) as indenizações pertinentes a LUCROS CESSANTES e/ou PERDAS FINANCEIRAS 

incorridas pelos terceiros reclamantes, quando diretamente resultante de riscos 

cobertos nela previstos;  

b) as despesas incorridas com ações emergenciais, devidamente comprovadas, ou, na 

ausência de comprovantes, confirmadas por vistoria de sinistro ou perícia técnica 

realizada pela Seguradora, ou por intermédio de terceiros por ela nomeados. Para 

essas despesas prevalecerá um capital segurado isolado, que não se somará nem se 

acumulará a qualquer outro, considerado, para todos os fins e efeitos, como sublimite 

desta cobertura adicional. Se não houver previsão na apólice de tal sublimite, essas 

despesas estão subordinadas ao valor correspondente a 10% (dez por cento) do limite 

máximo de indenização fixado para a presente cobertura de responsabilidade civil 

operações de vigilância.  

  

1.5. A expressão “ações emergenciais” abrange:  

a) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais 

para evitar risco iminente e que seria amparado pelo presente seguro, a partir de um 

incidente, sem as quais os eventos cobertos e descritos na apólice seriam inevitáveis 

ou ocorreriam de fato, condicionada qualquer situação aos exatos termos das 

coberturas efetivamente contratadas;  

b) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais, 

durante e/ou após a ocorrência de sinistro, de modo a minorar lhe as consequências, 

evitando a propagação de riscos cobertos, salvando e protegendo os bens ou 

interesses descritos na apólice.  

  

1.6. Para todos os fins e efeitos, não são consideradas como “ações emergenciais” as 

despesas incorridas com:  

a) manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, 

ampliação e outras afins inerentes ao ramo de atividade do segurado;  

b) medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, entendidas 

como sendo providências tomadas sem qualquer relação direta com incidente coberto 

pelo seguro, assim como quando tais providências forem tomadas de maneira 

extemporânea. O segurado se obriga a avisar imediatamente a Seguradora, qualquer 
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incidente, ou ao receber uma ordem de autoridade competente, que possa gerar 

pagamento de indenização nos termos aqui estabelecidos. Além disso, o segurado se 

obriga a executar tudo o que lhe for exigido para limitar as despesas ao que seja 

necessário e objetivamente adequado para conter o evento. O segurado suportará as 

despesas efetuadas para a contenção de eventos não abrangidos pelas coberturas 

contratadas na apólice. Na hipótese de o segurado adotar medidas para o salvamento 

e contenção de eventos cobertos e não cobertos, as despesas serão rateadas 

proporcionalmente entre Seguradora e segurado.  

  

2. Riscos Não Cobertos e Prejuízos Não Indenizáveis  

  

2.1. Além das disposições constantes na cláusula 7ª das condições gerais, estão 

excluídas desta cobertura, as reclamações de indenização decorrentes de/o:  

a) acidentes ocorridos e/ou originados fora do âmbito geográfico de cobertura prevista 

nestas condições particulares;  

b) acidentes ocasionados pelo uso de armas e/ou outros dispositivos de segurança, não 

autorizados pela legislação em vigor, ou que não estejam em conformidade com a 

licença para funcionamento concedida pelos órgãos ou autoridades competentes;  

c) acidentes ocasionados por vigilantes que não possua a devida habilitação para o 

exercício de sua atividade profissional, ou ter a mesma revogada, expirada, cancelada, 

ou não renovada pelo órgão e/ou autoridade competente e/ou por decisão judicial;  

d) utilização de veículos em atividades outras que não aquelas inerentes aos serviços de 

guarda e/ou vigilância;  
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e) uso de máquinas e/ou equipamentos inadequados à prestação dos serviços de guarda 

e/ou vigilância;  

f) danos causados a bens tangíveis, documentos e/ou valores de terceiros, em poder do 
segurado, para guarda, custódia, movimentação, transporte, uso ou execução de 
quaisquer trabalhos. Estão cobertos, todavia, os danos causados a bens tangíveis, 
documentos e/ou valores pertencentes a terceiros, confiados à guarda e/ou vigilância 
do segurado, a menos se decorrentes de riscos não cobertos nos termos destas 
condições particulares;  

g) desaparecimento, extravio, furto, roubo, apropriação indébita, extorsão, extorsão 
indireta, extorsão mediante sequestro ou estelionato, de bens tangíveis, documentos 
e/ou valores;  

h) danos causados a veículos enquadrados nas disposições do Código Nacional de 
Trânsito, decorrente da abertura ou fechamento de portões ou cancelas existentes nos 
estabelecimentos especificados na apólice, ainda que inerente a atividade do vigilante;  

i) acidentes relacionados com a inobservância voluntária das normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas e/ou de outras disposições determinadas por órgãos 
ou autoridades competentes e/ou previstas em lei, ou ainda, pela Seguradora no 
interesse deste seguro;  

j) danos causados a aeronaves ou por aeronaves, e de qualquer outro risco aeronáutico 
ou relacionado com a navegação aérea;  

k) danos causados a embarcações ou por embarcações, e de qualquer outro risco 
relacionado com a navegação marítima, costeira, fluvial ou lacustre, inclusive os riscos 
marítimos de P&I;  

l) desastres ecológicos ou ambientais de qualquer natureza, em particular os ecológicos 
puros, assim denominados aqueles que incidem sobre os elementos naturais sem 
titularidade privada, de domínio público, tais como os rios, o mar, o ar e as florestas;  

m) perdas financeiras, inclusive lucros cessantes, não decorrentes de danos materiais 
e/ou corporais causados a terceiros, abrangidos pela presente cobertura;  

n) uso de materiais, métodos de trabalho e/ou técnicas experimentais não aprovadas 
pelos órgãos competentes;  

o) acidentes relacionados com poluição ou contaminação, decorrente de emissão, 
descarga, dispersão, desprendimento, escape, emanação, vazamento ou derrame de 
substâncias tóxicas e/ou poluentes, de bens ou instalações utilizadas pelo segurado. 
Da mesma forma, estão excluídas deste seguro, as reclamações de indenização, 
direta ou indiretamente, ocasionados por ou que ocorram por meio, ou, em 
consequência de ruídos (seja ele audível ao ouvido humano ou não), estrondos 
sônicos, ou quaisquer fenômenos associados aos mesmos;  

p) prestação de serviços sem a devida autorização ou licença, emitida por autoridade 

competente.  

  

2.2. Estão também excluídas desta cobertura, as reclamações de indenização 
resultantes, direta ou indiretamente, de/a:  
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a) danos, de qualquer espécie, causados ao segurado, seus ascendentes, descendentes 
e cônjuge, como também a quaisquer outras pessoas, parentes ou não, que com ele 
residam ou que dele dependam 
economicamente. No caso de pessoas jurídicas, a exclusão abrange o segurado, os 
sócios controladores, os seus dirigentes e administradores, beneficiários, e 
respectivos representantes;  

b) danos a bens de empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e terceiros contratados 
pelo segurado, ainda que a seu serviço;  

c) danos corporais sofridos por empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e terceiros 

contratados pelo segurado, ainda que a seu serviço, exceto em caso de morte ou 

invalidez permanente, total ou parcial, resultante de intoxicação provocado pelo 

consumo de comestíveis e/ou bebidas, fornecidas e/ou comercializadas pelo 

segurado, ou por terceiros autorizados, nos estabelecimentos especificados na 

apólice;  
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d) doenças naturais, doenças profissionais, doenças do trabalho ou similares;  

e) danos causados a bens transportados pelo segurado, sejam eles de sua propriedade 

ou pertencentes a terceiros;  

f) descumprimento, por parte do segurado, de obrigações trabalhistas, sejam contratuais 

ou legais, referentes à Seguridade Social, seguro obrigatório de acidentes do trabalho, 

pagamento de salários e similares;  

g) descumprimento de obrigações assumidas, pelo segurado, em contratos e/ou 

convenções;  

h) descumprimento, por parte do segurado, de obrigações tributárias ou fiscais, sejam 

contratuais ou legais;  

i) multas, de qualquer natureza, impostas ao segurado, bem como as indenizações 

punitivas e/ou exemplar às quais seja condenado pela Justiça;  

j) despesas de qualquer natureza, relativas a inquéritos policiais, ações ou 

procedimentos de natureza criminal, observadas, no entanto, às disposições da alínea 

“b”, do subitem 1.4 destas condições particulares;  

k) qualquer ação de regresso, contra o segurado, promovida por secretarias ou 

autarquias do Ministério da Previdência Social ou da Saúde, no que diz respeito ao 

reembolso de despesas médicas, hospitalares e laboratoriais, ou de benefícios 

previdenciários, incluindo, mas não limitado, a indenizações de seguro de acidentes 

do trabalho;  

l) danos morais;  

m) acusações de injúria, difamação, calúnia, racismo, assédio, abuso ou violência sexual 

e/ou moral;  

n) operações realizadas em locais, quer seja no mar ou em terra, destinados a produção, 

exploração ou prospecção de petróleo ou gás;  

o) danos causados a animais ditos de raça pura, que não possuam o competente 

certificado e registro oficial. Nesta hipótese, a indenização não excederá o valor do 

animal comum.  

  

2.3. Não caberá qualquer indenização por este seguro quando, entre o segurado e o 

terceiro reclamante, existir participação acionária ou por cota, até o nível de pessoas 

físicas que, isoladamente ou em conjunto, exerçam ou tenham possibilidade de exercer 

controle comum da empresa segurada e da empresa reclamante.  

  

3. Bens Não Compreendidos pelo Seguro  

  

Revoga-se, na íntegra, a cláusula 3ª das condições gerais.  

  

4. Limite Máximo de Indenização  

  

4.1. A importância fixada na apólice sob o título de limite máximo de indenização 

representa, em relação a presente cobertura, o valor até o qual a Seguradora responderá 

por sinistro.   
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4.2. Não obstante, fica estabelecido um segundo valor máximo de indenização, 

denominado “LIMITE AGREGADO”, que representa o valor até qual a Seguradora 

responderá, quando considerada a soma de todas as indenizações relacionadas aos 

sinistros abrangidos pela presente cobertura.  

  

4.2.1. O limite agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado 

para o limite máximo de indenização, por um fator maior ou igual a um, previamente 

acordado e estabelecido na apólice.  

4.2.2. Na hipótese de não haver, na apólice, referência ao fator multiplicativo mencionado 

no subitem anterior, esse será suposto igual a 1 (um).  

  

4.3. O limite agregado não elimina nem substitui o limite máximo de indenização, 

continuando este a ser, sem prejuízo a outras disposições deste seguro, o valor até o 

qual a Seguradora responderá por sinistro, ou série de sinistros, ressalvada, porém, a 

variação destes valores, conforme a seguir disposto:  

  

4.3.1. Efetuado o pagamento de qualquer indenização, serão fixados:  

a) um novo limite agregado, definido como a diferença entre o limite agregado vigente 

na data da liquidação do sinistro, e a indenização efetuada;  

b) um novo limite máximo de indenização, definido como o MENOR dos seguintes 

valores:  

b.1) o limite máximo de indenização inicialmente contratado; ou  

b.2) o valor definido na alínea “a” deste subitem.  

  

4.4. Se as indenizações pagas exaurir o vigente limite agregado, a presente 

cobertura será automaticamente cancelada, não tendo o segurado direito a 

qualquer restituição de prêmio.   

  

4.5. Tanto o limite máximo de indenização, como o limite agregado NÃO SE 

SOMAM NEM SE COMUNICAM, sendo estipulados, particularmente para cada 

cobertura contratada.  

  

5. Obrigações do Segurado  

  

5.1. Além do cumprimento das demais responsabilidades assumidas em relação ao presente contrato, 

o segurado, sob pena da perda de direito a qualquer indenização, se obriga a adotar e/ou a fazer 

cumprir, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas e/ou de outras disposições 

determinadas por órgãos ou autoridades competentes e/ou previstas em lei, ou ainda, pela Seguradora 

no interesse deste seguro, zelando e mantendo em condições operacionais e de segurança 

adequadas, de acordo com os requisitos técnicos recomendados, os bens de sua propriedade e posse, 

capazes de causar danos a terceiros, comunicando à Seguradora, por escrito, qualquer alteração ou 

mudança que venham a sofrer os referidos bens.  
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5.2. No que diz respeito aos acidentes ocasionados por defeito de funcionamento ou erro humano na 

operação, condução, conservação ou manutenção de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos 

e instalações utilizadas pelo segurado, fica desde já estabelecido que a garantia desta cobertura esta 

condicionada à comprovação de que tais bens são operados por pessoas devidamente habilitadas 

para esse fim, como também da existência de contrato manutenção regular, e ainda, durante os 

serviços de conservação e/ou manutenção, do uso de avisos de advertência expostos em locais 

visíveis, alertando da eventual existência de qualquer tipo de perigo.  

  

5.3. Correrão por conta do segurado as despesas necessárias para cumprimento das medidas 

previstas nesta cláusula.  

  

6. Disposições Complementares  

  

Esta cobertura só poderá ser contratada por pessoas jurídicas.  

  

7. Ratificação   

  

Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido 

expressamente alteradas ou revogadas pelas presentes condições particulares.  

  

COBERTURA ADICIONAL Nº. 063 - RESPONSABILIDADE CIVIL ANÚNCIOS E ANTENAS  

CONDIÇÕES PARTICULARES  

  

1. Riscos Cobertos  

  

1.1. Pagamento das quantias pelas quais o segurado vier a ser responsável civilmente, 

em sentença judicial transitada em julgado, ou em acordo autorizado de modo expresso 

pela Seguradora, relativas às reparações de danos materiais e/ou corporais causados 

involuntariamente a terceiros, em consequência de acidentes ocasionados por anúncios 

e antenas instaladas no Território Brasileiro, de propriedade do segurado, ou por ele 

administrados, alugados ou arrendados, em consequência de: a) incêndio e/ou explosão, 

desde que originados nos anúncios e/ou antenas;  

b) queda, deslocamento ou desabamento, total ou parcial;  

c) acidentes causados por ações necessárias à manutenção, conservação e alteração, 

mesmo que realizadas eventualmente;  

d) acidentes causados por defeito de funcionamento ou erro humano na operação ou 

condução de máquinas, veículos, aparelhos e equipamentos utilizados pelo segurado, 

nos locais em que estão instalados os anúncios e/ou antenas, desde que se 

relacionem com à manutenção e conservação destes bens.  
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1.2. Fica, no entanto, estabelecido que:  

a) a expressão anúncios abrange backlight, frontlight, totens, fachadas, outdoor, 
tabuletas, painéis e letreiros, simples ou luminosos;  

b) é vedada a contratação desta modalidade de seguro para anúncios e/ou antenas 
instaladas em veículos terrestres, embarcações ou aeronaves;  

c) esta cobertura será considerada ineficaz, exonerando a Seguradora de qualquer 

responsabilidade dela resultante, se por ocasião de eventual sinistro:  

 c.1) o segurado não apresentar o alvará de autorização para veiculação de 
publicidade, expedido por órgão público competente, quando tal instrumento for 
exigido por disposição legal; ou  

c.2) for apurado pela Seguradora que o alvará de autorização encontra-se vencido, 

ou que os anúncios apresentam características ou dimensões licenciadas em 

desacordo com a aprovação expedida pelo órgão público competente.   

  

1.3. Ainda dentro do limite máximo de indenização fixado para cada cobertura, 

condicionado, no entanto, a 10% daquela importância, ou a 20% do valor da ação, o que 

for menor, a Seguradora:  

a) desde que consequentes de evento abrangido por esta cobertura, responderá pelas 

custas judiciais e honorários de advogados nomeados pelo segurado, para a defesa 

judicial de seus direitos no foro cível, e demais despesas relacionadas com o 

processo, devidamente comprovadas, inclusive dos terceiros reclamantes. Neste 

último caso, porém, somente pelas custas judiciais e honorários de sucumbência que 

advenham de sentença judicial, ou, quando autorizado de modo expresso pela 

Seguradora;  

b) poderá vir a responder pelas despesas com a defesa do segurado na esfera criminal, 

EMBORA NÃO ESTEJA OBRIGADA, sempre que tal medida possa influir diretamente 

em ação cível da qual advenha responsabilidade abrangida nos termos deste contrato.   

  

1.4. Fica ainda ajustado que a presente cobertura também garantirá:  

a) as indenizações pertinentes a LUCROS CESSANTES e/ou PERDAS FINANCEIRAS 

incorridas pelos terceiros reclamantes, quando diretamente resultante de riscos 

cobertos nela previstos;  

b) as despesas incorridas com ações emergenciais, devidamente comprovadas, ou, na 

ausência de comprovantes, confirmadas por vistoria de sinistro ou perícia técnica 

realizada pela Seguradora, ou por intermédio de terceiros por ela nomeados. Para 

essas despesas prevalecerá um capital segurado isolado, que não se somará nem se 

acumulará a qualquer outro, prevalecendo, para todos os fins e efeitos, como sublimite 

desta cobertura adicional. Se não houver previsão na apólice de tal sublimite, essas 

despesas estão subordinadas ao valor correspondente a 10% (dez por cento) do limite 

máximo de indenização fixado para a presente cobertura de responsabilidade civil 

anúncios e antenas.  

  

1.5. A expressão “ações emergenciais” abrange:  
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a) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais 

para evitar risco iminente e que seria amparado pelo presente seguro, a partir de um 

incidente, sem as quais os eventos cobertos e descritos na apólice seriam inevitáveis 

ou ocorreriam de fato, condicionada qualquer situação aos exatos termos das 

coberturas efetivamente contratadas;  

b) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais, 

durante e/ou após a ocorrência de sinistro, de modo a minorar lhe as consequências, 

evitando a propagação de riscos cobertos, salvando e protegendo os bens ou 

interesses descritos na apólice.  

  

1.6. Para todos os fins e efeitos, não são consideradas como “ações emergenciais” as 

despesas incorridas com:  

a) manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, 

ampliação e outras afins inerentes ao ramo de atividade do segurado;  

b) medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, entendidas 

como sendo providências tomadas sem qualquer relação direta com incidente coberto 

pelo seguro, assim como quando tais providências forem tomadas de maneira 

extemporânea. O segurado se obriga a avisar imediatamente a Seguradora, qualquer 

incidente, ou ao receber uma ordem de autoridade competente, que possa gerar 

pagamento de indenização nos termos aqui estabelecidos. Além disso, o segurado se 

obriga a executar tudo o que lhe for exigido para limitar as despesas ao que seja 

necessário e objetivamente adequado para conter o evento. O segurado suportará as 

despesas efetuadas para a contenção de eventos não abrangidos pelas coberturas 

contratadas na apólice. Na hipótese de o segurado adotar medidas para o salvamento 

e contenção de eventos cobertos e não cobertos, as despesas serão rateadas 

proporcionalmente entre Seguradora e segurado.  

  

2. Riscos Não Cobertos e Prejuízos Não Indenizáveis  

  

2.1. Além das disposições constantes na cláusula 7ª das condições gerais, estão 

excluídas desta cobertura, as reclamações de indenização decorrentes de/a:  

a) inobservância voluntária de leis e regulamentos que digam respeito à segurança 

pública dos anúncios e/ou antenas;  

b) danos causados aos anúncios e/ou antenas especifcadas na apólice, como também 

a bens de  
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propriedade do segurado;  

c) danos causados pelo uso de máquinas, aparelhos e/ou equipamentos inadequados 
aos serviços relacionados com à conservação e/ou manutenção dos anúncios e/ou 
antenas;  

d) acidentes ocorridos e/ou originados fora do perímetro em que se encontrem instalados 
os anúncios e/ou antenas especificados na apólice;  

e) danos causados a bens e/ou pessoas que não se relacionem com os serviços de 
montagem e/ou desmontagem dos anúncios e/ou antenas, caso o segurado tenha 
deixado de adotar todas as providências para impedir o acesso destes ao perímetro 
interior do local em que estão sendo realizados os serviços, inclusive devendo mantê-
lo sinalizado e iluminado, quando for o caso, para visualização durante 24 (vinte e 
quatro) horas ao dia;  

f) danos relacionados com obras ou serviços de engenharia, ainda que necessárias para 
a realização do evento. Para todos os fins e efeitos, entende se por obras de 
engenharia, aquelas compatíveis com as atividades e atribuições conferidas pela Lei 
nº. 5194, de 24 de Novembro de 1966, que importem na realização dos seguintes 
empreendimentos: aproveitamento e utilização de recursos naturais; meios de 
locomoção e comunicações; edificações, serviços e equipamentos urbanos, rurais e 
regionais, nos seus aspectos técnicos e artísticos; instalações e meios de acesso a 
costas, cursos e massas de água e extensões terrestres; e desenvolvimento industrial;  

g) acidentes relacionados com a inobservância voluntária das normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas e/ou de outras disposições determinadas por órgãos 
ou autoridades competentes e/ou previstas em lei, ou ainda, pela Seguradora no 
interesse deste seguro;  

h) acidentes relacionados com fenômenos ou convulsões da natureza, considerados nos 
termos da lei, como casos fortuitos ou de força maior, assim entendido, os eventos 
imprevisíveis cujo os efeitos não foram passíveis de serem impedidos ou evitados pelo 
segurado;  

i) desastres ecológicos ou ambientais de qualquer natureza, em particular os ecológicos 
puros, assim denominados aqueles que incidem sobre os elementos naturais sem 
titularidade privada, de domínio público, tais como os rios, o mar, o ar e as florestas;  

j) danos causados a bens tangíveis (inclusive veículos enquadrados nas disposições do 
Código Nacional de Trânsito), documentos e/ou valores de terceiros, em poder do 
segurado, para guarda, custódia, movimentação, transporte, uso ou execução de 
quaisquer trabalhos;  

k) perdas financeiras, inclusive lucros cessantes, não decorrentes de danos materiais 
e/ou corporais causados a terceiros, abrangidos pela presente cobertura;  

l) acidentes relacionados com poluição ou contaminação, decorrente de emissão, 
descarga, dispersão, desprendimento, escape, emanação, vazamento ou derrame de 
substâncias tóxicas e/ou poluentes, de bens ou instalações utilizadas pelo segurado. 
Da mesma forma, estão excluídas deste seguro, as reclamações de indenização, 
direta ou indiretamente, ocasionados por ou que ocorram por meio, ou, em 
consequência de ruídos (seja ele audível ao ouvido humano ou não), estrondos 
sônicos, ou quaisquer fenômenos associados aos mesmos;  
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m) danos, de qualquer espécie, causados ao segurado, seus ascendentes, descendentes 
e cônjuge, como também a quaisquer outras pessoas, parentes ou não, que com ele 
residam ou que dele dependam economicamente. No caso de pessoas jurídicas, a 
exclusão abrange o segurado, os sócios controladores, os seus dirigentes e 
administradores, beneficiários, e respectivos representantes;  

n) danos a bens de empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e terceiros contratados 
pelo segurado, ainda que a seu serviço;  

o) danos corporais sofridos pelos empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e 
terceiros contratados pelo segurado;  

p) descumprimento, por parte do segurado, de obrigações trabalhistas, sejam contratuais 

ou legais, 
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referentes à Seguridade Social, seguro obrigatório de acidentes do trabalho, 
pagamento de salários e similares;  

q) descumprimento de obrigações assumidas, pelo segurado, em contratos e/ou 

convenções;  

r) descumprimento, por parte do segurado, de obrigações tributárias ou fiscais, sejam 
contratuais ou legais;  

s) multas, de qualquer natureza, impostas ao segurado, bem como as indenizações 
punitivas e/ou exemplar às quais seja condenado pela Justiça;  

t) despesas de qualquer natureza, relativas a inquéritos policiais, ações ou 
procedimentos de natureza criminal, observadas, no entanto, às disposições da alínea 
“b”, do subitem 1.4 destas condições particulares;  

u) qualquer ação de regresso, contra o segurado, promovida por secretarias ou 
autarquias do Ministério da Previdência Social ou da Saúde, no que diz respeito ao 
reembolso de despesas médicas, hospitalares e laboratoriais, ou de benefícios 
previdenciários, incluindo, mas não limitado, a indenizações de seguro de acidentes 
do trabalho;  

v) danos morais;  

w) acusações de injúria, difamação, calúnia, racismo, assédio, abuso ou violência sexual 

e/ou moral;  

x) danos causados a animais ditos de raça pura, que não possuam o competente 
certificado e registro oficial. Nesta hipótese, a indenização não excederá o valor do 
animal comum.  

  

2.2. Não caberá qualquer indenização por este seguro quando, entre o segurado e o 
terceiro reclamante, existir participação acionária ou por cota, até o nível de pessoas 
físicas que, isoladamente ou em conjunto, exerçam ou tenham possibilidade de exercer 
controle comum da empresa segurada e da empresa reclamante.  
  

3. Bens Não Compreendidos pelo Seguro  

  

Revoga-se, na íntegra, a cláusula 3ª das condições gerais.  

  

4. Limite Máximo de Indenização  

  

4.1. A importância fixada na apólice sob o título de limite máximo de indenização 

representa, em relação a presente cobertura, o valor até o qual a Seguradora responderá 

por sinistro.   

  

4.2. Não obstante, fica estabelecido um segundo valor máximo de indenização, 

denominado “LIMITE AGREGADO”, que representa o valor até qual a Seguradora 

responderá, quando considerada a soma de todas as indenizações relacionadas aos 

sinistros abrangidos pela presente cobertura.  
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4.2.1. O limite agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado 

para o limite máximo de indenização, por um fator maior ou igual a um, previamente 

acordado e estabelecido na apólice.  

  

4.2.2. Na hipótese de não haver, na apólice, referência ao fator multiplicativo mencionado 

no subitem anterior, esse será suposto igual a 1 (um).  

  

4.3. O limite agregado não elimina nem substitui o limite máximo de indenização, 

continuando este a ser, sem prejuízo a outras disposições deste seguro, o valor até o 

qual a Seguradora responderá por sinistro, ou série de sinistros, ressalvada, porém, a 

variação destes valores, conforme a seguir disposto:  

  

4.3.1. Efetuado o pagamento de qualquer indenização, serão fixados:  

a) um novo limite agregado, definido como a diferença entre o limite agregado vigente 

na data da liquidação do sinistro, e a indenização efetuada;  

b) um novo limite máximo de indenização, definido como o MENOR dos seguintes 

valores:  

b.1) o limite máximo de indenização inicialmente contratado; ou  

b.2) o valor definido na alínea “a” deste subitem.  

  

4.4. Se as indenizações pagas exaurir o vigente limite agregado, a presente 

cobertura será automaticamente cancelada, não tendo o segurado direito a 

qualquer restituição de prêmio.   

  

4.5. Tanto o limite máximo de indenização, como o limite agregado NÃO SE 

SOMAM NEM SE COMUNICAM, sendo estipulados, particularmente para cada 

cobertura contratada.  

  

5. Obrigações do Segurado  

  

5.1. Além do cumprimento das demais responsabilidades assumidas em relação ao presente contrato, 

o segurado, sob pena da perda de direito a qualquer indenização, se obriga a adotar e/ou a fazer 

cumprir, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas e/ou de outras disposições 

determinadas por órgãos ou autoridades competentes e/ou previstas em lei, ou ainda, pela Seguradora 

no interesse deste seguro, zelando e mantendo em condições operacionais e de segurança 

adequadas, de acordo com os requisitos técnicos recomendados, os bens de sua propriedade e posse, 

capazes de causar danos a terceiros, particularmente no que se refere à manutenção das instalações 

elétricas e dos componentes de sustentação dos referidos bens, de modo a prevenir a ocorrência de 

curtos circuitos, corrosão e quaisquer outras situações de agravação do risco, comunicando à 

Seguradora, por escrito, qualquer alteração ou mudança que venham a sofrer os referidos bens.  

  

5.2. No que diz respeito aos acidentes ocasionados por defeito de funcionamento ou erro humano na 

operação, condução, conservação ou manutenção de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos 

e instalações utilizadas pelo segurado, fica desde já estabelecido que a garantia desta cobertura esta 
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condicionada à comprovação de que tais bens são operados por pessoas devidamente habilitadas 

para esse fim, como também da existência de contrato manutenção regular, e ainda, durante os 

serviços de conservação e/ou manutenção, do uso de avisos de advertência expostos em locais 

visíveis, alertando da eventual existência de qualquer tipo de perigo.  

  

5.3. Correrão por conta do segurado as despesas necessárias para cumprimento das medidas 

previstas nesta cláusula.  

  

6. Disposições Complementares  

  

Esta cobertura só poderá ser contratada por pessoas jurídicas.  

  

7. Ratificação   

  

Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido 

expressamente alteradas ou revogadas pelas presentes condições particulares.  

  

COBERTURA ADICIONAL Nº. 079 - RESPONSABILIDADE CIVIL SHOPPING 

CENTER  

CONDIÇÕES PARTICULARES  

  

1. Riscos Cobertos  

  

1.1. Pagamento das quantias pelas quais o segurado vier a ser responsável civilmente, 

em sentença judicial transitada em julgado, ou em acordo autorizado de modo expresso 

pela Seguradora, relativas às reparações de danos materiais e/ou corporais causados 

involuntariamente a terceiros, decorrentes exclusivamente dos eventos a seguir 

relacionados, desde que acontecidos e originados no INTERIOR DO CONDOMÍNIO 

COMERCIAL (SHOPPING CENTER) especificado na apólice:  

a) incêndio e/ou explosão, ESTANDO EXCLUÍDOS, TODAVIA, OS DANOS CAUSADOS 

AO PRÓPRIO  

IMÓVEL E RESPECTIVO CONTEÚDO, INCLUSIVE DAS LOJAS INSTALADAS NO 

LOCAL;  

b) vazamentos das instalações comuns de água e esgoto do condomínio, inclusive da 

rede de hidrantes e sprinklers, se existentes, em consequência de acidente súbito e 

imprevisto, EXCETO QUANDO  

RESULTADO DA MÁ CONSERVAÇÃO DE TAIS INSTALAÇÕES;  

c) queda, lançamento ou deslocamento de quaisquer objetos;  

d) desabamento, total ou parcial;  

e) acidentes causados por ações necessárias às atividades do segurado, mesmo que 

realizadas eventualmente, inclusive as operações de carga e descarga;  

f) programações internas dos departamentos de “marketing”, publicidade e relações 

públicas;  
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g) acidentes causados por defeito de funcionamento ou erro humano na operação ou 

condução de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações utilizadas 

pelo segurado. Essa cobertura também se estenderá para garantir os danos 

decorrentes de acidentes relacionados com a operação nas áreas circunvizinhas ao 

condomínio especificado na apólice, de máquinas, aparelhos e equipamentos, não 

dotados de autopropulsão, de propriedade do segurado, ou por ele alugados, 

arrendados ou financiados, ou ainda, cuja posse detenha em usufruto ou comodato;  

h) acidentes causados por serviços relacionados com a conservação e/ou manutenção 

do imóvel e das máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações utilizadas 

pelo segurado;  

i) acidentes causados por serviços prestados por terceiros contratados pelo segurado, 

tais como porteiros, seguranças, e pessoal de limpeza e manutenção, no 

desenvolvimento das tarefas próprias que lhes competirem;   

j) tumultos ocorridos entre os frequentadores dos estabelecimentos, desde que não 

tenham sido decorrentes de, ocasionados por ou motivados por riscos não cobertos 

por este seguro;  

k) acidentes que resultem em danos a objetos portáteis de uso pessoal, pertencentes a 

empregados, clientes e visitantes do segurado, sob sua guarda ou custódia, 

EXCETUANDO-SE VALORES, ARMAS,  

MUNIÇÕES, INSTRUMENTOS MUSICAIS, JÓIAS, PÉROLAS, PEDRAS 

PRECIOSAS OU SEMIPRECIOSAS, TRABALHADAS OU NÃO, E AINDA, 

RELÓGIOS DE PULSO, BOLSO OU PINGENTE. ESTÃO IGUALMENTE 

EXCLUÍDAS DESTA COBERTURA, OS DANOS OCASIONADOS  

A BENS NO INTERIOR DE VEÍCULOS, AERONAVES OU EMBARCAÇÕES, AINDA 

QUE SOB  

GUARDA OU CUSTÓDIA DO SEGURADO;  

l) ações do pessoal de brigada de incêndio, mantidos e/ou contratados pelo segurado, 

durante o exercício de suas funções no interior do condomínio especificado na apólice, 

e nas áreas circunvizinhas a esse local.  

  

1.1.1. Fica, no entanto, ajustado que em relação à prestação de serviços de brigada de 

incêndio e/ou segurança e/ou vigilância e/ou limpeza e/ou manutenção executada por 

terceiros, estão cobertas, respeitadas as demais disposições deste seguro, as 

reclamações de indenização que possa advir ao segurado, de forma solidária ou 

subsidiária, neste último caso, porém, somente quando os responsáveis diretos foram 

considerados insolventes e não possuírem seguro para cobrir os danos ocasionados.  

  

1.2. Estão também cobertos, respeitadas às disposições deste seguro, os 

danos materiais e/ou corporais causados pelas pessoas que apresentem 

atividades comerciais eventual no condomínio especificado na apólice, tais como 

bancas de cartões natalinos e similares, desde que aqueles danos estejam 

abrangidos por esta cobertura, e os responsáveis diretos forem declarados 

insolventes.  
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1.3. O termo segurado, quando referente a esta cobertura, significa não só o 
administrador do condomínio comercial (shopping-center) designado neste 
contrato, mas também todos os proprietários, locatários e/ou comodatários e/ou 
arrendatários de lojas estabelecidos no imóvel e explorando os ramos 
diversificados de comércio.  

  

1.4. As disposições desta cobertura se aplicam separadamente a cada 

segurado, conforme definido no subitem anterior, da mesma forma, como se 

tivesse sido contratado um seguro em separado para cada um deles. Por 

consequência, essa cobertura abrangerá, até o limite expresso na apólice, as 

reclamações de indenização por danos involuntários, materiais e/ou corporais, 

que um possa causar ao outro, como também a terceiros, conforme definido no 

subitem 1.1 destas condições particulares.  

  

1.5. O desligamento de qualquer segurado, conforme definido no subitem 1.3 

destas condições particulares, será efetuado sem qualquer devolução de prêmio, 

cessando imediatamente a cobertura em relação ao excluído.  

  

1.6. A expressão “NO INTERIOR DO CONDOMÍNIO COMERCIAL (SHOPPING 

CENTER) ESPECIFICADO NA APÓLICE” abrange:  

a) os locais reservados à administração do condomínio localizadas no interior da 

propriedade em que se situa o mesmo;  

b) as lojas, independente do ramo de comércio explorado. Equiparam-se às lojas, para 

efeito desta cobertura, parques de diversões, restaurantes, bares, boates, cinemas, 

teatros, quiosques e prestadores de serviços, em geral, existentes no 

estabelecimento, desde que exerçam suas atividades em local fixo, e com previsão 

de permanência por tempo indeterminado;  

c) portarias, escadas, corredores, elevadores, áreas de acesso e de recreação, 

garagens e/ou estacionamentos, jardins e similares, e qualquer outro local de uso 

comum dos condôminos;  

d) as vias de circulação de veículos e pedestres, inclusive aquelas exteriores ao imóvel, 

mas localizadas no perímetro interior da propriedade em que se situa o condomínio.   

  

1.7. Para efeito de cobertura, fica ajustado que ao contrário do que possa 

constar nas alíneas “b” e “c” do subitem 2.2 destas condições particulares, 

encontra-se coberta a responsabilidade de um segurado em relação aos 

empregados e terceiros contratados de outrem.  

  

1.8. Ainda dentro do limite máximo de indenização fixado para cada cobertura, 

condicionado, no entanto, a 10% daquela importância, ou a 20% do valor da ação, 

o que for menor, a Seguradora:  

a) desde que consequentes de evento abrangido por esta cobertura, responderá pelas 

custas judiciais e honorários de advogados nomeados pelo segurado, para a defesa 

judicial de seus direitos no foro cível, e demais despesas relacionadas com o 
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processo, devidamente comprovadas, inclusive dos terceiros reclamantes. Neste 

último caso, porém, somente pelas custas judiciais e honorários de sucumbência que 

advenham de sentença judicial, ou, quando autorizado de modo expresso pela  

Seguradora;  

b) poderá vir a responder pelas despesas com a defesa do segurado na esfera criminal, 

EMBORA NÃO ESTEJA OBRIGADA, sempre que tal medida possa influir diretamente 

em ação cível da qual advenha responsabilidade abrangida nos termos deste contrato.   

  

1.9. Fica ainda ajustado que a presente cobertura também garantirá:  

a) as indenizações pertinentes a LUCROS CESSANTES e/ou PERDAS FINANCEIRAS 

incorridas pelos terceiros reclamantes, quando diretamente resultante de riscos 

cobertos nela previstos;  

b) as despesas incorridas com ações emergenciais, devidamente comprovadas, ou, na 

ausência de comprovantes, confirmadas por vistoria de sinistro ou perícia técnica 

realizada pela Seguradora, ou por intermédio de terceiros por ela nomeados. Para 

essas despesas prevalecerá um capital segurado isolado, que não se somará nem se 

acumulará a qualquer outro, considerado, para todos os fins e efeitos, como sublimite 

desta cobertura adicional. Se não houver previsão na apólice de tal sublimite, essas 

despesas estão subordinadas ao valor correspondente a 10% (dez por cento) do limite 

máximo de indenização fixado para a presente cobertura de responsabilidade civil 

shopping center.  

  

1.10. A expressão “ações emergenciais” abrange:  

a) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais 

para evitar risco iminente e que seria amparado pelo presente seguro, a partir de um 

incidente, sem as quais os eventos cobertos e descritos na apólice seriam inevitáveis 

ou ocorreriam de fato, condicionada qualquer situação aos exatos termos das 

coberturas efetivamente contratadas;  

b) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais, 

durante e/ou após a ocorrência de sinistro, de modo a minorar lhe as consequências, 

evitando a propagação de riscos cobertos, salvando e protegendo os bens ou 

interesses descritos na apólice.  

  

1.11. Para todos os fins e efeitos, não são consideradas como “ações emergenciais” as 

despesas incorridas com:  

a) manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, 

ampliação e outras afins inerentes ao ramo de atividade do segurado;  

b) medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, entendidas 

como sendo providências tomadas sem qualquer relação direta com incidente coberto 

pelo seguro, assim como quando tais providências forem tomadas de maneira 

extemporânea. O segurado se obriga a avisar imediatamente a Seguradora, qualquer 

incidente, ou ao receber uma ordem de autoridade competente, que possa gerar 

pagamento de indenização nos termos aqui estabelecidos. Além disso, o segurado se 

obriga a executar tudo o que lhe for exigido para limitar as despesas ao que seja 
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necessário e objetivamente adequado para conter o evento. O segurado suportará as 

despesas efetuadas para a contenção de eventos não abrangidos pelas coberturas 

contratadas na apólice. Na hipótese de o segurado adotar medidas para o salvamento 

e contenção de eventos cobertos e não cobertos, as despesas serão rateadas 

proporcionalmente entre Seguradora e segurado.  

  

  

 

2. Riscos Não Cobertos e Prejuízos Não Indenizáveis  

  

2.1. Além das disposições constantes na cláusula 7ª das condições gerais, estão 
excluídas desta cobertura, as reclamações de indenização decorrentes de/a:  

a) danos causados a veículos de terceiros, enquadrados nas disposições do Código 

Nacional de Trânsito, enquanto no interior do condomínio especificado na apólice, a 

menos que tais danos sejam ocasionados:  

 a.1) pelos portões ou cancelas;   

a.2) durante operações que se relacionem com o ramo de negócio do segurado e para 

o exercício de suas atividades, permanecendo, no entanto, excluídas desta 

cobertura, os danos ocasionados a veículos enquanto nas áreas destinadas a 

estacionamento, ou ainda, em poder do segurado, para guarda, custódia, 

movimentação, transporte, uso ou execução de quaisquer trabalhos.  
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b) acidentes ocorridos e/ou originados fora do perímetro intermo da propriedade em que 
se localize o condomínio especificado na apólice, a menos que tais acidentes estejam 
abrangidos pelas disposições constantes nas alíneas “g” e “l”, do subitem 1.1 destas 
condições particulares;  

c) danos causados às lojas por incêndio e/ou explosão, compreendidos os respectivos 
conteúdos, de propriedade, alugadas, arrendadas ou controladas pelas pessoas 
definidas no subitem 1.3 destas condições particulares;  

d) excesso de lotação ou de peso nos equipamentos, veículos, máquinas, aparelhos ou 
instalações existentes no condomínio;  

e) inobservância voluntária de leis e regulamentos que digam respeito à segurança 
pública no condomínio  especificado na apólice;  

f) acidentes relacionados com a inobservância voluntária das normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas e/ou de outras disposições determinadas por órgãos 
ou autoridades competentes e/ou previstas em lei, ou ainda, pela Seguradora no 
interesse deste seguro;  

g) danos causados a artistas, atletas ou não, por acidente ocorrido durante participação 
em eventos artísticos, desportivos ou similares, promovidos e/ou patrocinados pelo 
segurado;  

h) acidentes relacionados com poluição ou contaminação, decorrente de emissão, 
descarga, dispersão, desprendimento, escape, emanação, vazamento ou derrame de 
substâncias tóxicas e/ou poluentes, havidas na produção, armazenamento, transporte 
(realizado pelo segurado, a seu mando ou a serviço, mesmo que eventualmente), 
manipulação, uso ou execução de quaisquer outros trabalhos, e ainda, pela 
existência, uso e conservação de locais, de propriedade do segurado, ou por este 
administrados, controlados, arrendados e/ou alugados. Da mesma forma, estão 
excluídas deste seguro, as reclamações de indenização, direta ou indiretamente, 
ocasionados por ou que ocorram por meio, ou, em consequência de ruídos (seja ele 
audível ao ouvido humano ou não), estrondos sônicos, ou quaisquer fenômenos 
associados aos mesmos. Estão cobertos, todavia, os danos causados por 
vazamentos originados das instalações comuns de água e esgoto dos 
estabelecimentos especificados na apólice, inclusive da rede de hidrantes e sprinklers, 
se existentes, em consequência de acidente súbito e imprevisto, exceto quando 
resultado da má conservação de tais instalações;  

i) danos causados a bens tangíveis (inclusive veículos enquadrados nas disposições do 
Código Nacional de Trânsito), documentos e/ou valores de terceiros, em poder do 
segurado, para guarda, custódia, movimentação, transporte, uso ou execução de 
quaisquer trabalhos, exceto objetos portáteis de uso pessoal de empregados, clientes 
e visitantes do segurado, observadas, neste caso, às disposições constantes na alínea 
“k”, do subitem 1.1 destas condições particulares;  

j) pela interrupção ou fornecimento defeituoso de eletricidade, gás, água, 

telecomunicações ou combustível, e ainda, pela paralisação das atividades do 

segurado, devida a impossibilidade de seus 
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empregados em iniciarem sua jornada de trabalho, ou do segurado em transportar ou 
receber bens e/ou mercadorias e/ou produtos e/ou lixo, para dentro e/ou fora do 
condomínio na apólice, em razão de  danos repentinos e acidentais às rotas de acesso 
aos referidos locais. As rotas de acesso deverão incluir, mas não se limitar, a estradas, 
portos e aeroportos, incluindo as rotas a partir dos mesmos até as instalações do 
segurado;  

k) danos causados a ou por embarcações de qualquer espécie;  

l) acidentes ocorridos e/ou originados fora do perímetro interno das propriedades em 
que se localizem os estabelecimentos especificados na apólice, a menos que tais 
acidentes estejam abrangidos pelas disposições constantes nas alíneas “g” e “l”, do 
subitem 1.1 destas condições particulares;  

m) acidentes relacionados com fenômenos ou convulsões da natureza, considerados nos 
termos da lei, como casos fortuitos ou de força maior, assim entendido, os eventos 
imprevisíveis cujo os efeitos não foram passíveis de serem impedidos ou evitados pelo 
segurado;  

n) ação paulatina (contínua, intermitente e/ou periódica) de fatores ambientais presentes 
nas instalações do segurado, tais como temperatura, umidade, fumaça, infiltrações, 
molhadura, derramamento, transbordamento, vazamento, vibrações, gases e 
vapores;  

o) acidentes relacionados com a existência, uso e/ou conservação de aeronaves, 
aeródromos, helipontos, heliportos e aeroportos, de propriedade do segurado ou por 
este administrados, controlados, arrendados e/ou alugados. Estão também excluídas 
desta cobertura, as reclamações de indenização pelos danos causados por veículos 
terrestres de qualquer espécie, emplacados ou não, em circulação nas áreas de 
propriedade de aeródromos, helipontos, heliportos e/ou aeroportos (incluindo 
reabastecimento, responsabilidade civil para torre de controle e serviço de construção 
ou de reparo dentro do perímetro do local) e/ou outro risco de aeronáuticos, assim 
como todo e qualquer risco relacionado com navegação aérea;  

p) acidentes relacionados com a existência, uso e/ou da conservação de portos, 
muralhas de cais e quebra mar, cais (embarcadouros ou desembarcadouros), 
terminais marítimos, molhes, docas, ancoradouros, pontões, clubes náuticos, marinas 
e similares, de propriedade do segurado ou por este administrados, controlados, 
arrendados ou alugados, assim como também a responsabilidade sobre estivadores, 
mergulhadores, agentes marinhos e negociantes de barco. Estão igualmente 
excluídos, os eventos relacionados com construção, propriedade, operação, 
manutenção, reparos, instalações ou utilização de embarcações, e ainda, todo e 
qualquer risco relacionado com a navegação marítima, costeira, fluvial ou lacustre, 
inclusive os riscos marítimos de P&I;  

q) danos genéticos, assim como os decorrentes de produtos geneticamente modificados;  

r) danos de qualquer natureza causados por asbestos (puro ou produtos feitos 
inteiramente de amianto, inclusive no que diz respeito a aquisição de asbestos por 
qualquer pessoa, com vínculo empregatício ou não com o segurado), talco 
asbestiforme, diethilstibestrol, dioxina, uréia, formaldeído, vacina para gripe suína ou 
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aviária, dispositivo intra-uterino (DIU), contraceptivo oral, fumo ou derivados, danos 
resultantes de hepatite B, SIDA/AIDS, HIV2, e pelo uso de produtos abortivos;  

s) desastres ecológicos ou ambientais de qualquer natureza, em particular os ecológicos 
puros, assim denominados aqueles que incidem sobre os elementos naturais sem 
titularidade privada, de domínio público, tais como os rios, o mar, o ar e as florestas;  

t) atividades e/ou comércio eletrônico do segurado, relacionados à world wide web, da 

transferência eletrônica de dados, de falhas de provedores, internet, extranet, intranet 

e tecnologias similares, como também do uso de computadores e/ou de programa de 

computação. Nesta última hipótese, particularmente aqueles utilizados e/ou 

desenvolvidos pelo segurado para proteger, de ações invasivas, o seu sistema de 

informatização;  
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u) desaparecimento, extravio, furto, roubo, apropriação indébita, extorsão, extorsão 

indireta, extorsão mediante sequestro ou esteleionato, de bens tangíveis, documentos 

e/ou valores;  

v) ação de bolores, fungos ou bactérias, dentro ou fora dos estabelecimentos 

especificados na apólice, incluindo os conteúdos. Sem prejuízo a outras disposições 

deste seguro, a presente exclusão, no entanto, não se aplica aos fungos ou bactérias 

inerentes à composição de qualquer produto alimentar;  

w) perdas financeiras, inclusive lucros cessantes, não decorrentes de danos materiais 

e/ou corporais causados a terceiros, abrangidos pela presente cobertura;  

x) acidentes relacionados com construção, demolição, reconstrução e/ou de alteração 

estrutural de imóveis de propriedade do segurado, ou por este ocupados, 

administrados, controlados, alugados e/ou arrendados, bem como de qualquer tipo de 

obra, inclusive instalações e montagens, admitidos, porém, pequenos trabalhos de 

reparos destinados à conservação do imóvel (exemplos: troca de telhas, vidros, 

disjuntores, interruptores, torneira e sifões quebrados ou danificados, como também, 

consertos em fechaduras, portas e janelas);  

y) uso de materiais, métodos de trabalho e/ou técnicas experimentais não aprovadas 

pelos órgãos competentes;  

z) circulação de veículos terrestres que estejam eventualmente a serviço do segurado, 

mas que não sejam de sua propriedade, nem por ele alugados, arrendados ou 

financiados, de forma tácita ou expressa, ou ainda, cuja posse detenha em usufruto 

ou comodato.  

  

2.2. Estão também excluídas desta cobertura, as reclamações de indenização 

resultantes, direta ou indiretamente, de/a:  

a) danos, de qualquer espécie, causados ao segurado, seus ascendentes, descendentes 

e cônjuge, como também a quaisquer outras pessoas, parentes ou não, que com ele 

residam ou que dele dependam economicamente. No caso de pessoas jurídicas, a 

exclusão abrange o segurado, os sócios controladores, os seus dirigentes e 

administradores, beneficiários, e respectivos representantes;  

b) danos a bens de empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e terceiros contratados 

pelo segurado, que não se enquadre às disposições  “k”, do subitem 1.1 destas 

condições particulares;  

c) danos corporais sofridos por empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e terceiros 

contratados pelo segurado, ainda que a seu serviço, exceto em caso de morte ou 

invalidez permanente, total ou parcial, resultante de intoxicação provocado peloo 

consumo de comestíveis e/ou bebidas, fornecidas e/ou comercializadas pelo 

segurado, ou por terceiros autorizados, nos estabelecimentos especificados na 

apólice;  

d) doenças naturais, doenças profissionais, doenças do trabalho ou similares;  

e) danos causados a bens transportados pelo segurado, sejam eles de sua propriedade 

ou pertencentes a terceiros;  
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f) danos consequentes de defeitos, falhas, mau funcionamento, inadequação as normas 

técnicas, doenças, impurezas, contaminação, vazamento, erros ou omissões em 

manuais de instruções, mau acondicionamento e a má embalagem de produtos em 

geral, produzidos, fabricados, construídos, montados, criados, vendidos, locados, 

arrendados, emprestados, consignados, doados, dados em comodato, distribuídos ou 

de qualquer outra forma comercializados pelo segurado, depois de entregues a 

terceiros, definitiva ou provisoriamente, em locais por ele NÃO ocupados, 

administrados ou controlados;  

g) distribuição e/ou comercialização ilegal de quaisquer bens, ou de produtos com prazo 

de validade vencido;  

h) utilização de produto em virtude de propaganda inadequada; recomendações ou 

informações errôneas; ausência de avisos evidentes sobre conta-indicações, efeitos 

colaterais, prazo de validade ou  
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durabilidade, necessidade e manutenção ou substituição periódica de componentes, 
meios adequados de manipulação, armazenagem e conservação;  

i) utilização inadequada de produtos em virtude de propaganda enganosa, 
recomendações e/ou informações errôneas fornecidas pelo segurado;  

j) despesas com substituição parcial ou integral de produtos, bem como da sua retirada 

do mercado;  

k) danos provocados por equipamentos ou dispositivos para uso médico de natureza 
interna, invasiva e/ou crítica de aplicação e/ou no corpo humano (inclusive, mas não 
limitado, a tecidos, células, órgãos, transplantes, sangue, excreção e secreção de 
urina), e qualquer produto derivado ou bio-sintético oriundo de tais substâncias;  

l) danos consequentes do uso não autorizado de patentes ou marcas registradas 
pertencentes a terceiros;  

m) violação de direitos autorais;  

n) descumprimento, por parte do segurado, de obrigações trabalhistas, sejam contratuais 
ou legais, referentes à Seguridade Social, seguro obrigatório de acidentes do trabalho, 
pagamento de salários e similares;  

o) descumprimento de obrigações assumidas, pelo segurado, em contratos e/ou 

convenções;  

p) descumprimento, por parte do segurado, de obrigações tributárias ou fiscais, sejam 
contratuais ou legais;  

q) multas, de qualquer natureza, impostas ao segurado, bem como as indenizações 
punitivas e/ou exemplar às quais seja condenado pela Justiça;  

r) despesas de qualquer natureza, relativas a inquéritos policiais, ações ou 
procedimentos de natureza criminal, observadas, no entanto, às disposições da alínea 
“b”, do subitem 1.8 destas condições particulares;  

s) qualquer ação de regresso, contra o segurado, promovida por secretarias ou 
autarquias do Ministério da Previdência Social ou da Saúde, no que diz respeito ao 
reembolso de despesas médicas, hospitalares e laboratoriais, ou de benefícios 
previdenciários, incluindo, mas não limitado, a indenizações de seguro de acidentes 
do trabalho;  

t) danos morais, e ainda, acusações de injúria, difamação, calúnia, racismo, assédio, 
abuso ou violência sexual e/ou moral;  

u) danos relacionados à prestação de serviços profissionais a terceiros. Entende-se por 
serviços profissionais aqueles que se relacionem com a atividade-fim do segurado, e 
para o qual o mesmo tenha sido contratado de forma tácita ou expressa. Para efeito 
desta alínea, entendem-se também como serviços profissionais àqueles prestados por 
pessoas com conhecimento ou treinamento técnico especializado, habilitadas por 
órgãos competentes, de âmbito nacional, e geralmente denominado “profissionais 
liberais” como, por exemplo: advogados, arquitetos, auditores, corretores de seguros, 
contadores, dentistas, diretores e administradores de empresas, enfermeiros, 
engenheiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, médicos, notários e profissionais de 
cartórios, veterinários e outros profissionais com características similares;  

v) operações relacionadas com produção, exploração ou prospecção de petróleo ou gás;  
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w) danos causados a animais ditos de raça pura, que não possuam o competente 
certificado e registro oficial. Nesta hipótese, a indenização não excederá o valor do 
animal comum;  

x) atrasos e/ou antecipações relativos ao horário e/ou à data, de início ou de término, de 

eventos que se relacionem com a cobertura prevista na alínea “f”, do subitem 1.1 

destas condições particulares, como também pelos danos causados por presença de 

público superior à capacidade autorizada para os locais e/ou pela inexistência de vias 

de escoamento compatíveis com a quantidade de pessoas recebidas no local;  
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y) danos causados por excesso de lotação ou de peso nos equipamentos, veículos, máquinas, 

aparelhos ou instalações utilizadas pelo segurado.  

  

2.3. Não caberá qualquer indenização por este seguro quando, entre o segurado e o terceiro 

reclamante, existir participação acionária ou por cota, até o nível de pessoas físicas que, isoladamente 

ou em conjunto, exerçam ou tenham possibilidade de exercer controle comum da empresa segurada 

e da empresa reclamante.  

  

3. Bens Não Compreendidos pelo Seguro  

  

Revoga-se, na íntegra, a cláusula 3ª das condições gerais.  

  

4. Limite Máximo de Indenização  

  

4.1. A importância fixada na apólice sob o título de limite máximo de indenização 

representa, em relação a presente cobertura, o valor até o qual a Seguradora responderá 

por sinistro.   

  

4.2. Não obstante, fica estabelecido um segundo valor máximo de indenização, 

denominado “LIMITE AGREGADO”, que representa o valor até qual a Seguradora 

responderá, quando considerada a soma de todas as indenizações relacionadas aos 

sinistros abrangidos pela presente cobertura.  

  

4.2.1. O limite agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado 

para o limite máximo de indenização, por um fator maior ou igual a um, previamente 

acordado e estabelecido na apólice.  

  

4.2.2. Na hipótese de não haver, na apólice, referência ao fator multiplicativo mencionado 

no subitem anterior, esse será suposto igual a 1 (um).  

  

4.3. O limite agregado não elimina nem substitui o limite máximo de indenização, 

continuando este a ser, sem prejuízo a outras disposições deste seguro, o valor até o 

qual a Seguradora responderá por sinistro, ou série de sinistros, ressalvada, porém, a 

variação destes valores, conforme a seguir disposto:  

  

4.3.1. Efetuado o pagamento de qualquer indenização, serão fixados:  

a) um novo limite agregado, definido como a diferença entre o limite agregado vigente 

na data da liquidação do sinistro, e a indenização efetuada;  

b) um novo limite máximo de indenização, definido como o MENOR dos seguintes 

valores:  

b.1) o limite máximo de indenização inicialmente contratado; ou  

b.2) o valor definido na alínea “a” deste subitem.  
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4.4. Se as indenizações pagas exaurir o vigente limite agregado, a presente 

cobertura será automaticamente cancelada, não tendo o segurado direito a 

qualquer restituição de prêmio.   

  

4.5. Tanto o limite máximo de indenização, como o limite agregado NÃO SE 

SOMAM NEM SE COMUNICAM, sendo estipulados, particularmente para cada 

cobertura contratada.  

  

  

5. Obrigações do Segurado  

  

5.1. Além do cumprimento das demais responsabilidades assumidas em relação ao 

presente contrato, o segurado, sob pena da perda de direito a qualquer indenização, se 

obriga a adotar e/ou a fazer cumprir, as normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas e/ou de outras disposições determinadas por órgãos ou autoridades 

competentes e/ou previstas em lei, ou ainda, pela Seguradora no interesse deste seguro, 

zelando e mantendo em condições operacionais e de segurança adequadas, de acordo 

com os requisitos técnicos recomendados, os bens de sua propriedade e posse, capazes 

de causar danos a terceiros, especialmente das relacionadas a seguir, comunicando à 

Seguradora, por escrito, qualquer alteração ou mudança que venham a sofrer os 

referidos bens, em particular, mas não limitada, a sua intenção em desabitar ou 

desocupar os locais especificados na apólice, ainda que temporariamente, ou em 

proceder alterações, tais como, a ocupação, ao “layout” das plantas seguradas, ao ramo 

de atividade, a área total construída e suas características, como também em relação 

aos dispositivos de prevenção e combate aos eventos cobertos pelo presente seguro 

(ex.: incêndio), podendo a Seguradora, uma vez comunicada, nos termos das cláusulas 

15ª e 26ª das condições gerais, manter, restringir ou suspender a cobertura, ou ainda, 

cancelar o seguro:  

a) proibição da venda e do porte de recipientes metálicos ou de vidro, para 

acondicionamento de bebidas, nas áreas destinadas aos frequentadores do 

condomínio especificado na apólice;  

b) proteção adequada de todas as instalações elétricas, inclusive mantendo vigilância 

permanente próxima à área dos transformadores de energia e das torres de som, caso 

existentes;  

c) indicação das rotas de fuga e saídas de emergência, para evacuação do local, através 

de sinalização cuja leitura seja possível mesmo em caso de paralisação do 

fornecimento de energia elétrica, controlando o fluxo de público nos pontos de 

entradas e saídas, de modo a não permitir o acúmulo excessivo de pessoas e/ou da 

presença de obstáculos ou do fechamento indevido de portões, acessos, rotas de 

fuga, saídas de emergência, etc;  

d) existência de brigada de incêndio, mantida e/ou controlada pelo segurado;  

e) existência de vigilância, mantida e/ou controlada pelo segurado.  
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5.2. No que diz respeito aos acidentes ocasionados por defeito de funcionamento ou 

erro humano na operação, condução, conservação ou manutenção de máquinas, 

veículos, aparelhos, equipamentos e instalações utilizadas pelo segurado, fica desde já 

estabelecido que a garantia desta cobertura esta condicionada à comprovação de que 

tais bens são operados por pessoas devidamente habilitadas para esse fim, como 

também da existência de contrato de manutenção regular, e ainda, durante os serviços 

de conservação e/ou manutenção, do uso de avisos de advertência expostos em locais 

visíveis, alertando da eventual existência de qualquer tipo de perigo.  

  

5.3. Correrão por conta do segurado as despesas necessárias para cumprimento das 

medidas previstas nesta cláusula.  

  

6. Disposições Complementares  

  

Esta cobertura só poderá ser contratada por pessoas jurídicas.  

  

7. Ratificação  

  

Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido 

expressamente alteradas ou revogadas pelas presentes condições particulares.  

  

COBERTURA ADICIONAL Nº. 080 - RESPONSABILIDADE CIVIL   

GUARDA DE EMBARCAÇÕES DE TERCEIROS  

CONDIÇÕES PARTICULARES  

  

1. Riscos Cobertos  

  

1.1. Pagamento das quantias pelas quais o segurado vier a ser responsável civilmente, 

em sentença judicial transitada em julgado, ou em acordo autorizado de modo expresso 

pela Seguradora, relativas às reparações de danos materiais involuntariamente 

causados as embarcações de terceiros, que estejam sob sua guarda ou custódia, em 

consequência de acidentes decorrentes dos eventos a seguir relacionados, desde que 

ocorridos e originados no interior dos estabelecimentos especificados na apólice: a) 

colisão da embarcação contra obstáculos;  

b) abalroamento entre embarcações;  

c) queda, lançamento ou deslocamento de quaisquer objetos;  

d) desabamento, total ou parcial;  

e) submersão, total ou parcial;  

f) roubo ou furto total;  

g) colocação e retirada da embarcação na água;  

h) acidentes causados por ações necessárias às atividades do segurado, mesmo que 

realizadas eventualmente.  
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1.2. No caso de guarda de embarcações em um condomínio, os condôminos se 

equiparam a terceiros. Por consequência, essa cobertura abrangerá, até o limite 

expresso na apólice, as reclamações de indenização por danos involuntários, 

materiais e/ou corporais, que um possa causar ao outro.   

  

1.3. Ainda dentro do limite máximo de indenização fixado para cada cobertura, 

condicionado, no entanto, a 10% daquela importância, ou a 20% do valor da ação, 

o que for menor, a Seguradora:  

a) desde que consequentes de evento abrangido por esta cobertura, responderá pelas 

custas judiciais e honorários de advogados nomeados pelo segurado, para a defesa 

judicial de seus direitos no foro cível, e demais despesas relacionadas com o 

processo, devidamente comprovadas, inclusive dos terceiros reclamantes. Neste 

último caso, porém, somente pelas custas judiciais e honorários de sucumbência que 

advenham de sentença judicial, ou, quando autorizado de modo expresso pela  

Seguradora;  

b) poderá vir a responder pelas despesas com a defesa do segurado na esfera criminal, 

EMBORA NÃO ESTEJA OBRIGADA, sempre que tal medida possa influir diretamente 

em ação cível da qual advenha responsabilidade abrangida nos termos deste contrato.   

  

1.4. Fica ainda ajustado que a presente cobertura também garantirá:  

a) as indenizações pertinentes a LUCROS CESSANTES e/ou PERDAS FINANCEIRAS 

incorridas pelos terceiros reclamantes, quando diretamente resultante de riscos 

cobertos nela previstos;  

b) as despesas incorridas com ações emergenciais, devidamente comprovadas, ou, na 

ausência de comprovantes, confirmadas por vistoria de sinistro ou perícia técnica 

realizada pela Seguradora, ou por intermédio de terceiros por ela nomeados. Para 

essas despesas prevalecerá um capital segurado isolado, que não se somará nem se 

acumulará a qualquer outro, considerado, para todos os fins e efeitos, como sublimite 

desta cobertura adicional. Se não houver previsão na apólice de tal sublimite, essas 

despesas estão subordinadas ao valor correspondente a 10% (dez por cento) do limite 

máximo de indenização fixado para a presente cobertura de responsabilidade civil 

guarda de embarcações de terceiros.  

  

1.5. A expressão “ações emergenciais” abrange:  

a) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais 

para evitar risco iminente e que seria amparado pelo presente seguro, a partir de um 

incidente, sem as quais os eventos cobertos e descritos na apólice seriam inevitáveis 

ou ocorreriam de fato, condicionada qualquer situação aos exatos termos das 

coberturas efetivamente contratadas;  

b) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais, 

durante e/ou após a ocorrência de sinistro, de modo a minorar lhe as consequências, 

evitando a propagação de riscos cobertos, salvando e protegendo os bens ou 

interesses descritos na apólice.  
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1.6. Para todos os fins e efeitos, não são consideradas como “ações emergenciais” as 

despesas incorridas com:  

a) manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, 

ampliação e outras afins inerentes ao ramo de atividade do segurado;  

b) medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, entendidas 

como sendo providências tomadas sem qualquer relação direta com incidente coberto 

pelo seguro, assim como quando tais providências forem tomadas de maneira 

extemporânea. O segurado se obriga a avisar imediatamente a Seguradora, qualquer 

incidente, ou ao receber uma ordem de autoridade competente, que possa gerar 

pagamento de indenização nos termos aqui estabelecidos. Além disso, o segurado se 

obriga a executar tudo o que lhe for exigido para limitar as despesas ao que seja 

necessário e objetivamente adequado para conter o evento. O segurado suportará as 

despesas efetuadas para a contenção de eventos não abrangidos pelas coberturas 

contratadas na apólice. Na hipótese de o segurado adotar medidas para o salvamento 

e contenção de eventos cobertos e não cobertos, as despesas serão rateadas 

proporcionalmente entre Seguradora e segurado.  

  

1.7. A expressão “NO INTERIOR DOS ESTABELECIMENTOS ESPECIFICADOS NA 

APÓLICE” abrange o perímetro interno da propriedade em que se localizem os citados 

estabelecimentos, em terra, se esta pertencer ao segurado, ou for por ele administrada, 

alugada ou arrendada. Da mesma forma, abrange todo o espaço físico delimitado e 

sinalizado de acordo com normas da autoridade marítima, em águas públicas cedidas 

ao segurado pela União, incluindo área de fundeio e bacia de evolução, se houver.  

  

2. Riscos Não Cobertos e Prejuízos Não Indenizáveis  

  

2.1. Além das disposições constantes na cláusula 7ª das condições gerais, estão 

excluídas desta cobertura a responsabilidade civil do segurado, por danos materiais 

causados as embarcações, quando as perdas, danos ou avarias forem decorrentes dos 

seguintes eventos:  

a) roubo ou furto de peças, máquinas, aparelhos, motores, equipamentos, ferramentas, 

acessórios, sobressalentes e demais itens ou componentes da embarcação, a menos 

que concomitante com o roubo ou furto total da embarcação;  

b) perda ou extravio de peças, máquinas, aparelhos, motores, equipamentos, 

ferramentas, acessórios, sobressalentes e demais itens ou componentes da 

embarcação;  

c) danos causados as embarcações ancouradas ou guardadas em local inadequado, ou 

danificadas em razão da da má conservação daquele local;  
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d) insuficiente ou defeituosa execução de serviços de manutenção e abastecimento, 
inclusive pelos danos dela decorrentes;  

e) desaparecimento, extravio, roubo, furto ou outros danos causados a carga ou 
quaisquer outros interesses a bordo da embarcação;  

f) acidentes ocorridos durante operações de salvamento e provas desportivas em geral;  

g) acidentes envolvendo embarcação comandada por pessoas sem a devida habilitação, 
ou com habilitação não autorizada para aquele tipo de embarcação, ou ainda, com 
habilitação vencida e fora dos prazos legais, que por quaisquer motivos, esteja 
impossibilitada a sua renovação junto as autoridades competentes;  

h) danos decorrentes de abalroação, colisão, contato com qualquer corpo fixo ou móvel, 
encalhe, varação, ou ainda, durante operações de retirada ou colocação na água, 
realizadas pelo proprietário da embarcação, por seu capitão e/ou tripulação. A 
exclusão aqui estabelecida se refere à reclamação de indenização decorrente de 
danos sofridos pela embarcação causadora do acidente;  

i) acidentes ocorridos e/ou originados fora do perímetro interno da propriedade do local 
do risco, conforme definido no subitem 1.7 destas condições particulares;  

j) uso de máquinas e/ou equipamentos inadequados para retirada ou colocação da 

embarcação na água;  

k) acidentes relacionados com a existência, uso e/ou da conservação de portos, 
muralhas de cais e quebra mar, cais (embarcadouros ou desembarcadouros), 
terminais marítimos, molhes, docas, ancoradouros, pontões, similares, exceto clubes 
náuticos e marrinas, de propriedade do segurado ou por este administrados, 
controlados, arrendados ou alugados, assim como também a responsabilidade sobre 
estivadores, mergulhadores, agentes marinhos e negociantes de barco. Estão 
igualmente excluídos, os eventos relacionados com construção, propriedade, 
operação, manutenção, reparos, reforma, instalações ou utilização de embarcações 
para qualquer outra finalidade que não a guarda, e ainda, todo e qualquer risco 
relacionado com a navegação marítima, costeira, fluvial ou lacustre, inclusive os riscos 
marítimos de P&I;  

l) acidentes relacionados com construção, demolição, reconstrução e/ou de alteração 
estrutural de imóveis de propriedade do segurado, ou por este ocupados, 
administrados, controlados, alugados e/ou arrendados, bem como de qualquer tipo de 
obra, inclusive instalações e montagens, admitidos, porém, pequenos trabalhos de 
reparos destinados à conservação do imóvel (exemplos: troca de telhas, vidros, 
disjuntores, interruptores, torneira e sifões quebrados ou danificados, como também, 
consertos em fechaduras, portas e janelas);  

m) uso de materiais, métodos de trabalho e/ou técnicas experimentais não aprovadas 
pelos órgãos competentes.  

  

2.2. Estão também excluídas desta cobertura, as reclamações de indenização 
resultantes, direta ou indiretamente, de/a:  

a) danos, de qualquer espécie, causados ao segurado, seus ascendentes, descendentes 
e cônjuge, como também a quaisquer outras pessoas, parentes ou não, que com ele 
residam ou que dele dependam  
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economicamente. No caso de pessoas jurídicas, a exclusão abrange o segurado, os 
sócios controladores, os seus dirigentes e administradores, beneficiários, e 
respectivos representantes;  

b) danos a bens de empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e terceiros contratados 
pelo segurado, ainda que a seu serviço;  

c) descumprimento de obrigações assumidas, pelo segurado, em contratos e/ou 

convenções;  

d) descumprimento, por parte do segurado, de obrigações tributárias ou fiscais, sejam 

contratuais ou legais;  
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e) multas, de qualquer natureza, impostas ao segurado, bem como as indenizações 

punitivas e/ou exemplar às quais seja condenado pela Justiça;  

f) despesas de qualquer natureza, relativas a inquéritos policiais, ações ou 

procedimentos de natureza criminal, observadas, no entanto, às disposições da alínea 

“b”, do subitem 1.3 destas condições particulares;  

g) qualquer ação de regresso, contra o segurado, promovida por secretarias ou 

autarquias do Ministério da Previdência Social ou da Saúde, no que diz respeito ao 

reembolso de despesas médicas, hospitalares e laboratoriais, ou de benefícios 

previdenciários, incluindo, mas não limitado, a indenizações de seguro de acidentes 

do trabalho;  

h) danos morais;  

i) acusações de injúria, difamação, calúnia, racismo, assédio, abuso ou violência sexual 

e/ou moral.  

  

2.3. Não caberá qualquer indenização por este seguro quando, entre o segurado e o 

terceiro reclamante, existir participação acionária ou por cota, até o nível de pessoas 

físicas que, isoladamente ou em conjunto, exerçam ou tenham possibilidade de exercer 

controle comum da empresa segurada e da empresa reclamante.  

  

3. Bens Não Compreendidos pelo Seguro  

  

Revoga-se, a expressão “embarcações”, constantes na alínea “b”, do subitem 3.2 das 

condições gerais.  

  

4. Limite Máximo de Indenização  

  

4.1. A importância fixada na apólice sob o título de limite máximo de indenização 

representa, em relação a presente cobertura, o valor até o qual a Seguradora responderá 

por sinistro.   

  

4.2. Não obstante, fica estabelecido um segundo valor máximo de indenização, 

denominado “LIMITE AGREGADO”, que representa o valor até qual a Seguradora 

responderá, quando considerada a soma de todas as indenizações relacionadas aos 

sinistros abrangidos pela presente cobertura.  

  

4.2.1. O limite agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado 

para o limite máximo de indenização, por um fator maior ou igual a um, previamente 

acordado e estabelecido na apólice.  

  

4.2.2. Na hipótese de não haver, na apólice, referência ao fator multiplicativo mencionado 

no subitem anterior, esse será suposto igual a 1 (um).  
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4.3. O limite agregado não elimina nem substitui o limite máximo de indenização, 

continuando este a ser, sem prejuízo a outras disposições deste seguro, o valor até o 

qual a Seguradora responderá por sinistro, ou série de sinistros, ressalvada, porém, a 

variação destes valores, conforme a seguir disposto:  

  

4.3.1. Efetuado o pagamento de qualquer indenização, serão fixados:  

a) um novo limite agregado, definido como a diferença entre o limite agregado vigente 

na data da liquidação do sinistro, e a indenização efetuada;  

b) um novo limite máximo de indenização, definido como o MENOR dos seguintes 

valores:  

b.1) o limite máximo de indenização inicialmente contratado; ou  

b.2) o valor definido na alínea “a” deste subitem.  

  

4.4. Se as indenizações pagas exaurir o vigente limite agregado, a presente 

cobertura será automaticamente cancelada, não tendo o segurado direito a 

qualquer restituição de prêmio.   

  

4.5. Tanto o limite máximo de indenização, como o limite agregado NÃO SE 

SOMAM NEM SE COMUNICAM, sendo estipulados, particularmente para cada 

cobertura contratada.  

  

5. Obrigações do Segurado  

  

5.1. Além do cumprimento das demais responsabilidades assumidas em relação ao 

presente contrato, o segurado, sob pena da perda de direito a qualquer indenização, se 

obriga a adotar e/ou a fazer cumprir, as normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas e/ou de outras disposições determinadas por órgãos ou autoridades 

competentes e/ou previstas em lei, ou ainda, pela Seguradora no interesse deste seguro, 

zelando e mantendo em condições operacionais e de segurança adequadas, de acordo 

com os requisitos técnicos recomendados, os bens de sua propriedade e posse, capazes 

de causar danos a terceiros, especialmente das relacionadas a seguir, comunicando à 

Seguradora, por escrito, qualquer alteração ou mudança que venham a sofrer os 

referidos bens, em particular, mas não limitada, a sua intenção em desabitar ou 

desocupar os locais especificados na apólice, ainda que temporariamente, ou em 

proceder alterações, tais como, a ocupação, ao “layout” das plantas seguradas, ao ramo 

de atividade, a área total construída e suas características, como também em relação 

aos dispositivos de prevenção e combate aos eventos cobertos pelo presente seguro 

(ex.: incêndio), podendo a Seguradora, uma vez comunicada, nos termos das cláusulas 

15ª e 26ª das condições gerais, manter, restringir ou suspender a cobertura, ou ainda, 

cancelar o seguro:  

a) sinalização, através de bóias, dos limites sob a responsabilidade do segurado;  

b) fundamento adequado a cada tipo de embarcação;  

c) existência de bóias fixadas a poitas de concreto;  
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d) manutenção sistemática dos equipamentos utilizados na colocação e retirada das 

embarcações da água;  

e) contratação de pessoas comprovadamente habilitadas para operar ou conduzir as 

embarcações, como também de outros bens utilizados pelo segurado, e que 

relacionem com serviços de reparação, manutenção, lavagem e lubrificação das 

embarcações, quando tal habilitação for exigida pelos respectivos fabricantes ou por 

disposição legal.  

  

5.2. No que diz respeito aos acidentes ocasionados por defeito de funcionamento ou 

erro humano na operação, condução, conservação ou manutenção de máquinas, 

veículos, aparelhos, equipamentos e instalações utilizadas pelo segurado, fica desde já 

estabelecido que a garantia desta cobertura esta condicionada à comprovação de que 

tais bens são operados por pessoas devidamente habilitadas para esse fim, como 

também da existência de contrato manutenção regular, e ainda, durante os serviços de 

conservação e/ou manutenção, do uso de avisos de advertência expostos em locais 

visíveis, alertando da eventual existência de qualquer tipo de perigo.  

  

5.3. Correrão por conta do segurado as despesas necessárias para cumprimento das 

medidas previstas nesta cláusula.  

  

6. Disposições Complementares  

  

Esta cobertura só poderá ser contratada por pessoas jurídicas.  

  

7. Ratificação   

  

Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido 

expressamente alteradas ou revogadas pelas presentes condições particulares.  

  

COBERTURA ADICIONAL Nº. 085 - ORIENTAÇÃO JURÍDICA (EXCLUSIVA PARA 

CLÍNICAS   

E CONSULTÓRIOS MÉDICOS OU ODONTOLÓGICOS)  

CONDIÇÕES PARTICULARES  

  

1. Riscos Cobertos  

  

1.1. Reembolso das despesas incorridas pelo segurado, com orientação jurídica prestada 

por advogado de sua livre escolha, e decorrente de falhas ou acidentes relacionados 

com existência, uso e conservação do estabelecimento especificado neste contrato, 

ocorridos durante a vigência deste seguro, e pelos quais, por disposição de lei, possa vir 

a ser responsabilizado civilmente.  
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1.2. A expressão “orientação jurídica” significa esclarecer dúvidas que possam gerar 

implicações jurídicas. Em nenhuma hipótese, haverá por parte da Seguradora, 

reembolso a título de acompanhamento processual ou apresentação de recursos, 

manifestações ou petições judiciais ou administrativas de qualquer espécie.  

  

1.3. Em se tratando de renovações sucessivas e ininterrupta de apólices junto a Tokio 

Marine, prevendo essa mesma cobertura, estão também abrangidas, desde que não seja 

de conhecimento do segurado, as despesas com orientação jurídica relativa às 

ocorrências havidas naquelas vigências, ainda que as reclamações de terceiros sejam 

apresentadas posteriormente. Nesta hipótese, prevalecerá para todos os fins e efeitos, 

o limite máximo de indenização vigente na data em que a reclamação for apresentada à 

Seguradora.  

  

1.4. A Seguradora poderá vir a responder pelas despesas de honorários com orientação 

jurídica na esfera criminal, EMBORA NÃO ESTEJA OBRIGADA, sempre que tal medida 

possa influir diretamente em responsabilidade cível, na forma do subitem 1.1 destas 

condições particulares.   

  

1.5. Quando o segurado exercer suas atividades na qualidade de empregado, ou, 

mediante qualquer tipo de contrato de trabalho vinculado, essa cobertura se aplicará 

somente em proteção aos seus interesses, e, jamais, em benefício do organismo, 

entidade ou empresa, de caráter público ou privado, para o qual trabalha / presta 

serviços.  

  

1.6. Se as falhas e/ou acidentes ocorrerem em data incerta, fica estipulado que, salvo 

acordado entre segurado e Seguradora, que:  

a) a data da ocorrência de um dano material será aquela em que o mesmo tiver ficado 

evidente para o terceiro prejudicado, mesmo que desconhecendo a sua causa;  

b) a data de ocorrência de um dano corporal será aquela em que, pela primeira vez, o 

mesmo tiver sido diagnosticado por médico especializado, quando consultado pelo 

terceiro prejudicado.  
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2. Riscos Não Cobertos e Prejuízos Não Indenizáveis  

  

2.1. Além das disposições constantes na cláusula 9ª das condições gerais, estão 

excluídas desta cobertura, o reembolso de honorários por orientação jurídica, direta ou 

indiretamente, relacionados com: a) acidentes de trânsito;  

b) ações trabalhistas, tributárias ou fiscais;  

c) a prática de qualquer atividade incompatível com a especialidade do segurado, de 

acordo com os 

Conselhos Federal e Regional de Classe e/ou outros diplomas legais regulamentadores 

da profissão;  

d) a inobservância voluntária de leis, normas regulamentadoras, estatutos, códigos, 
boletins e portarias expedidas por órgãos ou autoridades da área da saúde, e ainda, 
pelos Conselhos Federal e Regional de Classe, especialmente, mas não limitada, no 
que se refere aos equipamentos utilizados, e da capacitação técnica;  

e) cuidados terapêuticos ou diagnósticos não fundamentados cientificamente; da 
experimentação temerária ou do uso de processos de diagnósticos ou terapêutica não 
aprovadas pelos órgãos ou autoridades da área da saúde e/ou não reconhecidos pela 
classe científica;  

f) qualquer procedimento cirúrgico, diagnóstico ou terapêutico que objetive a troca de 
sexo e/ou das características sexuais, mesmo que autorizados de modo expresso pelo 
paciente, por seu responsável, ou poderes constituídos;  

g) alterações genéticas ocasionadas pela utilização de produtos, medicamentos, 
técnicas de reprodução, ou radiações de qualquer natureza;  

h) omissão de socorro;  

i) danos, de qualquer espécie, causados ao segurado, seus ascendentes, descendentes 
e cônjuge, como também a quaisquer outras pessoas, parentes ou não, que com ele 
residam ou que dele dependam 
economicamente. No caso de pessoas jurídicas, a exclusão abrange o segurado, os 
sócios controladores, os seus dirigentes e administradores, beneficiários, e 
respectivos representantes;  

j) danos morais resultantes de perdas financeiras exclusivamente;  

k) danos morais não decorrentes de danos materiais e/ou corporais consequentes dos 
eventos mencionados no subitem 1.1 destas condições particulares;  

l) acusações de injúria, difamação, calúnia, racismo, assédio, abuso ou violência sexual 

e/ou moral.  

  

2.2. A Seguradora não responderá, ainda, pelo reembolso de custas judiciais, 

honorários de advogados de defesa, honorários de sucumbência, e demais despesas 

processuais.  

  

3. Limite Máximo de Indenização  
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3.1. A importância fixada na apólice sob o título de limite máximo de indenização 

representa, em relação a presente cobertura, o valor até o qual a Seguradora responderá 

por sinistro.   

  

3.2. Não obstante, fica estabelecido um segundo valor máximo de indenização, 

denominado “LIMITE AGREGADO”, que representa o valor até qual a Seguradora 

responderá, quando considerada a soma de todas as indenizações relacionadas aos 

sinistros abrangidos pela presente cobertura.  O limite agregado será de DUAS VEZES 

o limite máximo de indenização.  

  

3.3. O limite agregado não elimina nem substitui o limite máximo de indenização, 

continuando este a ser, sem prejuízo a outras disposições deste seguro, o valor até o 

qual a Seguradora responderá por sinistro, ou série de sinistros, ressalvada, porém, a 

variação dos dois limites, conforme a seguir disposto:  

  

3.3.1. Efetuado o pagamento de qualquer indenização, serão fixados:  

a) um novo limite agregado, definido como a diferença entre o limite agregado vigente 

na data da liquidação do sinistro, e a indenização efetuada;  

b) um novo limite máximo de indenização, definido como o MENOR dos seguintes 

valores:  

b.1) o limite máximo de indenização inicialmente contratado; ou  

b.2) o valor definido na alínea “a” deste subitem.  

  

3.4. Se as indenizações pagas exaurir o vigente limite agregado, a presente 

cobertura será automaticamente cancelada, não tendo o segurado direito a 

qualquer restituição de prêmio.   

  

3.5. Tanto o limite máximo de indenização, como o limite agregado NÃO SE 

SOMAM NEM SE COMUNICAM, sendo estipulados, particularmente para cada 

cobertura contratada.  

  

4. Comunicação e Comprovação do Sinistro  

  

4.1. Na ocorrência de sinistro, além do atendimento às disposições da cláusula 20ª das 

condições gerais, o segurado se obriga em apresentar à Seguradora, os seguintes 

documentos: a) relatório detalhado do evento;  

b) recibo ou comprovante de pagamento dos honorários de orientação jurídica, com 

indicação do número da OAB do advogado ou escritório;  

c) relatório expedido pelo advogado, assinado e com a indicação do número da OAB, 

contendo, no mínimo, breve descrição da consulta e resposta formulada.  

  

5. Reintegração  

  



 

Tokio Marine Seguradora S.A. - Cia 0619-0                                                                                                                               107 
Processo SUSEP nº. 15414.902025/2013-88   
Versão Agosto/2016  

  

  

É vedada a reintegração de qualquer limite segurado reduzido por conta do pagamento 

de indenização.  

  

7. Disposições Complementares  

  

Esta cobertura só poderá ser contratada por pessoas físicas ou jurídicas.  

  

8. Ratificação  

  

Permanecem em vigor as condições gerais deste seguro que não tenham sido 

expressamente alteradas ou revogadas pelas presentes condições particulares.  

  

  

  

  

  

  

COBERTURA ADICIONAL Nº. 086 - RESPONSABILIDADE CIVIL OPERAÇÕES (EXCLUSIVA 

PARA  

CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS MÉDICOS OU ODONTOLÓGICOS)  

CONDIÇÕES PARTICULARES  

  

1. Riscos Cobertos  

  

1.1. Pagamento das quantias pelas quais o segurado vier a ser responsável civilmente, 

em sentença judicial transitada em julgado, ou em acordo autorizado de modo expresso 

pela Seguradora, relativas às reparações de danos materiais e/ou corporais causados 

involuntariamente a terceiros, decorrentes exclusivamente dos eventos a seguir 

relacionados, desde que acontecidos e originados no INTERIOR DOS 

ESTABELECIMENTOS especificados na apólice:  a) incêndio, explosão ou fumaça;  

b) queda, lançamento ou deslocamento de quaisquer objetos;  

c) desabamento, total ou parcial;  

d) acidentes causados por ações necessárias às atividades do segurado, mesmo que 

realizadas eventualmente;  

e) acidentes causados por defeito de funcionamento ou erro humano na operação de 

máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações utilizadas pelo segurado. 

Essa cobertura também se estenderá para garantir, os danos decorrentes de 

acidentes relacionados com a operação de máquinas, aparelhos e equipamentos, não 

dotados de autopropulsão, de propriedade do segurado, ou por ele alugados, 

arrendados ou financiados, ou ainda, cuja posse detenha em usufruto ou comodato, 

nas áreas circunvizinhas aos estabelecimentos especificados na apólice;  
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f) acidentes causados por serviços relacionados com a conservação e/ou manutenção 

do imóvel e das máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações utilizadas 

pelo segurado;  

g) acidentes que resultem em danos a objetos portáteis de uso pessoal, pertencentes a 

empregados, clientes e visitantes do segurado, sob sua guarda ou custódia, 

EXCETUANDO-SE VALORES, ARMAS,  

MUNIÇÕES, INSTRUMENTOS MUSICAIS, JÓIAS, PÉROLAS, PEDRAS 

PRECIOSAS OU SEMIPRECIOSAS, TRABALHADAS OU NÃO, E AINDA, 

RELÓGIOS DE PULSO, BOLSO OU PINGENTE. ESTÃO IGUALMENTE 

EXCLUÍDAS DESTA COBERTURA, OS DANOS OCACIONADOS A BENS NO 

INTERIOR DE VEÍCULOS, AERONAVES OU EMBARCAÇÕES, AINDA QUE SOB  

GUARDA OU CUSTÓDIA DO SEGURADO;  

h) vazamentos decorrentes de ruptura das instalações comuns de água e esgoto dos 

estabelecimentos especificados na apólice, inclusive da rede de hidrantes e sprinklers, 

se existentes, em consequência de acidente súbito, EXCETO QUANDO RESULTADO 

DA MÁ CONSERVAÇÃO DE TAIS  

INSTALAÇÕES;  

i) acidentes causados pelo fornecimento de comestíveis e bebidas para consumo nos 

restaurantes, bares, lanchonetes e refeitórios, de propriedade do segurado, ou de 

terceiros por ele autorizados. Da mesma forma, estão abrangidos os acidentes 

causados pelo fornecimento de comestíveis e bebidas através de máquinas de vendas 

automáticas (as chamadas vending machines), de propriedade, alugadas ou 

arrendadas pelo segurado, ou, de terceiros devidamente autorizados. A COBERTURA 

AQUI ESTABELECIDA NÃO PREVALECERÁ SE OS DANOS TIVEREM SIDO 

CAUSADOS POR PRODUTOS DE CAÇA, PECUÁRIA OU PESCA, NÃO 

SUBMETIDOS A QUAISQUER PROCESSOS DE TRANSFORMAÇÃO E/OU 

INDUSTRIALIZAÇÃO. Fica, ainda, ajustado que em relação ao fornecimento de 

alimentos e bebidas por terceiros, estão cobertas, respeitas as demais disposições 

deste seguro, as reclamações de indenização que possa advir ao segurado, de forma 

solidária ou subsidiária, neste último caso, porém, somente quando os responsáveis 

diretos forem considerados insolventes e não possuírem seguro para cobrir os danos 

ocasionados;  

j) tumultos ocorridos entre os frequentadores dos estabelecimentos, desde que não 

tenham sido decorrentes de, ocasionados por ou motivados por riscos não cobertos 

por este seguro.  

  

1.2. Em complemento ao subitem anterior, esta cobertura também se estenderá para 

garantir, as reclamações de indenização decorrentes de acidentes relacionados com:  

a) ações do pessoal de brigada de incêndio, mantidos e/ou contratados pelo segurado, 

durante o exercício de suas funções no interior dos estabelecimentos especificados 

na apólice, e nas áreas circunvizinhas a esses locais;  
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b) ações do pessoal de segurança e/ou vigilância e/ou limpeza e/ou manutenção, 

mantidos e/ou contratados pelo segurado, durante o exercício de suas funções no 

interior dos estabelecimentos especificados na apólice;   

c) acidentes ocorridos durante eventos programados pelo segurado, sem cobrança de 

ingressos, limitados aos seus empregados, familiares, clientes e pessoas 

comprovadamente convidadas, nos locais especificados na apólice e/ou de terceiros, 

EXCETO QUANDO RESULTADO DE AÇÕES OU  

OMISSÕES DOS PARTICIPANTES QUE TENHAM CARÁTER ESTRITAMENTE 

PESSOAL;  

d) competições e jogos esportivos (EXCETUANDO-SE COMPETIÇÕES 

AUTOMOBILÍSTICAS, AQUÁTICAS OU AÉREAS), promovidos e/ou patrocinados 

pelo segurado, sem cobrança de ingressos, limitados aos seus empregados, clientes, 

familiares e pessoas comprovadamente convidadas, nos locais especificados na 

apólice e/ou de terceiros, PERMANECENDO EXCLUÍDOS, TODAVIA, OS  

DANOS SOFRIDOS PELOS PARTICIPANTES DE TAIS EVENTOS, DURANTE A 

SUA REALIZAÇÃO;  

e) operações de carga e descarga de mercadorias de propriedade do segurado, por ele 

realizadas, em locais de terceiros.  

  

1.2.1. Fica, no entanto, ajustado que em relação à prestação de serviços de brigada de 

incêndio e/ou segurança e/ou vigilância e/ou limpeza e/ou manutenção executada por 

terceiros, estão cobertas, respeitas as demais disposições deste seguro, as reclamações 

de indenização que possa advir ao segurado, de forma solidária ou subsidiária, neste 

último caso, porém, somente quando os responsáveis diretos forem considerados 

insolventes e não possuírem seguro para cobrir os danos ocasionados.  

  

1.3. Estão igualmente abrangidas por esta cobertura, as reclamações de indenização 

pelos danos causados por bens tangíveis de propriedade do segurado, em locais de 

terceiros ou em via pública, durante o transporte rodoviário propriamente dito, por ele 

realizados, ou a seu mando, DESDE QUE AQUELES DANOS NÃO SEJAM 

CONSEQUENTES DE ACIDENTES: a) COM O VEÍCULO TRANSPORTADOR;  

b) DECORRENTES DE EXCESSO DE CARGA, PESO OU ALTURA, OU AINDA, PELA 

INOBSERVÂNCIA VOLUNTÁRIA ÀS DISPOSIÇÕES QUE DISCIPLINAM O 

TRANSPORTE DE CARGA POR RODOVIA, A MENOS QUE, NO CASO DE 

TRANSPORTE REALIZADO POR TERCEIROS, TAL FATO SEJA DESCONHECIDO 

PELO SEGURADO, OU POR SEUS EMPREGADOS.  

  

1.4. Ainda dentro do limite máximo de indenização, condicionado, todavia, a 10% deste 

valor ou a 20% do valor da ação, o que for menor, a Seguradora:  

a) desde que resultante de risco abrangido por esta cobertura, responderá pelas custas 

judiciais e honorários de advogados nomeados pelo segurado, para a defesa judicial 

de seus direitos no foro cível, e demais despesas relacionadas com o processo, 

devidamente comprovadas, inclusive dos terceiros reclamantes. Neste último caso, 
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porém, somente pelas custas judiciais e honorários de sucumbência que advenham 

de sentença judicial, ou, quando autorizadas de modo expresso pela  

Seguradora;  

b) poderá vir a responder pelas despesas com a defesa do segurado na esfera criminal, 

EMBORA NÃO ESTEJA OBRIGADA, sempre que tal medida possa influir diretamente 

em ação cível da qual advenha responsabilidade abrangida nos termos desta 

cobertura.   

  

1.5. Fica ainda ajustado que a presente cobertura também garantirá:  

a) as indenizações pertinentes a LUCROS CESSANTES e/ou PERDAS FINANCEIRAS 

incorridas pelos terceiros reclamantes, quando diretamente resultante de riscos 

cobertos nela previstos;  

b) as despesas incorridas com medidas imediatas ou ações emergenciais, conforme 

definido nos subitens 6.2 e 6.3 das condições gerais, devidamente comprovadas, ou, 

na ausência de comprovantes, confirmadas por vistoria de sinistro ou perícia técnica 

realizada pela Seguradora, ou por intermédio de terceiros por ela nomeados. Para 

essas despesas prevalecerá um capital segurado isolado, que não se somará nem se 

acumulará a qualquer outro, considerado, para todos os fins e efeitos, como sublimite 

desta cobertura adicional. Se não houver previsão na apólice de tal sublimite, essas 

despesas estão subordinadas ao valor correspondente a 10% (dez por cento) do limite 

máximo de indenização fixado para a presente cobertura de responsabilidade civil 

operações.   

  

1.6. A expressão “NO INTERIOR DOS ESTABELECIMENTOS ESPECIFICADOS NA 

APÓLICE” abrange também o perímetro interno da propriedade em que se localizem os 

citados estabelecimentos, se esta pertencer ao segurado, ou for por ele administrada, 

alugada ou arrendada.  

  

2. Riscos Não Cobertos e Prejuízos Não Indenizáveis  

  

2.1. Além das disposições constantes na cláusula 9ª das condições gerais, estão 

excluídas desta cobertura, as reclamações de indenização decorrentes de/a:   

a) danos causados a veículos enquadrados nas disposições do Código Nacional de 

Trânsito, enquanto no interior dos estabelecimentos especificados na apólice, a 

menos que tais danos sejam ocasionados pelos portões ou cancelas:  

b) danos causados a embarcações de qualquer espécie;  

c) qualquer prestação de serviços em locais ou recintos de propriedade de terceiros ou 

por estes controlados ou utilizados, excetuando-se as operações de carga e descarga 

de mercadorias de propriedade do segurado, desde que por ele realizadas;  

d) danos causados aos imóveis especificados na apólice e ao seu conteúdo;  

e) danos causados a imóveis de terceiros, inclusive a seu conteúdo, alugados ou 

arrendados pelo segurado, para promover e/ou patrocinar, eventos artísticos, 

esportivos, recreativos e similares;  
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f) acidentes relacionados com a inobservância voluntária das normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas e/ou de outras disposições determinadas por órgãos 

ou autoridades competentes e/ou previstas em lei, ou ainda, pela Seguradora no 

interesse deste seguro;  

g) acidentes ocorridos e/ou originados fora do perímetro interno das propriedades em 

que se localizem os estabelecimentos especificados na apólice, a menos que tais 

acidentes estejam abrangidos pelas disposições constantes nos subitens 1.1 (alínea 

“e”), 1.2 (alíneas “a”, “c” “d” e “e”) e 1.3 destas condições particulares;  

h) acidentes relacionados com fenômenos ou convulsões da natureza, considerados nos 

termos da lei, como casos fortuitos ou de força maior, assim entendido, os eventos 

imprevisíveis cujo os efeitos não foram passíveis de serem impedidos ou evitados pelo 

segurado;  

i) ação paulatina (contínua, intermitente e/ou periódica) de fatores ambientais presentes 

nas instalações do segurado, tais como temperatura, umidade, fumaça, infiltrações, 

molhadura, derramamento, transbordamento, vazamento, vibrações, gases e vapores;  

j) acidentes relacionados com a existência, uso e/ou conservação de aeronaves, 

aeródromos, helipontos, heliportos e aeroportos, de propriedade do segurado ou por 

este administrados, controlados, arrendados e/ou alugados. Estão também excluídas 

desta cobertura, as reclamações de indenização pelos danos causados por veículos 

terrestres de qualquer espécie, emplacados ou não, em circulação nas áreas de 

propriedade de aeródromos, helipontos, heliportos e/ou aeroportos (incluindo 

reabastecimento, responsabilidade civil para torre de controle e serviço de construção 

ou de reparo dentro do perímetro do local) e/ou outro risco de aeronáuticos, assim 

como todo e qualquer risco relacionado com navegação aérea;  

k) acidentes relacionados com a existência, uso e/ou conservação de portos, muralhas 

de cais e quebra mar, cais (embarcadouros ou desembarcadouros), terminais 

marítimos, molhes, docas, ancoradouros, pontões, clubes náuticos, marinas e 

similares, de propriedade do segurado ou por este administrados, controlados, 

arrendados ou alugados, assim como também a responsabilidade sobre estivadores, 

mergulhadores, agentes marinhos e negociantes de barco. Estão igualmente 

excluídos, os eventos relacionados com construção, propriedade, operação, 

manutenção, reparos, instalações ou utilização de embarcações, e ainda, todo e 

qualquer risco relacionado com a navegação marítima, costeira, fluvial ou lacustre, 

inclusive os riscos marítimos de P&I;  

l) danos genéticos, assim como os decorrentes de produtos geneticamente modificados;   

m) danos de qualquer natureza causados por asbestos (puro ou produtos feitos 

inteiramente de amianto, inclusive no que diz respeito à aquisição de asbestos por 

qualquer pessoa, com vínculo empregatício ou não com o segurado), talco 

asbestiforme, diethilstibestrol, dioxina, uréia, formaldeído, vacina para gripe suína ou 

aviária, dispositivo intra-uterino (DIU), contraceptivo oral, fumo ou derivados, danos 

resultantes de hepatite B, SIDA/AIDS, HIV2, e pelo uso de produtos abortivos;  
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n) desastres ecológicos ou ambientais de qualquer natureza, em particular os ecológicos 

puros, assim denominados aqueles que incidem sobre os elementos naturais sem 

titularidade privada, de domínio público, tais como os rios, o mar, o ar e as florestas;  

o) atividades e/ou comércio eletrônico do segurado, relacionados à world wide web, da 

transferência eletrônica de dados, de falhas de provedores, internet, extranet, intranet 

e tecnologias similares, como também do uso de computadores e/ou de programa de 

computação. Nesta última hipótese, particularmente aqueles utilizados e/ou 

desenvolvidos pelo segurado para proteger, de ações invasivas, o seu sistema de 

informatização;  

p) danos causados a bens tangíveis (inclusive veículos enquadrados nas disposições do 

Código Nacional de Trânsito), documentos e/ou valores de terceiros, em poder do 

segurado, para guarda, custódia, movimentação, transporte, uso ou execução de 

quaisquer trabalhos, exceto objetos pessoais de empregados, clientes e visitantes do 

segurado, observadas às disposições constantes na alínea “g”, do subitem 1.1 destas 

condições particulares;  

q) desaparecimento, extravio, furto, roubo, apropriação indébita, extorsão, extorsão 

indireta, extorsão mediante sequestro ou estelionato, de bens tangíveis, documentos 

e/ou valores;  

r) ação de bolores, fungos ou bactérias, dentro ou fora dos estabelecimentos 

especificados na apólice, incluindo os conteúdos;  

s) teste, modificação, aquisição, preparação, processamento, produção, manipulação, 

distribuição, armazenagem, aplicação ou qualquer outro uso de substância de 

qualquer tipo, parcial ou totalmente originada do corpo humano (inclusive, mas não 

limitado, a tecidos, células, órgãos, transplantes, sangue, excreção e secreção de 

urina), e qualquer produto derivado ou bio-sintético oriundo de tais substâncias;  

t) perdas financeiras, inclusive lucros cessantes, não decorrentes de danos materiais 

e/ou corporais causados a terceiros, abrangidos pela presente cobertura;  

u) danos causados a artistas, atletas ou não, por acidente ocorrido durante participação 

em eventos artísticos, desportivos ou similares, promovidos e/ou patrocinados pelo 

segurado;  

v) acidentes relacionados com construção, demolição, reconstrução e/ou de alteração 

estrutural de imóveis de propriedade do segurado, ou por este ocupados, 

administrados, controlados, alugados e/ou arrendados, bem como de qualquer tipo de 

obra, inclusive instalações e montagens, admitidos, porém, pequenos trabalhos de 

reparos destinados à conservação do imóvel (exemplos: troca de telhas, vidros, 

disjuntores, interruptores, torneira e sifões quebrados ou danificados, como também, 

consertos em fechaduras, portas e janelas);  

w) uso de materiais, métodos de trabalho e/ou técnicas experimentais não aprovadas 

pelos órgãos competentes;  

x) acidentes relacionados com poluição ou contaminação, decorrente de emissão, 

descarga, dispersão, desprendimento, escape, emanação, vazamento ou derrame de 

substâncias tóxicas e/ou poluentes, havidas na produção, armazenamento, transporte 

(realizado pelo segurado, a seu mando ou a serviço, mesmo que eventualmente), 
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manipulação, uso ou execução de quaisquer outros trabalhos, e ainda, pela existência, 

uso e conservação de locais, de propriedade do segurado, ou por este administrados, 

controlados, arrendados e/ou alugados. Da mesma forma, estão excluídas deste 

seguro, as reclamações de indenização, direta ou indiretamente, ocasionados por ou 

que ocorram por meio, ou, em consequência de ruídos (seja ele audível ao ouvido 

humano ou não), estrondos sônicos, ou quaisquer fenômenos associados aos 

mesmos. Estão cobertos, todavia, os danos causados por vazamentos originados das 

instalações comuns de água e esgoto dos estabelecimentos especificados na apólice, 

inclusive da rede de hidrantes e sprinklers, se existentes, em consequência de 

acidente súbito, exceto quando resultado da má conservação de tais instalações;  

y) prestação de serviços sem a devida autorização ou licença, emitida por autoridade 

competente.  

  

2.2. Estão também excluídas desta cobertura, as reclamações de indenização 

resultantes, direta ou indiretamente, de/a:  

a) danos, de qualquer espécie, causados ao segurado, seus ascendentes, descendentes 

e cônjuge, como também a quaisquer outras pessoas, parentes ou não, que com ele 

residam ou que dele dependam economicamente. No caso de pessoas jurídicas, a 

exclusão abrange o segurado, os sócios controladores, os seus dirigentes e 

administradores, beneficiários, e respectivos representantes;  

b) danos a bens de empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e terceiros contratados 

pelo segurado, que não se enquadre às disposições da alínea “g”, do subitem 1.1 

destas condições particulares;  

c) danos corporais sofridos por empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e terceiros 

contratados pelo segurado, ainda que a seu serviço, exceto em caso de morte ou 

invalidez permanente, total ou parcial, resultante de intoxicação provocado pelo 

consumo de comestíveis e/ou bebidas, fornecidas e/ou comercializadas pelo 

segurado, ou por terceiros autorizados, nos estabelecimentos especificados na 

apólice;  

d) doenças naturais, doenças profissionais, doenças do trabalho ou similares;  

e) danos causados a bens transportados pelo segurado, sejam eles de sua propriedade 

ou pertencentes a terceiros;  

f) danos consequentes de defeitos, falhas, mau funcionamento, inadequação as normas 

técnicas, doenças, impurezas, contaminação, vazamento, erros ou omissões em 

manuais de instruções, mau acondicionamento e a má embalagem de produtos em 

geral, produzidos, fabricados, construídos, montados, criados, vendidos, locados, 

arrendados, emprestados, consignados, doados, dados em comodato, distribuídos ou 

de qualquer outra forma comercializados pelo segurado, depois de entregues a 

terceiros, definitiva ou provisoriamente, em locais por ele NÃO ocupados, 

administrados ou controlados;  

g) distribuição e/ou comercialização ilegal de quaisquer bens, ou de produtos com prazo 

de validade vencido;  
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h) utilização de produto em virtude de propaganda inadequada; recomendações ou 

informações errôneas; ausência de avisos evidentes sobre conta-indicações, efeitos 

colaterais, prazo de validade ou durabilidade, necessidade e manutenção ou 

substituição periódica de componentes, meios adequados de manipulação, 

armazenagem e conservação;  

i) utilização inadequada de produtos em virtude de propaganda enganosa, 

recomendações e/ou informações errôneas fornecidas pelo segurado;  

j) despesas com substituição parcial ou integral de produtos, bem como da sua retirada 

do mercado;  

k) danos provocados por equipamentos ou dispositivos para uso médico de natureza 

interna, invasiva e/ou crítica de aplicação e/ou no corpo humano (inclusive, mas não 

limitado, a tecidos, células, órgãos, transplantes, sangue, excreção e secreção de 

urina), e qualquer produto derivado ou bio-sintético oriundo de tais substâncias;  

l) danos consequentes do uso não autorizado de patentes ou marcas registradas 

pertencentes a terceiros;  

m) violação de direitos autorais;  

n) descumprimento, por parte do segurado, de obrigações trabalhistas, sejam contratuais 

ou legais, referentes à Seguridade Social, seguro obrigatório de acidentes do trabalho, 

pagamento de salários e similares;  

o) descumprimento de obrigações assumidas, pelo segurado, em contratos e/ou 

convenções;  

p) descumprimento, por parte do segurado, de obrigações tributárias ou fiscais, sejam 

contratuais ou legais;  

q) multas, de qualquer natureza, impostas ao segurado, bem como, indenizações triplas, 

compensatórias, punitivas e/ou exemplar às quais seja condenado pela Justiça;  

r) despesas de qualquer natureza, relativas a inquéritos policiais, ações ou 

procedimentos de natureza criminal, observadas, no entanto, às disposições da alínea 

“b”, do subitem 1.4 destas condições particulares;  

s) qualquer ação de regresso, contra o segurado, promovida por secretarias ou 

autarquias do Ministério da Previdência Social ou da Saúde, no que diz respeito ao 

reembolso de despesas médicas, hospitalares e laboratoriais, ou de benefícios 

previdenciários, incluindo, mas não limitado, a indenizações de seguro de acidentes 

do trabalho;  

t) danos morais;  

u) acusações de injúria, difamação, calúnia, racismo, assédio, abuso ou violência sexual 

e/ou moral;  

v) danos relacionados à prestação de serviços profissionais a terceiros. Entende-se por 

serviços profissionais aqueles que se relacionem com a atividade-fim do segurado, e 

para o qual o mesmo tenha sido contratado de forma tácita ou expressa. Para efeito 

desta alínea, entendem-se também como serviços profissionais àqueles prestados por 

pessoas com conhecimento ou treinamento técnico  
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especializado, habilitadas por órgãos competentes, de âmbito nacional, e geralmente 
denominado “profissionais liberais” como, por exemplo: advogados, arquitetos, 
auditores, corretores de seguros, contadores, dentistas, diretores e administradores 
de empresas, enfermeiros, engenheiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, médicos, 
notários e profissionais de cartórios, veterinários e outros profissionais com 
características similares;  

w) danos causados a animais ditos de raça pura, que não possuam o competente 
certificado e registro oficial. Nesta hipótese, a indenização não excederá o valor do 
animal comum;  

x) atrasos e/ou antecipações relativos ao horário e/ou à data, de início ou de término, de 
eventos que se relacionem com a cobertura prevista nas alíneas “c” e “d” do subitem 
1.2 destas condições particulares, como também pelos danos causados por presença 
de público superior à capacidade autorizada para os locais e/ou pela inexistência de 
vias de escoamento compatíveis com a quantidade de pessoas recebidas no local;  

y) danos causados por excesso de lotação ou de peso nos equipamentos, veículos, 
máquinas, aparelhos ou instalações utilizadas pelo segurado.  

  

2.3. Não caberá qualquer indenização por este seguro quando, entre o segurado e o 
terceiro reclamante, existir participação acionária ou por cota, até o nível de pessoas 
físicas que, isoladamente ou em conjunto, exerçam ou tenham possibilidade de exercer 
controle comum da empresa segurada e da empresa reclamante.  
  

3. Bens Não Compreendidos pelo Seguro  

  

Revoga-se, na íntegra, a cláusula 5ª das condições gerais.  

  

4. Limite Máximo de Indenização  

  

4.1. A importância fixada na apólice sob o título de limite máximo de indenização 

representa, em relação a presente cobertura, o valor até o qual a Seguradora responderá 

por sinistro.   

  

4.2. Não obstante, fica estabelecido um segundo valor máximo de indenização, 

denominado “LIMITE AGREGADO”, que representa o valor até qual a Seguradora 

responderá, quando considerada a soma de todas as indenizações relacionadas aos 

sinistros abrangidos pela presente cobertura.  

  

4.2.1. O limite agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado 

para o limite máximo de indenização, por um fator maior ou igual a um, previamente 

acordado e estabelecido na apólice.  

  

4.2.2. Na hipótese de não haver, na apólice, referência ao fator multiplicativo mencionado 

no subitem anterior, esse será suposto igual a 1 (um).  
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4.3. O limite agregado não elimina nem substitui o limite máximo de indenização, 

continuando este a ser, sem prejuízo a outras disposições deste seguro, o valor até o 

qual a Seguradora responderá por sinistro, ou série de sinistros, ressalvada, porém, a 

variação dos dois limites, conforme a seguir disposto:  

  

4.3.1. Efetuado o pagamento de qualquer indenização, serão fixados:  

a) um novo limite agregado, definido como a diferença entre o limite agregado vigente 

na data da liquidação do sinistro, e a indenização efetuada;  

b) um novo limite máximo de indenização, definido como o MENOR dos seguintes 

valores:  

b.1) o limite máximo de indenização inicialmente contratado; ou  

b.2) o valor definido na alínea “a” deste subitem.  

  

4.4. Se as indenizações pagas exaurir o vigente limite agregado, a presente 

cobertura será automaticamente cancelada, não tendo o segurado direito a 

qualquer restituição de prêmio.   

  

4.5. Tanto o limite máximo de indenização, como o limite agregado NÃO SE 

SOMAM NEM SE COMUNICAM, sendo estipulados, particularmente para cada 

cobertura contratada.  

  

5. Obrigações do Segurado  

  

5.1. No que diz respeito aos acidentes ocasionados por defeito de funcionamento ou erro humano na 

operação, condução, conservação ou manutenção de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos 

e instalações utilizadas pelo segurado, fica desde já estabelecido que a garantia do seguro esta 

condicionada à comprovação de que tais bens são operados por pessoas devidamente habilitadas e 

capacitadas para esse fim, como também da existência de contrato manutenção regular, e ainda, 

durante os serviços de conservação e/ou manutenção, do uso de avisos de advertência expostos em 

locais visíveis, alertando da eventual existência de qualquer tipo de perigo.  

  

5.2. Correrão por conta do segurado as despesas necessárias para cumprimento das medidas 

previstas nesta cláusula.  

  

6. Apuração dos Prejuízos Indenizáveis  

  

6.1. Para determinação dos prejuízos indenizáveis, de acordo com as disposições deste 

seguro, a Seguradora, tomará por base:  

a) o valor das reparações fixado por sentença judicial transitada em julgado, e/ou por 

acordo entre o segurado e os terceiros prejudicados, nesta última hipótese, com sua 

expressa anuência;  

b) a importância necessária para reconstrução, reparação ou reposição dos bens 

sinistrados;  
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c) as despesas incorridas pelo segurado e/ou por terceiros agindo em seu nome, na 

tentativa de evitar o sinistro, de combatê-lo ou de minorar seus efeitos;  

d) as despesas de salvamento comprovadamente efetuadas pelo segurado, durante e/ou 

após o sinistro;  

e) as custas judiciais, os honorários dos advogados de defesa do segurado, os 

honorários de sucumbência, e demais despesas relacionadas com o processo judicial;  

f) o valor dos salvados, se houver, quando estes ficarem de posse do segurado ou dos 

terceiros reclamantes;  

g) os custos com encargos de tradução referente ao reembolso de despesas efetuadas 

no exterior; h) os valores referentes à franquia.  

  

6.2. Se os danos causados a terceiros, forem decorrentes de um mesmo fato 

gerador, produzindo várias reclamações, e, em consequência destas o segurado 

reivindicar diversas vezes a garantia, sempre na mesma cobertura, todos os 

pleitos considerados procedentes se constituirão em um único sinistro.  

  

6.3. Se o sinistro ocorrer em data incerta, em consequência de riscos cobertos 

cuja manifestação tenha se dado de forma intermitente, periódica, ou contínua, 

fica estipulado, salvo acordado entre segurado e Seguradora, que a data da 

ocorrência de um dano:  

a) material será aquela em que o mesmo tiver ficado evidente para o terceiro prejudicado, 

mesmo que desconhecendo a sua causa;  

b) corporal será aquela em que, pela primeira vez, o mesmo tiver sido diagnosticado por 

médico especializado, quando consultado pelo terceiro prejudicado.  

  

6.4. Sem prejuízo as demais disposições deste seguro, o direito à garantia não 

ficará prejudicado, ainda que os danos causados a terceiros decorram de atos 

ilícitos, culposos ou dolosos, praticados por empregados do segurado, sob-

registro, ou, por pessoas, que embora sem registro, fique caracterizada, nos 

termos da lei, a relação laboral e o vínculo empregatício com o segurado.   

  

6.5. A Seguradora efetuará o pagamento das reparações e/ou despesas, 

devidas ou pagas, pelo segurado, respeitado o limite máximo de indenização 

vigente na data da liquidação do sinistro. A Seguradora poderá efetuar o 

pagamento diretamente aos terceiros prejudicados, com a anuência do segurado.  

  

6.6. A Seguradora poderá intervir na ação, na qualidade de assistente, ficando 

o segurado obrigado a assumir sua própria defesa, nomeando advogado de sua 

escolha.  

  

6.7. É vedado ao segurado transigir, pagar ou tomar outras providências que 

possam influir no resultado das negociações ou litígios, em especial reconhecer 
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sua responsabilidade ou confessar a ação, salvo se tiver à anuência expressa da 

Seguradora;  

  

6.8. Qualquer acordo judicial ou extrajudicial com o terceiro prejudicado, seus 

beneficiários e herdeiros, só será reconhecido pela Seguradora se tiver seu prévio 

conhecimento. Na hipótese de recusa do segurado em aceitar o acordo 

recomendado pela Seguradora e aceito pelo terceiro prejudicado, fica desde já 

acordado que a Seguradora não responderá por quaisquer quantias acima 

daquela pela qual seria o sinistro liquidado por aquele acordo;  

  

6.9. Se a reparação pecuniária devida pelo segurado compreender pagamento 

em dinheiro e prestação de renda ou pensão, a Seguradora, dentro do limite 

máximo de indenização, pagará preferencialmente à parte em dinheiro. Quando 

a Seguradora, ainda dentro daquele limite, tiver que contribuir também para o 

capital assegurador da renda ou pensão, fá-lo-á mediante o fornecimento ou a 

aquisição de títulos em seu próprio nome, cujas rendas serão inscritas em nome 

da(s) pessoa(s) com direito a recebê-las, com cláusula estabelecendo que, 

cessada a obrigação, tais títulos reverterão ao patrimônio da Seguradora.  

  

7. Salvados  

  

7.1. No que diz respeito às indenizações por danos materiais causados a veículos de 

terceiros, amparados sob os termos desta cobertura, fica estabelecido que o segurado, 

mediante manifestação expressa à Seguradora, terá o direito de parte do valor 

correspondente à venda dos salvados, se houver, proporcionalmente a parcela relativa 

à sua participação obrigatória no sinistro (franquia), desde que atendidas 

simultaneamente as seguintes disposições:  

a) que se trate de sinistro caracterizado como indenização integral e, por consequência, 

tenha ocorrido à transferência da propriedade do veículo à Seguradora;  

b) que o segurado comprove o pagamento ao terceiro prejudicado do valor 

correspondente a sua participação obrigatória em caso de sinistro (franquia).  

  

8. Disposições Complementares  

  

Esta cobertura só poderá ser contratada por pessoas físicas ou jurídicas.  

  

9. Ratificação   

  

Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido 

expressamente alteradas ou revogadas pelas presentes condições particulares.  

  

COBERTURA ADICIONAL Nº. 087 - RESPONSABILIDADE CIVIL ESTABELECIMENTO DE 

ENSINO  
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CONDIÇÕES PARTICULARES  

  

1. Riscos Cobertos  

  

1.1. Pagamento das quantias pelas quais o segurado vier a ser responsável civilmente, 

em sentença judicial transitada em julgado, ou em acordo autorizado de modo expresso 

pela Seguradora, relativas às reparações de danos materiais e/ou corporais causados 

involuntariamente a terceiros, decorrentes exclusivamente dos eventos a seguir 

relacionados, desde que acontecidos e originados no INTERIOR DOS 

ESTABELECIMENTOS especificados na apólice:  a) incêndio, explosão ou fumaça;  

b) queda, lançamento ou deslocamento de quaisquer objetos;  

c) desabamento, total ou parcial, inclusive de arquibancadas, palcos, cenários e de 

quaisquer adaptações efetuadas e/ou autorizadas pelo segurado, desde que tais 

adaptações sejam inerentes ao seu ramo de negócio e para o exercício de suas 

atividades;  

d) acidentes causados por ações necessárias às atividades do segurado, mesmo que 

realizadas eventualmente;  

e) acidentes causados por defeito de funcionamento ou erro humano na operação de 

máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações utilizadas pelo segurado. 

Essa cobertura também se estenderá para garantir, os danos decorrentes de 

acidentes relacionados com a operação de máquinas, aparelhos e equipamentos, não 

dotados de autopropulsão, de propriedade do segurado, ou por ele alugados, 

arrendados ou financiados, ou ainda, cuja posse detenha em usufruto ou comodato, 

nas áreas circunvizinhas aos estabelecimentos especificados na apólice;  

f) acidentes causados por serviços relacionados com a conservação e/ou manutenção 

do imóvel e das máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, e instalações utilizadas 

pelo segurado;  

g) acidentes que resultem em danos a objetos portáteis de uso pessoal, pertencentes a 

empregados, alunos, clientes e visitantes do segurado, sob sua guarda ou custódia, 

EXCETUANDO-SE VALORES, ARMAS, MUNIÇÕES, INSTRUMENTOS MUSICAIS, 

JÓIAS, PÉROLAS, PEDRAS PRECIOSAS OU SEMIPRECIOSAS, TRABALHADAS 

OU NÃO, E AINDA, RELÓGIOS DE PULSO, BOLSO OU PINGENTE. ESTÃO 

IGUALMENTE EXCLUÍDAS DESTA COBERTURA, OS DANOS OCASIONADOS  

A BENS NO INTERIOR DE VEÍCULOS, AERONAVES OU EMBARCAÇÕES, AINDA 

QUE SOB  

GUARDA OU CUSTÓDIA DO SEGURADO;  

h) vazamentos decorrentes de ruptura das instalações comuns de água e esgoto dos 

estabelecimentos especificados na apólice, inclusive da rede de hidrantes e sprinklers, 

se existentes, em consequência de acidente súbito e imprevisto, EXCETO QUANDO 

RESULTADO DA MÁ CONSERVAÇÃO DE TAIS INSTALAÇÕES;  

i) acidentes causados pelo fornecimento de comestíveis e bebidas para consumo nos 

restaurantes, bares, lanchonetes e refeitórios, de propriedade do segurado, ou de 

terceiros por ele autorizados. Da mesma forma, estão abrangidos os acidentes 
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causados pelo fornecimento de comestíveis e bebidas através de máquinas de vendas 

automáticas (as chamadas vending machines), de propriedade, alugadas ou 

arrendadas pelo segurado, ou, de terceiros devidamente autorizados. A COBERTURA 

AQUI ESTABELECIDA NÃO PREVALECERÁ SE OS DANOS TIVEREM SIDO 

CAUSADOS POR PRODUTOS DE CAÇA, PECUÁRIA OU PESCA, NÃO 

SUBMETIDOS A QUAISQUER PROCESSOS DE TRANSFORMAÇÃO E/OU 

INDUSTRIALIZAÇÃO. Fica, ainda, ajustado que em relação ao fornecimento de 

alimentos e bebidas por terceiros, estão cobertas, respeitas as demais disposições 

deste seguro, as reclamações de indenização que possa advir ao segurado, de forma 

solidária ou subsidiária, neste último caso, porém, somente quando os responsáveis 

diretos forem considerados insolventes e não possuírem seguro para cobrir os danos 

ocasionados;  

j) tumultos ocorridos entre os frequentadores dos estabelecimentos, desde que não 

tenham sido decorrentes de, ocasionados por ou motivados por riscos não cobertos 

por este seguro.  

  

1.2. Em complemento ao subitem anterior, esta cobertura também se estenderá para 

garantir, as reclamações de indenização decorrentes de acidentes relacionados com:  

a) ações do pessoal de brigada de incêndio, mantidos e/ou contratados pelo segurado, 

durante o exercício de suas funções no interior dos estabelecimentos especificados 

na apólice, e nas áreas circunvizinhas a esses locais;  

b) ações do pessoal de segurança e/ou vigilância e/ou limpeza e/ou manutenção, 

mantidos e/ou contratados pelo segurado, durante o exercício de suas funções no 

interior dos estabelecimentos especificados na apólice;   

c) acidentes ocorridos durante atividades educacionais, recreativas ou esportivas 

(EXCETUANDO-SE COMPETIÇÕES AUTOMOBILÍSTICAS, AQUÁTICAS OU 

AÉREAS), como também, de colações de grau, bailes de formatura, exposições e/ou 

feiras culturais e assemelhahas, programadas e patrocinadas pelo segurado, sem 

venda de ingressos, limitadas aos seus alunos, clientes, empregados e pessoas 

comprovadamente convidadas, realizadas nos locais especificados na apólice e/ou de 

terceiros dentro do Território Brasileiro. FICA, NO ENTANTO, ESTABELECIDO QUE 

A SEGURADORA, EM NENHUMA HIPÓTESE, RESPONDERÁ PELAS 

RECLAMAÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E/OU CORPORAIS:  

c.1) QUANDO RESULTADO DE AÇÕES OU OMISSÕES DOS PARTICIPANTES 

QUE TENHAM  

CARÁTER ESTRITAMENTE PESSOAL;  

c.2) SOFRIDOS PELOS PARTICIPANTES DE PROVAS RECREATIVAS OU 

ESPORTIVAS, DURANTE A SUA REALIZAÇÃO.  

Obs.: Para fins de garantia securitária, não se entende como venda de 
ingressos, os convites adquiridos pelos alunos junto ao segurado, destinados 
a colações de grau, bailes de formatura, exposições, feiras culturais e outras 
atividades educacionais, recreativas ou esportivas programadas e patrocinadas 
pelo segurado.  
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d) acidentes ocorridos durante quermesses programadas e patrocinadas pelo segurado, 

limitadas aos seus alunos, clientes, empregados e pessoas comprovadamente 

convidadas, ou, abertas ao público em geral, com ou sem venda de ingressos, 

realizadas nos locais especificados na apólice. FICA, NO  

ENTANTO, ESTABELECIDO QUE A SEGURADORA, EM NEHUMA HIPÓTESE, 

RESPONDERÁ  

PELAS RECLAMAÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E/OU 

CORPORAIS  

SOFRIDOS POR ARTISTAS DURANTE EXIBIÇÃO DE NÚMEROS;  

e) acidentes de trânsito ocorridos no Território Brasileiro, durante circulação de veículos 

de passeio e/ou utilitários, enquadrados nas disposições do Código Nacional de 

Trânsito, eventualmente a serviço do segurado, mas que não sejam de sua 

propriedade, ou por ele alugados, financiados ou arrendados, ou, vinculados de forma 

tácita ou expressa para execução de quaisquer trabalhos, ou ainda, cuja posse 

detenha em usufruto ou comodato. EM NENHUMA HIPÓTESE, A SEGURADORA, 

RESPONDERÁ PELOS DANOS OCASIONADOS POR VEÍCULOS, CUJA 

UTILIZAÇÃO SEJA INERENTE A ATIVIDADE DO EMPREGADO, OU DO TERCEIRO 

CONTRATADO PELO SEGURADO. FICA, AINDA,  

ESTABELECIDO QUE A SEGURADORA SOMENTE RESPONDERÁ PELAS 

IMPORTÂNCIAS QUE EXCEDEREM AOS LIMITES VIGENTES DO SEGURO 

DPVAT, E DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE VEÍCULOS, ESTE 

ÚLTIMO, SE CONTRATADO, APLICANDO-SE A PRESENTE COBERTURA 

SEMPRE EM PROTEÇÃO DOS INTERESSES DO SEGURADO, E, JAMAIS EM  

BENEFÍCIO DOS PROPRIETÁRIOS DOS CITADOS VEÍCULOS, INCLUSIVE PELOS 

DANOS  

CAUSADOS AOS PRÓPRIOS VEÍCULOS E/OU AS PESSOAS OU CARGAS 

TRANSPORTADAS;  

f) acidentes ocorridos durante transporte escolar de alunos, por rodovia, dentro do 

Território Brasileiro, no percurso de ida e volta dos estabelecimentos especificados na 

apólice, desde que a viagem seja realizada através de veículos devidamente 

licenciados e autorizados para esse fim pelos órgãos ou autoridades competentes, de 

propriedade do segurado, ou por ele, alugados, arrendados ou financiados, ou, cuja 

posse detenha em usufruto ou comodato, ou ainda, através de veículos terceiros, 

contratados ou autorizados pelo segurado para execução de tais serviços. Estão 

também abrangidas por esta cobertura, o transporte de alunos durante viagens, por 

rodovia, no Território Brasileiro, destinadas as atividades eduacacionais, recreativas 

ou esportivas programadas pelo segurado. No que diz respeito a prestação de 

serviços executadas por terceiros, estão cobertas, respeitadas as demais disposições 

deste seguro, as reclamações de indenização que possa advir ao segurado, de forma 

subsidiária ou solidária, observando-se ainda que, em qualquer hipótese, a 

Seguradora somente responderá pelas importâncias que excederem aos limites 

vigentes do seguro DPVAT, e de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos, este 

último, se contratado, aplicando-se a presente cobertura sempre em proteção aos 
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interesses do segurado, e, jamais em benefício dos proprietários dos citados veículos, 

inclusive pelos danos causados aos próprios veículos.      

  

1.2.1. Fica, no entanto, ajustado que em relação à prestação de serviços de brigada de 

incêndio e/ou segurança e/ou vigilância e/ou limpeza e/ou manutenção executada por 

terceiros, estão cobertas, respeitas as demais disposições deste seguro, as reclamações 

de indenização que possa advir ao segurado, de forma solidária ou subsidiária, neste 

último caso, porém, somente quando os responsáveis diretos forem considerados 

insolventes e não possuírem seguro para cobrir os danos ocasionados.  

  

1.3. A responsabilidade da Seguradora em relação a cobertura de que trata a alínea “f”, 

do subitem anterior, dentro da vigência da apólice, se inicia quando os alunos do 

segurado embarcam no veículo transportador, no local de origem da viagem 

empreendida, permanecendo válida a garantia securitrária durante todo o percurso, e 

termina no momento em que os alunos desembarcam no local de destino em  

Território Brasileiro. FICA, CONTUDO ESTABELECIDO QUE A SEGURADORA NÃO 

SE RESPONSABILIZARÁ POR QUALQUER RECLAMAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM 

CONSEQUENCIA DOS SEGUINTES EVENTOS:  

a) ACIDENTES OCORRIDOS QUANDO OS VEÍCULOS ESTIVEREM SENDO 

UTILIZADOS PARA FINS  

DIVERSOS DAQUELE PREVISTO NA ALÍNEA “F”, DO SUBITEM ANTERIOR;  

b) ACIDENTES OCORRIDOS QUANDO OS VEÍCULOS ESTIVEREM EM 

PERCURSOS QUE NÃO SEJAM OS COMPREENDIDOS PELAS VIAS DE LIGAÇÃO 

DOS LOCAIS DE ORIGEM E DESTINO  

DA VIAGEM EMPREENDIDA, SALVO NOS CASOS DE IMPOSSIBILIDADE 

COMPROVADA;  

c) ACIDENTES DE TRÂNSITO OCASIONADOS OU AGRAVADOS PELA 

INOBSERVÂNCIA ÀS NORMAS E/OU REGULAMENTOS QUE DISCIPLINAM O 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE  

PESSOAS ATRAVÉS DE VEÍCULOS ESCOLARES;  

d) ACIDENTES DE TRÂNSITO OCORRIDOS EM RAZÃO DE EXCESSO DE 

LOTAÇÃO, PESO OU  

ALTURA, DESDE QUE TAL EXCESSO TENHA SIDO A CAUSA DETERMINANTE 

DO EVENTO;  

e) FALTA DE CONDIÇÕES DE NAVEGABILIDADE E/OU INAPTIDÃO DO VEÍCULO 

TRANSPORTADOR, A MENOS QUE TAL FATO SEJA DESCONHECIDO PELO 

SEGURADO, POR  

SEUS EMPREGADOS E ASSEMELHADOS;  

f) SE FICAR COMPROVADO PELA SEGURADORA, QUE NO MOMENTO DO 

EVENTO, O VEÍCULO TRANSPORTADOR ESTAVA SENDO CONDUZIDO POR 

PESSOA SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO, OU COM HABILITAÇÃO NÃO 

AUTORIZADA PARA AQUELE TIPO DE VEÍCULO, OU SEM  
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INDICAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RENUMERADA, OU AINDA, COM 

HABILITAÇÃO  

VENCIDA E FORA DOS PRAZOS LEGAIS, QUE POR QUAISQUER MOTIVOS, 

ESTEJA IMPOSSIBILITADA A SUA RENOVAÇÃO OU ALTERAÇÃO JUNTO AOS 

ÓRGÃOS OU AUTORIDADES COMPETENTES, A MENOS QUE NO CASO DE 

TRANSPORTE REALIZADO POR TERCEIROS, TAL FATO SEJA DESCONHECIDO 

PELO SEGURADO, POR SEUS EMPREGADOS E  

ASSEMELHADOS;  

g) SE FICAR COMPROVADO PELA SEGURADORA, QUE A CAUSA DETERMINANTE 

DO ACIDENTE TENHA OCORRIDO, OU SIDO AGRAVADA, EM RAZÃO DO 

VEÍCULO TRANSPORTADOR ESTAR SENDO CONDUZIDO POR PESSOA SOB 

EFEITO DE ÁLCOOL, CUJO TEOR EXCEDA A DOSAGEM PERMITIDA POR LEI, 

OU ENTORPECENTES E/OU SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ILÍCITAS, A MENOS QUE 

NO CASO DE TRANSPORTE REALIZADO POR TERCEIROS, TAL FATO SEJA  

DESCONHECIDO PELO SEGURADO, POR SEUS EMPREGADOS E 

ASSEMELHADOS;  

h) TRÂNSITO EM ESTRADAS OU CAMINHOS IMPEDIDOS, NÃO ABERTOS AO 

TRÁFEGO, SALVO QUANDO FOREM AS ÚNICAS VIAS DE ACESSO PARA A 

CHEGADA OU SAÍDA DO LOCAL DE  

ORIGEM E/OU DESTINO DA VIAGEM EMPREENDIDA;  

i) DANOS CORPORAIS SOFRIDOS POR PESSOAS TRANSPORTADAS EM LOCAIS 

NÃO  

DESTINADOS E APROPRIADOS PARA TAL FIM;  

j) DANOS CORPORAIS SOFRIDOS POR ALUNOS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES DE 

ENSINO QUE NÃO A DO SEGURADO, ENQUANTO TRANSPORTADOS.  

  

1.4. Estão igualmente abrangidas por esta cobertura, as reclamações de indenização 

pelos danos causados por bens tangíveis de propriedade do segurado, em locais de 

terceiros ou em via pública, durante o transporte rodoviário propriamente dito, por ele 

realizados, ou a seu mando, DESDE QUE AQUELES DANOS NÃO SEJAM 

CONSEQUENTES DE ACIDENTES: a) COM O VEÍCULO TRANSPORTADOR;  

b) DECORRENTES DE EXCESSO DE CARGA, PESO OU ALTURA, OU AINDA, PELA 

INOBSERVÂNCIA VOLUNTÁRIA ÀS DISPOSIÇÕES QUE DISCIPLINAM O 

TRANSPORTE DE CARGA POR RODOVIA, A MENOS QUE, NO CASO DE 

TRANSPORTE REALIZADO POR TERCEIROS, TAL FATO SEJA DESCONHECIDO 

PELO SEGURADO, POR SEUS EMPREGADOS E ASSEMELHADOS.  

  

1.5. Ainda dentro do limite máximo de indenização, condicionado, todavia, a 10% deste 

valor ou a 20% do valor da ação, o que for menor, a Seguradora:  

a) desde que resultante de risco abrangido por esta cobertura, responderá pelas custas 

judiciais e honorários de advogados nomeados pelo segurado, para a defesa judicial 

de seus direitos no foro cível, e demais despesas relacionadas com o processo, 

devidamente comprovadas, inclusive dos terceiros reclamantes. Neste último caso, 
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porém, somente pelas custas judiciais e honorários de sucumbência que advenham 

de sentença judicial, ou, quando autorizadas de modo expresso pela  

Seguradora;  

b) poderá vir a responder pelas despesas com a defesa do segurado na esfera criminal, 

EMBORA NÃO ESTEJA OBRIGADA, sempre que tal medida possa influir diretamente 

em ação cível da qual advenha responsabilidade abrangida nos termos desta 

cobertura.   

  

1.6. Fica ainda ajustado que a presente cobertura também garantirá:  

a) as indenizações pertinentes a LUCROS CESSANTES e/ou PERDAS FINANCEIRAS 

incorridas pelos terceiros reclamantes, quando diretamente resultante de riscos 

cobertos nela previstos;  

b) as despesas incorridas com ações emergenciais, devidamente comprovadas, ou, na 

ausência de comprovantes, confirmadas por vistoria de sinistro ou perícia técnica 

realizada pela Seguradora, ou por intermédio de terceiros por ela nomeados. Para 

essas despesas prevalecerá um capital segurado isolado, que não se somará nem se 

acumulará a qualquer outro, considerado, para todos os fins e efeitos, como sublimite 

desta cobertura adicional. Se não houver previsão na apólice de tal sublimite, essas 

despesas estão subordinadas ao valor correspondente a 10% (dez por cento) do limite 

máximo de indenização fixado para a presente cobertura de responsabilidade civil 

estabelecimento de ensino.   

  

1.7. A expressão “ações emergenciais” abrange:  

a) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais 

para evitar risco iminente e que seria amparado pelo presente seguro, a partir de um 

incidente, sem as quais os eventos cobertos e descritos na apólice seriam inevitáveis 

ou ocorreriam de fato, condicionada qualquer situação aos exatos termos das 

coberturas efetivamente contratadas;  

b) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais, 

durante e/ou após a ocorrência de sinistro, de modo a minorar lhe as consequências, 

evitando a propagação de riscos cobertos, salvando e protegendo os bens ou 

interesses descritos na apólice.  

  

1.8. Para todos os fins e efeitos, não são consideradas como “ações emergenciais” as 

despesas incorridas com:  

a) manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, 

ampliação e outras afins inerentes ao ramo de atividade do segurado;  

b) medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, entendidas 

como sendo providências tomadas sem qualquer relação direta com incidente coberto 

pelo seguro, assim como quando tais providências forem tomadas de maneira 

extemporânea. O segurado se obriga a avisar imediatamente a Seguradora, qualquer 

incidente, ou ao receber uma ordem de autoridade competente, que possa gerar 

pagamento de indenização nos termos aqui estabelecidos. Além disso, o segurado se 

obriga a executar tudo o que lhe for exigido para limitar as despesas ao que seja 
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necessário e objetivamente adequado para conter o evento. O segurado suportará as 

despesas efetuadas para a contenção de eventos não abrangidos pelas coberturas 

contratadas na apólice. Na hipótese de o segurado adotar medidas para o salvamento 

e contenção de eventos cobertos e não cobertos, as despesas serão rateadas 

proporcionalmente entre Seguradora e segurado.  

   

1.9. A expressão “NO INTERIOR DOS ESTABELECIMENTOS ESPECIFICADOS NA 

APÓLICE” abrange também o perímetro interno da propriedade em que se localizem os 

citados estabelecimentos, se esta pertencer ao segurado, ou for por ele administrada, 

alugada ou arrendada.  

  

 

2. Riscos Não Cobertos e Prejuízos Não Indenizáveis  

  

2.1. Além das disposições constantes na cláusula 9ª das condições gerais, estão 
excluídas desta cobertura, as reclamações de indenização decorrentes de/a:   

a) danos causados a veículos enquadrados nas disposições do Código Nacional de 

Trânsito, enquanto no interior dos estabelecimentos especificados na apólice, ou 

ainda, de terceiros, alugados ou arrendados pelo segurado, para promover e/ou 

patrocinar eventos artísticos, esportivos, recreativos e similares, a menos que tais 

danos sejam ocasionados:  

 a.1)  pelos portões ou cancelas, quando sob controle do segurado ou de terceiros por 

ele contratados;  

a.2) durante operações que se relacionem com o ramo de negócio do segurado e para 

o exercício de suas atividades, permanecendo, no entanto, excluídas desta 

cobertura, os danos ocasionados a veículos enquanto nas áreas destinadas a 

estacionamento, ou ainda, em poder do segurado, para guarda, custódia, 

movimentação, transporte, uso ou execução de quaisquer trabalhos.  
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b) danos causados a  embarcações e aeronaves de qualquer espécie;  

c) qualquer prestação de serviços em locais ou recintos de propriedade de terceiros ou 
por estes controlados ou utilizados;  

d) danos causados aos imóveis especificados na apólice e ao seu conteúdo;  

e) danos causados a imóveis de terceiros, inclusive a seu conteúdo, alugados ou 
arrendados pelo segurado, para promover e/ou patrocinar, eventos artísticos, 
esportivos, recreativos e similares;  

f) acidentes relacionados com a inobservância voluntária das normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas e/ou de outras disposições determinadas por órgãos 
ou autoridades competentes e/ou previstas em lei, ou ainda, pela Seguradora no 
interesse deste seguro;  

g) acidentes ocorridos e/ou originados fora do perímetro interno das propriedades em 
que se localizem os estabelecimentos especificados na apólice, a menos que tais 
acidentes estejam abrangidos pelas disposições constantes nos subitens 1.1 (alínea 
“e”), 1.2 (alíneas “a”, “c”, “e” e “f”) e 1.4 destas condições particulares;  

h) acidentes relacionados com fenômenos ou convulsões da natureza, considerados nos 
termos da lei, como casos fortuitos ou de força maior, assim entendido, os eventos 
imprevisíveis cujo os efeitos não foram passíveis de serem impedidos ou evitados pelo 
segurado;  

i) ação paulatina (contínua, intermitente e/ou periódica) de fatores ambientais presentes 
nas instalações do segurado, tais como temperatura, umidade, fumaça, infiltrações, 
molhadura, derramamento, transbordamento, vazamento, vibrações, gases e 
vapores;  

j) acidentes relacionados com a existência, uso e/ou conservação de aeronaves, 
aeródromos, helipontos, heliportos e aeroportos, de propriedade do segurado ou por 
este administrados, controlados, arrendados e/ou alugados. Estão também excluídas 
desta cobertura, as reclamações de indenização pelos danos causados por veículos 
terrestres de qualquer espécie, emplacados ou não, em circulação nas áreas de 
propriedade de aeródromos, helipontos, heliportos e/ou aeroportos (incluindo 
reabastecimento, responsabilidade civil para torre de controle e serviço de construção 
ou de reparo dentro do perímetro do local) e/ou outro risco de aeronáuticos, assim 
como todo e qualquer risco relacionado com navegação aérea;  

k) acidentes relacionados com a existência, uso e/ou conservação de portos, muralhas 

de cais e quebra mar, cais (embarcadouros ou desembarcadouros), terminais 

marítimos, molhes, docas, ancoradouros, pontões, clubes náuticos, marinas e 

similares, de propriedade do segurado ou por este administrados, controlados, 

arrendados ou alugados, assim como também a responsabilidade sobre estivadores, 

mergulhadores, agentes marinhos e negociantes de barco. Estão igualmente 

excluídos, os eventos relacionados com construção, propriedade, operação, 

manutenção, reparos, instalações ou utilização  
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de embarcações, e ainda, todo e qualquer risco relacionado com a navegação 
marítima, costeira, fluvial ou lacustre, inclusive os riscos marítimos de P&I;  

l) danos genéticos, assim como os decorrentes de produtos geneticamente modificados;   

m) danos de qualquer natureza causados por asbestos (puro ou produtos feitos 
inteiramente de amianto, inclusive no que diz respeito a aquisição de asbestos por 
qualquer pessoa, com vínculo empregatício ou não com o segurado), talco 
asbestiforme, diethilstibestrol, dioxina, uréia, formaldeído, vacina para gripe suína ou 
aviária, dispositivo intra-uterino (DIU), contraceptivo oral, fumo ou derivados, danos 
resultantes de hepatite B, SIDA/AIDS, HIV2, e pelo uso de produtos abortivos;  

n) desastres ecológicos ou ambientais de qualquer natureza, em particular, os 
ecológicos puros, assim denominados aqueles que incidem sobre os elementos 
naturais sem titularidade privada, de domínio público, tais como os rios, o mar, o ar e 
as florestas;  

o) atividades e/ou comércio eletrônico do segurado, relacionados à world wide web, da 
transferência eletrônica de dados, de falhas de provedores, internet, extranet, intranet 
e tecnologias similares, como também do uso de computadores e/ou de programa de 
computação. Nesta última hipótese, particularmente aqueles utilizados e/ou 
desenvolvidos pelo segurado para proteger, de ações invasivas, o seu sistema de 
informatização;  

p) danos causados a bens tangíveis (inclusive veículos enquadrados nas disposições do 
Código Nacional de Trânsito), documentos e/ou valores de terceiros, em poder do 
segurado, para guarda, custódia, movimentação, transporte, uso ou execução de 
quaisquer trabalhos, exceto objetos pessoais de empregados, alunos, clientes e 
visitantes do segurado, observadas às disposições constantes na alínea “g”, do 
subitem 1.1 destas condições particulares;  

q) desaparecimento, extravio, furto, roubo, apropriação indébita, extorsão, extorsão 
indireta, extorsão mediante sequestro ou esteleionato, de bens tangíveis, documentos 
e/ou valores;  

r) ação de bolores, fungos ou bactérias, dentro ou fora dos estabelecimentos 
especificados na apólice, incluindo os conteúdos. Sem prejuízo a outras disposições 
deste seguro, a presente exclusão, no entanto, não se aplica aos fungos ou bactérias 
inerentes à composição de qualquer produto alimentar;  

s) teste, modificação, aquisição, preparação, processamento, produção, manipulação, 
distribuição, armazenagem, aplicação ou qualquer outro uso de substância de 
qualquer tipo, parcial ou totalmente originada do corpo humano (inclusive, mas não 
limitado, a tecidos, células, órgãos, transplantes, sangue, excreção e secreção de 
urina), e qualquer produto derivado ou bio-sintético oriundo de tais substâncias;  

t) perdas financeiras, inclusive lucros cessantes, não decorrentes de danos materiais 
e/ou corporais causados a terceiros, abrangidos pela presente cobertura;  

u) danos causados a artistas, atletas ou não, por acidente ocorrido durante participação 
em eventos artísticos, esportivos, recreativos e similares, promovidos e/ou 
patrocinados pelo segurado;  

v) acidentes relacionados com construção, demolição, reconstrução e/ou de alteração 
estrutural de imóveis de propriedade do segurado, ou por este ocupados, 
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administrados, controlados, alugados e/ou arrendados, bem como de qualquer tipo de 
obra, inclusive instalações e montagens, admitidos, porém, pequenos trabalhos de 
reparos destinados à conservação do imóvel (exemplos: troca de telhas, vidros, 
disjuntores, interruptores, torneira e sifões quebrados ou danificados, como também, 
consertos em fechaduras, portas e janelas);  

w) uso de materiais, métodos de trabalho e/ou técnicas experimentais não aprovadas 
pelos órgãos competentes;  

x) acidentes relacionados com poluição ou contaminação, decorrente de emissão, 

descarga, dispersão, desprendimento, escape, emanação, vazamento ou derrame de 

substâncias tóxicas e/ou poluentes, havidas na produção, armazenamento, transporte 

(realizado pelo segurado, a seu mando ou a serviço, 
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mesmo que eventualmente), manipulação, uso ou execução de quaisquer outros 
trabalhos, e ainda, pela existência, uso e conservação de locais, de propriedade do 
segurado, ou por este administrados, controlados, arrendados e/ou alugados. Da 
mesma forma, estão excluídas deste seguro, as reclamações de indenização, direta 
ou indiretamente, ocasionados por ou que ocorram por meio, ou, em consequência de 
ruídos (seja ele audível ao ouvido humano ou não), estrondos sônicos, ou quaisquer 
fenômenos associados aos mesmos. Estão cobertos, todavia, os danos causados por 
vazamentos originados das instalações comuns de água e esgoto dos 
estabelecimentos especificados na apólice, inclusive da rede de hidrantes e sprinklers, 
se existentes, em consequência de acidente súbito e imprevisto, exceto quando 
resultado da má conservação de tais instalações;  

y) prestação de serviços sem a devida autorização ou licença, emitida por autoridade 

competente;  

z) parcerias, “joint-ventures” ou transferências, inclusive de empresas ou pessoas 
subcontratadas, que venham a gerar obrigações solidárias e/ou subsidiárias perante 
empresas, entidades ou organizações, direta ou indiretamente ligadas ao segurado, 
por contrato, convenção ou por qualquer outro tipo de acordo. No caso de 
responsabilidade conjunta e/ou solidária, a Seguradora responderá apenas pela 
parcela de responsabilidade atribuída ao segurado.  

  

2.2. Estão também excluídas desta cobertura, as reclamações de indenização 
resultantes, direta ou indiretamente, de/a:  

a) danos, de qualquer espécie, causados ao segurado, seus ascendentes, descendentes 
e cônjuge, como também a quaisquer outras pessoas, parentes ou não, que com ele 
residam ou que dele dependam economicamente. No caso de pessoas jurídicas, a 
exclusão abrange o segurado, os sócios controladores, os seus dirigentes e 
administradores, beneficiários, e respectivos representantes;  

b) danos a bens de empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e terceiros contratados 
pelo segurado, que não se enquadre às disposições da alínea “g”, do subitem 1.1 
destas condições particulares;  

c) danos corporais sofridos por empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e terceiros 
contratados pelo segurado, ainda que a seu serviço, exceto em caso de morte ou 
invalidez permanente, total ou parcial, resultante de intoxicação provocada pelo 
consumo de comestíveis e/ou bebidas, fornecidas e/ou comercializadas pelo 
segurado, ou por terceiros autorizados, nos estabelecimentos especificados na 
apólice;  

d) doenças naturais, doenças profissionais, doenças do trabalho ou similares;  

e) danos causados a bens transportados pelo segurado, sejam eles de sua propriedade 
ou pertencentes a terceiros;  

f) danos corporais e/ou moléstias, fatais ou não, sofridas por qualquer pessoa que 
trabalhe ou que execute serviços de montagem e/ou desmontagem das instalações a 
serem utilizadas pelo segurado para realização de eventos em geral, por ele 
programados e patrocinados;  
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g) danos consequentes de defeitos, falhas, mau funcionamento, inadequação as normas 
técnicas, doenças, impurezas, contaminação, vazamento, erros ou omissões em 
manuais de instruções, mau acondicionamento e a má embalagem de produtos em 
geral, produzidos, fabricados, construídos, montados, criados, vendidos, locados, 
arrendados, emprestados, consignados, doados, dados em comodato, distribuídos ou 
de qualquer outra forma comercializados pelo segurado, depois de entregues a 
terceiros, definitiva ou provisoriamente, em locais por ele NÃO ocupados, 
administrados ou controlados;  

h) distribuição e/ou comercialização ilegal de quaisquer bens, ou de produtos com prazo 
de validade vencido;  

i) utilização de produto em virtude de propaganda inadequada; recomendações ou 

informações errôneas; ausência de avisos evidentes sobre conta-indicações, efeitos 

colaterais, prazo de validade ou 
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durabilidade, necessidade e manutenção ou substituição periódica de componentes, 
meios adequados de manipulação, armazenagem e conservação;  

j) utilização inadequada de produtos em virtude de propaganda enganosa, 
recomendações e/ou informações errôneas fornecidas pelo segurado;  

k) despesas com substituição parcial ou integral de produtos, bem como da sua retirada 

do mercado;  

l) danos provocados por equipamentos ou dispositivos para uso médico de natureza 
interna, invasiva e/ou crítica de aplicação e/ou no corpo humano (inclusive, mas não 
limitado, a tecidos, células, órgãos, transplantes, sangue, excreção e secreção de 
urina), e qualquer produto derivado ou bio-sintético oriundo de tais substâncias;  

m) danos consequentes do uso não autorizado de patentes ou marcas registradas 
pertencentes a terceiros;  

n) violação de direitos autorais;  

o) descumprimento, por parte do segurado, de obrigações trabalhistas, sejam contratuais 
ou legais, referentes à Seguridade Social, seguro obrigatório de acidentes do trabalho, 
pagamento de salários e similares;  

p) descumprimento de obrigações assumidas, pelo segurado, em contratos e/ou 

convenções;  

q) descumprimento, por parte do segurado, de obrigações tributárias ou fiscais, sejam 
contratuais ou legais;  

r) multas, de qualquer natureza, impostas ao segurado, bem como as indenizações 
punitivas e/ou exemplar às quais seja condenado pela Justiça;  

s) despesas de qualquer natureza, relativas a inquéritos policiais, ações ou 
procedimentos de natureza criminal, observadas, no entanto, às disposições da alínea 
“b”, do subitem 1.5 destas condições particulares;  

t) qualquer ação de regresso, contra o segurado, promovida por secretarias ou 
autarquias do Ministério da Previdência Social ou da Saúde, no que diz respeito ao 
reembolso de despesas médicas, hospitalares e laboratoriais, ou de benefícios 
previdenciários, incluindo, mas não limitado, a indenizações de seguro de acidentes 
do trabalho;  

u) danos morais;  

v) acusações de injúria, difamação, calúnia, racismo, assédio, abuso ou violência sexual 

e/ou moral;  

w) danos relacionados à prestação de serviços profissionais a terceiros. Entende-se por 
serviços profissionais aqueles que se relacionem com a atividade-fim do segurado, e 
para o qual o mesmo tenha sido contratado de forma tácita ou expressa. Para efeito 
desta alínea, entendem-se também como serviços profissionais àqueles prestados por 
pessoas com conhecimento ou treinamento técnico especializado, habilitadas por 
órgãos competentes, de âmbito nacional, e geralmente denominado “profissionais 
liberais” como, por exemplo: advogados, arquitetos, auditores, corretores de seguros, 
contadores, dentistas, diretores e administradores de empresas, enfermeiros, 
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engenheiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, médicos, notários e profissionais de 
cartórios, veterinários e outros profissionais com características similares;  

x) danos causados a animais ditos de raça pura, que não possuam o competente 
certificado e registro oficial. Nesta hipótese, a indenização não excederá o valor do 
animal comum;  

y) atrasos e/ou antecipações relativos ao horário e/ou à data, de início ou de término, de 

eventos que se relacionem com a cobertura prevista nas alíneas “c” e “d” do subitem 

1.2 destas condições particulares, como também, pelos danos causados por presença 

de público superior à capacidade autorizada para os locais e/ou pela inexistência de 

vias de escoamento compatíveis com a quantidade de pessoas recebidas no local;  
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z) danos causados por excesso de lotação ou de peso nos equipamentos, veículos, máquinas, 

aparelhos ou instalações utilizadas pelo segurado.  

  

2.3. Não caberá qualquer indenização por este seguro quando, entre o segurado e o terceiro 

reclamante, existir participação acionária ou por cota, até o nível de pessoas físicas que, isoladamente 

ou em conjunto, exerçam ou tenham possibilidade de exercer controle comum da empresa segurada 

e da empresa reclamante.  

  

3. Bens Não Compreendidos pelo Seguro  

  

Revoga-se, na íntegra, a cláusula 5ª das condições gerais.  

  

4. Limite Máximo de Indenização  

  

4.1. A importância fixada na apólice sob o título de limite máximo de indenização 

representa, em relação a presente cobertura, o valor até o qual a Seguradora responderá 

por sinistro.   

  

4.2. Não obstante, fica estabelecido um segundo valor máximo de indenização, 

denominado “LIMITE AGREGADO”, que representa o valor até qual a Seguradora 

responderá, quando considerada a soma de todas as indenizações relacionadas aos 

sinistros abrangidos pela presente cobertura.  

  

4.2.1. O limite agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado 

para o limite máximo de indenização, por um fator maior ou igual a um, previamente 

acordado e estabelecido na apólice.  

  

4.2.2. Na hipótese de não haver, na apólice, referência ao fator multiplicativo mencionado 

no subitem anterior, esse será suposto igual a 1 (um).  

  

4.3. O limite agregado não elimina nem substitui o limite máximo de indenização, 

continuando este a ser, sem prejuízo a outras disposições deste seguro, o valor até o 

qual a Seguradora responderá por sinistro, ou série de sinistros, ressalvada, porém, a 

variação destes valores, conforme a seguir disposto:  

  

4.3.1. Efetuado o pagamento de qualquer indenização, serão fixados:  

a) um novo limite agregado, definido como a diferença entre o limite agregado vigente 

na data da liquidação do sinistro, e a indenização efetuada;  

b) um novo limite máximo de indenização, definido como o MENOR dos seguintes 

valores:  

b.1) o limite máximo de indenização inicialmente contratado; ou  

b.2) o valor definido na alínea “a” deste subitem.  
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4.4. Se as indenizações pagas exaurir o vigente limite agregado, a presente 

cobertura será automaticamente cancelada, não tendo o segurado direito a 

qualquer restituição de prêmio.   

  

4.5. Tanto o limite máximo de indenização, como o limite agregado NÃO SE 

SOMAM NEM SE COMUNICAM, sendo estipulados, particularmente para cada 

cobertura contratada.  

  

  

5. Obrigações do Segurado  

  

5.1. Além do cumprimento das demais responsabilidades assumidas em relação ao 

presente contrato, o segurado, sob pena da perda de direito a qualquer indenização, se 

obriga a adotar e/ou a fazer cumprir, as normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas e/ou de outras disposições determinadas por órgãos ou autoridades 

competentes e/ou previstas em lei, ou ainda, pela Seguradora no interesse deste seguro, 

zelando e mantendo em condições operacionais e de segurança adequadas, de acordo 

com os requisitos técnicos recomendados, os bens de sua propriedade e posse, capazes 

de causar danos a terceiros, especialmente das relacionadas a seguir, comunicando à 

Seguradora, por escrito, qualquer alteração ou mudança que venham a sofrer os 

referidos bens, em particular, mas não limitada, a sua intenção em desabitar ou 

desocupar os locais especificados na apólice, ainda que temporariamente, ou em 

proceder alterações, tais como, a ocupação, o “layout” das plantas seguradas, o ramo de 

atividade, a área total construída e suas características, como também em relação aos 

dispositivos de prevenção e combate aos eventos cobertos pelo presente seguro (ex.: 

incêndio), podendo a Seguradora, uma vez comunicada, nos termos das cláusulas 17ª e 

28ª das condições gerais, manter, restringir ou suspender a cobertura, ou ainda, cancelar 

o seguro:  

a) proibição da venda e do porte de recipientes metálicos ou de vidro, para 

acondicionamento de bebidas, nas áreas destinadas a alunos, clientes e visitantes nos 

estabelecimentos especificados na apólice;  

b) proteção adequada de todas as instalações elétricas, inclusive mantendo vigilância 

permanente próxima à área dos transformadores de energia e das torres de som, caso 

existentes;  

c) indicação das rotas de fuga e saídas de emergência, para evacuação do local, através 

de sinalização cuja leitura seja possível mesmo em caso de paralisação do 

fornecimento de energia elétrica, controlando o fluxo de público nos pontos de 

entradas e saídas, de modo a não permitir o acúmulo excessivo de pessoas e/ou da 

presença de obstáculos ou do fechamento indevido de portões, acessos, rotas de 

fuga, saídas de emergência, etc;  

d) existência de salva-vidas, caso o estabelecimento disponha de piscinas.  

  

5.2. No que diz respeito aos acidentes ocasionados por defeito de funcionamento ou 

erro humano na operação, condução, conservação ou manutenção de máquinas, 
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veículos, aparelhos, equipamentos e instalações utilizadas pelo segurado, fica desde já 

estabelecido que a garantia do seguro esta condicionada à comprovação de que tais 

bens são operados por pessoas devidamente habilitadas e capacitadas para esse fim, 

como também da existência de contrato manutenção regular, e ainda, durante os 

serviços de conservação e/ou manutenção, do uso de avisos de advertência expostos 

em locais visíveis, alertando da eventual existência de qualquer tipo de perigo.  

  

5.3. Correrão por conta do segurado as despesas necessárias para cumprimento das 

medidas previstas nesta cláusula.  

  

6. Apuração dos Prejuízos Indenizáveis  

  

6.1. Para determinação dos prejuízos indenizáveis, de acordo com as disposições deste 

seguro, a Seguradora, tomará por base:  

a) o valor das reparações fixado por sentença judicial transitada em julgado, e/ou por 

acordo entre o segurado e os terceiros prejudicados, nesta última hipótese, com sua 

expressa anuência;  

b) a importância necessária para reconstrução, reparação ou reposição dos bens 

sinistrados;  

c) as despesas incorridas pelo segurado e/ou por terceiros agindo em seu nome, na 

tentativa de evitar o sinistro, de combatê-lo ou de minorar seus efeitos;  

d) as despesas de salvamento comprovadamente efetuadas pelo segurado, durante e/ou 

após o sinistro;  

e) as custas judiciais, os honorários dos advogados de defesa do segurado, os 

honorários de sucumbência, e demais despesas relacionadas com o processo judicial;  

f) o valor dos salvados, se houver, quando estes ficarem de posse do segurado ou dos 

terceiros reclamantes;  

g) os custos com encargos de tradução referente ao reembolso de despesas efetuadas 

no exterior;  h) os valores referentes à franquia.  

  

6.2. Se os danos causados a terceiros, forem decorrentes de um mesmo fato 

gerador, produzindo várias reclamações, e, em consequência destas o segurado 

reivindicar diversas vezes a garantia, sempre na mesma cobertura, todos os 

pleitos considerados procedentes se constituirão em um único sinistro.  

  

6.3. Se o sinistro ocorrer em data incerta, em consequência de riscos cobertos 

cuja manifestação tenha se dado de forma intermitente, periódica, ou contínua, 

fica estipulado, salvo acordado entre segurado e Seguradora, que a data da 

ocorrência de um dano:  

a) material será aquela em que o mesmo tiver ficado evidente para o terceiro prejudicado, 

mesmo que desconhecendo a sua causa;  

b) corporal será aquela em que, pela primeira vez, o mesmo tiver sido diagnosticado por 

médico especializado, quando consultado pelo terceiro prejudicado.  
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6.4. Sem prejuízo as demais disposições deste seguro, o direito à garantia não 

ficará prejudicado, ainda que os danos causados a terceiros decorram de atos 

ilícitos, culposos ou dolosos, praticados por empregados do segurado, sob-

registro, ou, por pessoas, que embora sem registro, fique caracterizada, nos 

termos da lei, a relação laboral e o vínculo empregatício com o segurado.   

  

6.5. A Seguradora efetuará o pagamento das reparações e/ou despesas, 

devidas ou pagas, pelo segurado, respeitado o limite máximo de indenização 

vigente na data da liquidação do sinistro. A Seguradora poderá efetuar o 

pagamento diretamente aos terceiros prejudicados, com a anuência do segurado.  

  

6.6. A Seguradora poderá intervir na ação, na qualidade de assistente, ficando 

o segurado obrigado a assumir sua própria defesa, nomeando advogado de sua 

escolha.  

  

6.7. É vedado ao segurado transigir, pagar ou tomar outras providências que 

possam influir no resultado das negociações ou litígios, em especial reconhecer 

sua responsabilidade ou confessar a ação, salvo se tiver à anuência expressa da 

Seguradora.  

  

6.8. Qualquer acordo judicial ou extrajudicial com o terceiro prejudicado, seus 

beneficiários e herdeiros, só será reconhecido pela Seguradora se tiver seu prévio 

conhecimento. Na hipótese de recusa do segurado em aceitar o acordo 

recomendado pela Seguradora e aceito pelo terceiro prejudicado, fica desde já 

acordado que a Seguradora não responderá por quaisquer quantias acima 

daquela pela qual seria o sinistro liquidado por aquele acordo.  

  

6.9. Se a reparação pecuniária devida pelo segurado compreender pagamento 

em dinheiro e prestação de renda ou pensão, a Seguradora, dentro do limite 

máximo de indenização, pagará preferencialmente à parte em dinheiro. Quando 

a Seguradora, ainda dentro daquele limite, tiver que contribuir também para o 

capital assegurador da renda ou pensão, fá-lo-á mediante o fornecimento ou a 

aquisição de títulos em seu próprio nome, cujas rendas serão inscritas em nome 

da(s) pessoa(s) com direito a recebê-las, com cláusula estabelecendo que, 

cessada a obrigação, tais títulos reverterão ao patrimônio da Seguradora.  

  

7. Salvados  

  

7.1. No que diz respeito às indenizações por danos materiais causados a veículos de 

terceiros, amparados sob os termos desta cobertura, fica estabelecido que o segurado, 

mediante manifestação expressa à Seguradora, terá o direito de parte do valor 

correspondente à venda dos salvados, se houver, proporcionalmente a parcela relativa 
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à sua participação obrigatória no sinistro (franquia), desde que atendidas 

simultaneamente as seguintes disposições:  

a) que se trate de sinistro caracterizado como indenização integral e, por consequência, 

tenha ocorrido à transferência da propriedade do veículo à Seguradora;  

b) que o segurado comprove o pagamento ao terceiro prejudicado do valor 

correspondente a sua participação obrigatória em caso de sinistro (franquia).  

  

8. Disposições Complementares  

  

Esta cobertura só poderá ser contratada por pessoas jurídicas.  

  

9. Ratificação   

  

Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido 

expressamente alteradas ou revogadas pelas presentes condições particulares.  

  

COBERTURA ADICIONAL Nº. 088 - RESPONSABILIDADE CIVIL GUARDA DE 

BICICLETAS  

CONDIÇÕES PARTICULARES  

  

1. Riscos Cobertos  

  

1.1. Pagamento das quantias pelas quais o segurado vier a ser responsável civilmente, 

em sentença judicial transitada em julgado, ou em acordo autorizado de modo expresso 

pela Seguradora, relativas às reparações por danos materiais involuntariamente 

causados a bicicletas, cicloelétricos, ciclomotores e motonetas de terceiros, de até 50 

cilindradas, que estejam sob sua guarda nas áreas destinadas para estacionamento 

dentro do perímetro interno da propriedade que compõe o local do risco (EXCLUÍDO 

RECUOS DE CALÇADAS), em consequência de:   

a) incêndio, onde quer que o mesmo tenha se originado;  

b) roubo;  

c) furto cometido mediante arrombamento / destruição de portões, cancelas, portas, 

janelas, ou de outras vias, destinadas ou não a servir de entrada ao interior do terreno 

ou dos edifícios que compõe o local do risco, ou ainda, com emprego de chave falsa, 

gazua ou instrumentos semelhantes, desde que a utilização de qualquer destes meios 

tenha deixado vestígios materiais inequívocos, ou tenha sido constatada por laudo 

técnico ou inquérito policial. EM QUALQUER HIPÓTESE, A COBERTURA A QUE SE 

REFERE ESSA ALÍNEA SÓ SERÁ CONCEDIDA SE AS BICICLETAS, 

CICLOELÉTRICOS, CICLOMOTORES E/OU MOTONETAS, NO MOMENTO DO 

EVENTO, ESTIVEREM GUARDADAS EM BOXES FECHADOS COM CHAVE, OU 

ACORRENTADAS COM CADEADO FIXO AO PISO,  PAREDE OU PARACICLO.  
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1.2. Ainda dentro do limite máximo de indenização fixado para cada cobertura, 

condicionado, no entanto, a 10% daquela importância, ou a 20% do valor da ação, o que 

for menor, a Seguradora:  

a) desde que consequentes de evento abrangido por esta cobertura, responderá pelas 

custas judiciais e honorários de advogados nomeados pelo segurado, para a defesa 

judicial de seus direitos no foro cível, e demais despesas relacionadas com o 

processo, devidamente comprovadas, inclusive dos terceiros reclamantes. Neste 

último caso, porém, somente pelas custas judiciais e honorários de sucumbência que 

advenham de sentença judicial, ou, quando autorizado de modo expresso pela  

Seguradora;  

b) poderá vir a responder pelas despesas com a defesa do segurado na esfera criminal, 

EMBORA NÃO ESTEJA OBRIGADA, sempre que tal medida possa influir diretamente 

em ação cível da qual advenha responsabilidade abrangida nos termos deste contrato.   

  

1.3. Fica ainda ajustado que a presente cobertura também garantirá:  

a) as indenizações pertinentes a LUCROS CESSANTES e/ou PERDAS FINANCEIRAS 

incorridas pelos terceiros reclamantes, quando diretamente resultante de riscos 

cobertos nela previstos;  

b) as despesas incorridas com ações emergenciais, devidamente comprovadas, ou, na 

ausência de comprovantes, confirmadas por vistoria de sinistro ou perícia técnica 

realizada pela Seguradora, ou por intermédio de terceiros por ela nomeados. Para 

essas despesas prevalecerá um capital segurado isolado, que não se somará nem se 

acumulará a qualquer outro, considerado, para todos os fins e efeitos, como sublimite 

desta cobertura adicional. Se não houver previsão na apólice de tal sublimite, essas 

despesas estão subordinadas ao valor correspondente a 10% (dez por cento) do limite 

máximo de indenização fixado para a presente cobertura de responsabilidade civil 

garagista.  

  

1.4. A expressão “ações emergenciais” abrange:  

a) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais 

para evitar risco iminente e que seria amparado pelo presente seguro, a partir de um 

incidente, sem as quais os eventos cobertos e descritos na apólice seriam inevitáveis 

ou ocorreriam de fato, condicionada qualquer situação aos exatos termos das 

coberturas efetivamente contratadas;  

b) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais, 

durante e/ou após a ocorrência de sinistro, de modo a minorar lhe as consequências, 

evitando a propagação de riscos cobertos, salvando e protegendo os bens ou 

interesses descritos na apólice.  

  

1.5. Para todos os fins e efeitos, não são consideradas como “ações emergenciais” as 

despesas incorridas com:  

a) manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, 

ampliação e outras afins inerentes ao ramo de atividade do segurado;  
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b) trabalhos de investigação e localização de bens roubados / furtados, a menos que 

previamente acordado com a Seguradora;  

c) medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, entendidas 

como sendo providências tomadas sem qualquer relação direta com incidente coberto 

pelo seguro, assim como quando tais providências forem tomadas de maneira 

extemporânea. O segurado se obriga a avisar imediatamente a Seguradora, qualquer 

incidente, ou ao receber uma ordem de autoridade competente, que possa gerar 

pagamento de indenização nos termos aqui estabelecidos. Além disso, o segurado se 

obriga a executar tudo o que lhe for exigido para limitar as despesas ao que seja 

necessário e  
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objetivamente adequado para conter o evento. O segurado suportará as despesas 
efetuadas para a contenção de eventos não abrangidos pelas coberturas contratadas 
na apólice. Na hipótese de o segurado adotar medidas para o salvamento e contenção 
de eventos cobertos e não cobertos, as despesas serão rateadas proporcionalmente 
entre Seguradora e segurado.  

  

2. Riscos Não Cobertos e Prejuízos Não Indenizáveis  

  

2.1. Além das disposições constantes na cláusula 9ª das condições gerais, estão 
excluídas desta cobertura, a responsabilidade civil do segurado, por danos materiais 
causados as bicicletas, cicloelétricos, ciclomotores e motonetas de terceiros, quando as 
perdas, danos ou avarias forem decorrentes de:  

a) desaparecimento inexplicável, extravio ou furto cometido mediante abuso de 
confiança, fraude, escalada, destreza, ou que não tenha deixado vestígios materiais 
evidentes de arrombamento ou destruição de obstáculos no local do risco;  

b) estelionato; apropriação indébita; apropriação havida por erro, caso fortuito ou força 
da natureza; extorsão mediante sequestro; e extorsão indireta;  

c) eventos ocorridos fora da área destinada a estacionamento nos estabelecimentos 
especificados na apólice;  

d) quaisquer outros eventos que não aqueles previstos no subitem 1.1 destas condições 

particulares.  

  

2.2. Estão igualmente excluídas desta cobertura, as reclamações de indenização 
resultantes, direta ou indiretamente, de/a:  

a) roubo ou furto de acessórios, equipamentos, peças, partes ou componentes, de série 
ou opcionais, originais de fábrica ou não, salvo se concomitante com o roubo ou furto 
total da bicicleta, cicloelétrico, ciclomotor ou motoneta;  

b) roubo, furto ou avarias causadas a bens ou mercadorias acondicionadas no interior 
de portas objetos instalados nas bicicletas, cicloelétricos, ciclomotores ou motonetas, 
independentemente de ser ou não resultante de risco coberto pelas disposições desta 
cobertura;  

c) danos causados exclusivamente à pintura, isto é, sem a ocorrência de avarias; d) 

despesas com locação;  

e) danos, de qualquer espécie, causados ao segurado, seus ascendentes, descendentes 
e cônjuge, como também a quaisquer outras pessoas, com grau de parentesco ou 
não, que com ele residam ou que dele dependam economicamente. No caso de 
pessoas jurídicas, a exclusão abrange os sócios controladores, dirigentes e 
administradores da empresa segurada, seus beneficiários, e respectivos 
representantes;  

f) multas, de qualquer natureza, impostas ao segurado, bem como as indenizações 
punitivas e/ou exemplar às quais seja condenado pela Justiça;  

g) danos morais;  
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h) despesas de qualquer natureza, relativas a inquéritos policiais, ações, processos e 
procedimentos de natureza criminal, observadas às disposições da alínea “b”, do 
subitem 1.2 destas condições particulares;  

i) danos ocasionados a motocicletas, cicloelétricos, ciclomotores ou motonetas com 
capacidade superior a 50 cilindradas.  

  

2.3. Não caberá qualquer indenização por este seguro quando, entre o segurado e o 

terceiro reclamante, existir participação acionária ou por cota, até o nível de pessoas 

físicas que, isoladamente ou em conjunto, 
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exerçam ou tenham possibilidade de exercer controle comum da empresa segurada e da 

empresa reclamante.  

  

3. Limite Máximo de Indenização  

  

3.1. A importância fixada na apólice sob o título de limite máximo de indenização 

representa, em relação a presente cobertura, o valor até o qual a Seguradora responderá 

por sinistro.   

  

3.2. Não obstante, fica estabelecido um segundo valor máximo de indenização, 

denominado “LIMITE AGREGADO”, que representa o valor até qual a Seguradora 

responderá, quando considerada a soma de todas as indenizações relacionadas aos 

sinistros abrangidos pela presente cobertura.  

  

3.2.1. O limite agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado 

para o limite máximo de indenização, por um fator maior ou igual a um, previamente 

acordado e estabelecido na apólice.  

  

3.2.2. Na hipótese de não haver, na apólice, referência ao fator multiplicativo mencionado 

no subitem anterior, esse será suposto igual a 1 (um).  

  

3.3. O limite agregado não elimina nem substitui o limite máximo de indenização, 

continuando este a ser, sem prejuízo a outras disposições deste seguro, o valor até o 

qual a Seguradora responderá por sinistro, ou série de sinistros, ressalvada, porém, a 

variação destes valores, conforme a seguir disposto:  

  

3.3.1. Efetuado o pagamento de qualquer indenização, serão fixados:  

a) um novo limite agregado, definido como a diferença entre o limite agregado vigente 

na data da liquidação do sinistro, e a indenização efetuada;  

b) um novo limite máximo de indenização, definido como o MENOR dos seguintes 

valores:  

b.1) o limite máximo de indenização inicialmente contratado; ou  

b.2) o valor definido na alínea “a” deste subitem.  

  

3.4. Se as indenizações pagas exaurir o vigente limite agregado, a presente 

cobertura será automaticamente cancelada, não tendo o segurado direito a 

qualquer restituição de prêmio.   

  

3.5. Tanto o limite máximo de indenização, como o limite agregado NÃO SE 

SOMAM NEM SE COMUNICAM, sendo estipulados, particularmente para cada 

cobertura contratada.  

  

4. Obrigações do Segurado  

  



 

Tokio Marine Seguradora S.A. - Cia 0619-0                                                                                                                               144 
Processo SUSEP nº. 15414.902025/2013-88   
Versão Agosto/2016  

  

  

4.1. Além do cumprimento das demais responsabilidades assumidas em relação ao presente contrato, 

o segurado, sob pena da perda de direito a qualquer indenização, se obriga a adotar e/ou a fazer 

cumprir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas e/ou de outras disposições 

determinadas por órgãos ou autoridades competentes e/ou previstas em lei, ou ainda, pela Seguradora 

no interesse deste seguro, zelando e mantendo em condições operacionais e de segurança 

adequadas, de acordo com os requisitos técnicos recomendados, os bens de sua propriedade e posse, 

capazes de causar danos a terceiros, comunicando à Seguradora, por escrito, qualquer alteração ou 

mudança que venham a sofrer os referidos bens, em particular, mas não limitada, a sua intenção em 

desabitar ou desocupar os locais especificados na apólice, ainda que temporariamente, ou em 

proceder alterações, tais como, a ocupação, ao “layout” das plantas seguradas, ao ramo de atividade, 

a área total construída e suas características, como também em relação aos dispositivos de prevenção 

e combate aos eventos cobertos pelo presente seguro (ex.: incêndio), podendo a Seguradora, uma 

vez comunicada, nos termos das cláusulas 17ª e 28ª das condições gerais, manter, restringir ou 

suspender a cobertura, ou ainda, cancelar o seguro.  

  

4.2. Correrão por conta do segurado as despesas necessárias para cumprimento das 

medidas previstas nesta cláusula.  

  

5. Apuração dos Prejuízos Indenizáveis  

  

5.1. Para determinação dos prejuízos indenizáveis, de acordo com as disposições deste 

seguro, a Seguradora, tomará por base:  

a) o valor das reparações fixado por sentença judicial transitada em julgado, e/ou por 

acordo entre o segurado e os terceiros prejudicados, nesta última hipótese, com sua 

expressa anuência;  

b) a importância necessária para reconstrução, reparação ou reposição dos bens 

sinistrados;  

c) as despesas incorridas pelo segurado e/ou por terceiros agindo em seu nome, na 

tentativa de evitar o sinistro, de combatê-lo ou de minorar seus efeitos;  

d) as despesas de salvamento comprovadamente efetuadas pelo segurado, durante e/ou 

após o sinistro,  

COM EXCEÇÃO DAQUELAS RELACIONADAS AO TRABALHO DE INVESTIGAÇÃO 

E LOCALIZAÇÃO DE BENS ROUBADOS / FURTADOS, CUJO REEMBOLSO 

DEPENDERÁ DA  

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SEGURADORA;   

e) as custas judiciais, os honorários dos advogados de defesa do segurado, os 

honorários de sucumbência, e demais despesas relacionadas com o processo judicial;  

f) o valor dos salvados, se houver, quando estes ficarem de posse do segurado ou dos 

terceiros reclamantes;  

g) os custos com encargos de tradução referente ao reembolso de despesas efetuadas 

no exterior;  h) os valores referentes à franquia.  
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5.2. Se os danos causados a terceiros, forem decorrentes de um mesmo fato 

gerador, produzindo várias reclamações, e, em consequência destas o segurado 

reivindicar diversas vezes a garantia, sempre na mesma cobertura, todos os 

pleitos considerados procedentes se constituirão em um único sinistro.  

  

5.3. Sem prejuízo as demais disposições deste seguro, o direito à garantia não 

ficará prejudicado, ainda que os danos causados a terceiros decorram de atos 

ilícitos, culposos ou dolosos, praticados por empregados do segurado, sob-

registro, ou, por pessoas, que embora sem registro, fique caracterizada, nos 

termos da lei, a relação laboral e o vínculo empregatício com o segurado.   

  

5.4. A Seguradora efetuará o pagamento das reparações e/ou despesas, 

devidas ou pagas, pelo segurado, respeitado o limite máximo de indenização 

vigente na data da liquidação do sinistro. A Seguradora poderá efetuar o 

pagamento diretamente aos terceiros prejudicados, com a anuência do segurado.  

  

5.5. Sendo necessária a substituição de partes ou peças, não existentes no 

mercado brasileiro, a Seguradora por sua opção poderá mandar fabricar tais 

peças ou pagar em dinheiro o custo de              mão-de-obra para sua colocação, 

sendo o valor de tais partes ou peças fixados de acordo com as regras a seguir 

descritas:  

a) o preço da última lista de fornecedores tradicionais no mercado brasileiro. Na hipótese 

de não ser possível à fixação deste valor, prevalecerá o preço calculado pela última 

lista do respectivo fabricante no país de origem, ao câmbio em vigor na data do 

sinistro, mais as despesas inerentes à importação;  

b) na hipótese de não ser possível o previsto na alínea "a", prevalecerá o custo de partes 

ou peças similares existentes no mercado brasileiro.  

  

5.6. Se a Seguradora optar pelo pagamento do valor de partes ou peças 

avariadas, o proprietário do bem não poderá argumentar a inexistência das 

mesmas para pleitear a indenização integral.  

  

5.7. A Seguradora poderá intervir na ação, na qualidade de assistente, ficando 

o segurado obrigado a assumir sua própria defesa, nomeando advogado de sua 

escolha.  

  

5.8. É vedado ao segurado transigir, pagar ou tomar outras providências que 

possam influir no resultado das negociações ou litígios, em especial reconhecer 

sua responsabilidade ou confessar a ação, salvo se tiver à anuência expressa da 

Seguradora.  

  

5.9. Qualquer acordo judicial ou extrajudicial com o terceiro prejudicado, seus 

beneficiários e herdeiros, só será reconhecido pela Seguradora se tiver seu prévio 

conhecimento. Na hipótese de recusa do segurado em aceitar o acordo 
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recomendado pela Seguradora e aceito pelo terceiro prejudicado, fica desde já 

acordado que a Seguradora não responderá por quaisquer quantias acima 

daquela pela qual seria o sinistro liquidado por aquele acordo.  

  

6. Disposições Complementares  

  

Esta cobertura só poderá ser contratada por pessoas jurídicas.  

  

7. Ratificação   

  

Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido 

expressamente alteradas ou revogadas pelas presentes condições particulares.  

  

COBERTURA ADICIONAL Nº. 089 - GERENCIAMENTO DE CRISES  

CONDIÇÕES PARTICULARES  

  

1. Riscos Cobertos  

  

1.1. Se o segurado vier a ser acionado judicialmente ou tiver a sua imagem, honra ou 

reputação profissional prejudicada, em consequência de bulliyng, assédio moral, maus 

tratos, omissão de socorro, calunia, difamação, injúria, constrangimento ilegal, estupro, 

atentado violento ao pudor, sedução ou assédio sexual, como definidos no Código Penal 

Brasileiro, cometidos por seus empregados, ou em conivência com os mesmos, durante 

a vigência da apólice, nos locais nela especificados, esta cobertura garante o reembolso:  

a) das custas judiciais, custas processuais e honorários de advogados nomeados 

livremente pelo segurado, para a defesa de seus direitos em foro civil, criminal ou 

trabalhista;  

b) das despesas de acompanhamento ou tratamento psicológico e/ou psiquiátrico das 

vitimas, quando tal procedimento for determinado por sentença judicial, transitada em 

julgado, exarada em ação de responsabilidade contra o segurado, ou por acordo, entre 

ele e as vitimas, com a anuência e concordância expressa da Seguradora;  

c) das despesas incorridas pelo segurado com a contratação de empresa especializada 

em assessoria de impresa e de comunicação, necessárias como consequência de 

danos à sua imagem, honra ou reputação profissional.  

   

1.2. O termo “empregado” utilizado no subitem anterior abrange as pessoas 

sob-registro, e ainda, aquelas, que embora sem registro, fique caracterizada, nos 

termos da lei, a relação laboral e o vínculo empregatício com o segurado, desde 

que, em qualquer uma das hipóteses, exerçam suas atividades nos locais 

especificados na apólice.  

  

1.3. Ainda dentro do limite máximo de indenização, estão igualmente 

amparadas pela presente cobertura, o reembolso das custas, honorários e 
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despesas mencionadas nas alíneas “a” a “c” do subitem 1.1 destas condições 

particulares, em consequência de ações ou omissões inerentes ao exercício da 

atividade profissional do segurado, desde que ocorridos durante a vigência deste 

seguro, nos locais especificados na apólice.  

  

1.4. Na hipótese de ter sido contratada na apólice a cobertura adicional de 

responsabilidade civil (....), na ocorrência de eventual sinistro por ela abrangido, 

que possa ou venha resultar em danos à imagem, honra ou reputação profissional 

do segurado, a presente cobertura de gerenciamento de risco também se 

estenderá para garantir o reembolso das despesas com a contratação de empresa 

especializada em assessoria de impresa e de comunicação, incorridas e 

necessárias em razão do fato aqui mencionado.  

  

1.5. Se as falhas e/ou acidentes ocorrerem em data incerta, fica estipulado que, 

salvo acordado entre segurado e Seguradora, que:  

a) a data da ocorrência de um dano material será aquela em que o mesmo tiver ficado 

evidente para o terceiro prejudicado, mesmo que desconhecendo a sua causa;  

b) a data de ocorrência de um dano corporal será aquela em que, pela primeira vez, o 

mesmo tiver sido diagnosticado por médico especializado, quando consultado pelo 

terceiro prejudicado.  

  

2. Riscos Não Cobertos e Prejuízos Não Indenizáveis   

  

2.1. Além das disposições constantes na cláusula 9ª das condições gerais, estão 

excluídas desta cobertura, as reclamações de indenização decorrentes dos seguintes 

eventos: a) acidentes de trânsito;  

b) ações tributárias ou fiscais;  

c) da prática de qualquer atividade incompatível com a especialidade do segurado, de 

acordo com os Conselhos Federal, Estadual, Municipal e Regional de Classe e/ou 

outros diplomas legais regulamentadores da profissão;  

d) da inobservância voluntária de leis, normas regulamentadoras, estatutos, códigos, 

boletins e portarias expedidas por órgãos ou autoridades competentes, e ainda, pelos 

Conselhos Federal, Estadual, Municipal e Regional de Classe, especialmente, mas 

não limitada, no que se refere as instalações e equipamentos utilizados e da 

capacitação técnica;  

e) experimentação ou do uso de processos não aprovados pelos órgãos ou autoridades 

da área de atuação do segurado;  

f) danos, de qualquer espécie, causados ao segurado, seus ascendentes, descendentes 

e cônjuge, como também a quaisquer outras pessoas, parentes ou não, que com ele 

residam ou que dele dependam economicamente. No caso de pessoas jurídicas, a 

exclusão abrange o segurado, os sócios controladores, os seus dirigentes e 

administradores, beneficiários, e respectivos representantes;  
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g) quantias relativas as condenações judiciais de qualquer natureza, à exceção de 

acompanhamento ou tratamento psicológico e/ou psiquiátrico.  

  

2.2. A Seguradora não responderá, ainda:  

a) pelo reembolso de honorários de sucumbência;  

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

c) bulliyng, assédio moral, maus tratos, omissão de socorro, calunia, difamação, injúria, 

constrangimento ilegal, estupro, atentado violento ao pudor, sedução ou assédio 

sexual, cuja autoria não tenha sido determinada por confissão espontânea dos autores 

do delito, ou sentença judicial. Neste último caso, porém, qualquer indenização devida 

por força da presente cobertura, será procedida pela Seguradora a partir da abertura 

do inquérito policial, caso tenha sido instaurado.  

  

3. Limite Máximo de Indenização  

  

3.1. A importância fixada na apólice sob o título de limite máximo de indenização 

representa, em relação a presente cobertura, o valor até o qual a Seguradora responderá 

por sinistro.   

  

3.2. Não obstante, fica estabelecido um segundo valor máximo de indenização, 

denominado “LIMITE AGREGADO”, que representa o valor até qual a Seguradora 

responderá, quando considerada a soma de todas as indenizações relacionadas aos 

sinistros abrangidos pela presente cobertura.  

  

3.2.1. O limite agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado 

para o limite máximo de indenização, por um fator maior ou igual a um, previamente 

acordado e estabelecido na apólice.  

  

3.2.2. Na hipótese de não haver, na apólice, referência ao fator multiplicativo mencionado 

no subitem anterior, esse será suposto igual a 1 (um).  

  

3.3. O limite agregado não elimina nem substitui o limite máximo de indenização, 

continuando este a ser, sem prejuízo a outras disposições deste seguro, o valor até o 

qual a Seguradora responderá por sinistro, ou série de sinistros, ressalvada, porém, a 

variação destes valores, conforme a seguir disposto:  

  

3.3.1. Efetuado o pagamento de qualquer indenização, serão fixados:  

a) um novo limite agregado, definido como a diferença entre o limite agregado vigente 

na data da liquidação do sinistro, e a indenização efetuada;  

b) um novo limite máximo de indenização, definido como o MENOR dos seguintes 

valores:  

b.1) o limite máximo de indenização inicialmente contratado; ou  

b.2) o valor definido na alínea “a” deste subitem.  
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3.4. Se as indenizações pagas exaurir o vigente limite agregado, a presente 

cobertura será automaticamente cancelada, não tendo o segurado direito a 

qualquer restituição de prêmio.   

  

3.5. Tanto o limite máximo de indenização, como o limite agregado NÃO SE 

SOMAM NEM SE COMUNICAM, sendo estipulados, particularmente para cada 

cobertura contratada.  

  

4. Comunicação e Comprovação do Sinistro  

  

4.1. Na ocorrência de sinistro, além do atendimento às disposições da cláusula 20ª das 

condições gerais, o segurado se obriga em apresentar à Seguradora, os seguintes 

documentos: a) relatório detalhado do evento;  

b) recibos ou comprovantes dos pagamentos efetuados;  

c) cópia do contrato firmado junto à empresa de assessoria de impresa e de 

comunicação.  

  

5. Apuração dos Prejuízos Indenizáveis  

  

5.1. Para determinação dos prejuízos indenizáveis, de acordo com as disposições deste 

seguro, a Seguradora, tomará por base:  

a) as custas judiciais, custas processuais e honorários de advogados de defesa do 

segurado;  

b) as despesas de acompanhamento ou tratamento psicológico e/ou psiquiátrico das 

vitimas;  

c) as despesas incorridas pelo segurado com a contratação de empresa especializada 

em assessoria de impresa e de comunicação;   

d) os valores referentes à franquia.  

  

5.2. A Seguradora efetuará o reembolso ao segurado, respeitado o limite máximo de 

indenização vigente na data da liquidação do sinistro. A Seguradora poderá efetuar o 

pagamento diretamente aos terceiros prejudicados, com a anuência do segurado.  

  

6. Reintegração  

  

É vedada a reintegração de qualquer limite segurado reduzido por conta do pagamento 

de indenização.  

  

7. Disposições Complementares  

  

Esta cobertura só poderá ser contratada por pessoas jurídicas.  
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8. Ratificação   

  

Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido 

expressamente alteradas ou revogadas pelas presentes condições particulares.  

  

COBERTURA ADICIONAL Nº. 090 - ORIENTAÇÃO JURÍDICA (EXCLUSIVA PARA  

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO)  

CONDIÇÕES PARTICULARES  

  

1. Riscos Cobertos  

  

1.1. Reembolso das despesas incorridas pelo segurado, com orientação jurídica prestada 

por advogado de sua livre escolha, e decorrente de falhas ou acidentes relacionados 

com uso, existência e conservação do estabelecimento especificado neste contrato, 

ocorridos durante a vigência deste seguro, e pelos quais, por disposição de lei, possa vir 

a ser responsabilizado civilmente.  

  

1.2. A expressão “orientação jurídica” significa esclarecer dúvidas que possam gerar 

implicações jurídicas. Em nenhuma hipótese, haverá por parte da Seguradora, 

reembolso a título de acompanhamento processual ou apresentação de recursos, 

manifestações ou petições judiciais ou administrativas de qualquer espécie.  

  

1.3. Em se tratando de renovações sucessivas e ininterrupta de apólices junto a Tokio 

Marine, prevendo essa mesma cobertura, estão também abrangidas, desde que não seja 

de conhecimento do segurado, as despesas com orientação jurídica relativa às 

ocorrências havidas naquelas vigências, ainda que as reclamações de terceiros sejam 

apresentadas posteriormente. Nesta hipótese, prevalecerá para todos os fins e efeitos, 

o limite máximo de indenização vigente na data em que a reclamação for apresentada à 

Seguradora.  

  

1.4. A Seguradora poderá vir a responder pelas despesas de honorários com orientação 

jurídica na esfera criminal, EMBORA NÃO ESTEJA OBRIGADA, sempre que tal medida 

possa influir diretamente em responsabilidade cível, na forma do subitem 1.1 destas 

condições particulares.   

  

1.5. Se as falhas e/ou acidentes ocorrerem em data incerta, fica estipulado que, salvo 

acordado entre segurado e Seguradora, que:  

a) a data da ocorrência de um dano material será aquela em que o mesmo tiver ficado 

evidente para o terceiro prejudicado, mesmo que desconhecendo a sua causa;  

b) a data de ocorrência de um dano corporal será aquela em que, pela primeira vez, o 

mesmo tiver sido diagnosticado por médico especializado, quando consultado pelo 

terceiro prejudicado.  
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2. Riscos Não Cobertos e Prejuízos Não Indenizáveis  

  

2.1. Além das disposições constante na 9ª das condições gerais, estão excluídas desta 

cobertura, o reembolso de honorários por orientação jurídica, direta ou indiretamente, 

relacionados com: a) acidentes de trânsito;  

b) ações trabalhistas, tributárias ou fiscais;  

c) a prática de qualquer atividade incompatível com a especialidade do segurado, de 

acordo com os Conselhos Federal, Estadual, Municipal e Regional de Classe e/ou 

outros diplomas legais regulamentadores da profissão;  

d) a inobservância voluntária de leis, normas regulamentadoras, estatutos, códigos, 

boletins e portarias expedidas por órgãos ou autoridades da área de ensino, e ainda, 

pelos Conselhos Federal, Estadual, Municipal e Regional de Classe, especialmente, 

mas não limitada, no que se refere as instalações e equipamentos utilizados, e da 

capacitação técnica;  

e) experimentação ou do uso de processos não aprovados pelos órgãos ou autoridades 

da área da educação;  

f) danos, de qualquer espécie, causados ao segurado, seus ascendentes, descendentes 

e cônjuge, como também a quaisquer outras pessoas, parentes ou não, que com ele 

residam ou que dele dependam economicamente. No caso de pessoas jurídicas, a 

exclusão abrange o segurado, os sócios controladores, os seus dirigentes e 

administradores, beneficiários, e respectivos representantes;  

g) danos morais resultantes de perdas financeiras exclusivamente;  

h) danos morais não decorrentes de danos materiais e/ou corporais consequentes dos 

eventos mencionados no subitem 1.1 destas condições particulares;  

i) acusações de injúria, difamação, calúnia, racismo, assédio, abuso ou violência sexual 

e/ou moral.  

  

2.2. A Seguradora não responderá, ainda, pelo reembolso de custas judiciais, honorários 

de advogados de defesa, honorários de sucumbência, e demais despesas processuais.  

  

3. Limite Máximo de Indenização  

  

3.1. A importância fixada na apólice sob o título de limite máximo de indenização 

representa, em relação a presente cobertura, o valor até o qual a Seguradora responderá 

por sinistro.   

  

3.2. Não obstante, fica estabelecido um segundo valor máximo de indenização, 

denominado “LIMITE AGREGADO”, que representa o valor até qual a Seguradora 

responderá, quando considerada a soma de todas as indenizações relacionadas aos 

sinistros abrangidos pela presente cobertura.  O limite agregado será de DUAS VEZES 

o limite máximo de indenização.  
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3.3. O limite agregado não elimina nem substitui o limite máximo de indenização, 

continuando este a ser, sem prejuízo a outras disposições deste seguro, o valor até o 

qual a Seguradora responderá por sinistro, ou série de sinistros, ressalvada, porém, a 

variação dos dois limites, conforme a seguir disposto:  

  

3.3.1. Efetuado o pagamento de qualquer indenização, serão fixados:  

a) um novo limite agregado, definido como a diferença entre o limite agregado vigente 

na data da liquidação do sinistro, e a indenização efetuada;  

b) um novo limite máximo de indenização, definido como o MENOR dos seguintes 

valores:  

b.1) o limite máximo de indenização inicialmente contratado; ou  

b.2) o valor definido na alínea “a” deste subitem.  

  

3.4. Se as indenizações pagas exaurir o vigente limite agregado, a presente 

cobertura será automaticamente cancelada, não tendo o segurado direito a 

qualquer restituição de prêmio.   

  

3.5. Tanto o limite máximo de indenização, como o limite agregado NÃO SE 

SOMAM NEM SE COMUNICAM, sendo estipulados, particularmente para cada 

cobertura contratada.  

  

4. Comunicação e Comprovação do Sinistro  

  

4.1. Na ocorrência de sinistro, além do atendimento às disposições da cláusula 20ª das 

condições gerais, o segurado se obriga em apresentar à Seguradora, os seguintes 

documentos: a) relatório detalhado do evento;  

b) recibo ou comprovante de pagamento dos honorários de orientação jurídica, com 

indicação do número da OAB do advogado ou escritório;  

c) relatório expedido pelo advogado, assinado e com a indicação do número da OAB, 

contendo, no mínimo, breve descrição da consulta e resposta formulada.  

  

  

  

5. Reintegração  

  

É vedada a reintegração de qualquer limite segurado reduzido por conta do pagamento 

de indenização.  

  

6. Disposições Complementares  

  

Esta cobertura só poderá ser contratada por pessoas físicas ou jurídicas.  
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7. Ratificação  

  

Permanecem em vigor as condições gerais deste seguro que não tenham sido 

expressamente alteradas ou revogadas pelas presentes condições particulares.  

  

COBERTURA ADICIONAL Nº. 091 - RESPONSABILIDADE CIVIL OPERAÇÕES   

(EXCLUSIVA PARA ESCRITÓRIOS, ACADEMIAS DE GINÁSTICA E   

INSTITUTOS E SALÕES DE BELEZA E ESTÉTICA)  

CONDIÇÕES PARTICULARES  

  

1. Riscos Cobertos  

  

1.1. Pagamento das quantias pelas quais o segurado vier a ser responsável civilmente, 

em sentença judicial transitada em julgado, ou em acordo autorizado de modo expresso 

pela Seguradora, relativas às reparações de danos materiais e/ou corporais causados 

involuntariamente a terceiros, decorrentes exclusivamente dos eventos a seguir 

relacionados, desde que acontecidos e originados no INTERIOR DOS 

ESTABELECIMENTOS especificados na apólice:  a) incêndio, explosão ou fumaça;  

b) queda, lançamento ou deslocamento de quaisquer objetos;  

c) desabamento, total ou parcial, inclusive de arquibancadas, palcos, cenários e de 

quaisquer adaptações efetuadas e/ou autorizadas pelo segurado, desde que tais 

adaptações sejam inerentes ao seu ramo de negócio e para o exercício de suas 

atividades;  

d) acidentes causados por ações necessárias às atividades do segurado, mesmo que 

realizadas eventualmente;  

e) acidentes causados por defeito de funcionamento ou erro humano na operação de 

máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações utilizadas pelo segurado. 

Essa cobertura também se estenderá para garantir, os danos decorrentes de 

acidentes relacionados com a operação de máquinas, aparelhos e equipamentos, não 

dotados de autopropulsão, de propriedade, alugados, arrendados ou financiados pelo 

segurado, ou, em seu poder em comodato ou usufruto, nas áreas circunvizinhas aos 

estabelecimentos especificados na apólice;  

f) acidentes causados por serviços relacionados com a conservação e/ou manutenção 

do imóvel e das máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações utilizadas 

pelo segurado;  

g) acidentes que resultem em danos a objetos portáteis de uso pessoal, pertencentes a 

empregados, clientes e visitantes do segurado, sob sua guarda ou custódia, 

EXCETUANDO-SE VALORES, ARMAS,  

MUNIÇÕES, INSTRUMENTOS MUSICAIS, JÓIAS, PÉROLAS, PEDRAS 

PRECIOSAS OU SEMIPRECIOSAS, TRABALHADAS OU NÃO, E AINDA, 

RELÓGIOS DE PULSO, BOLSO OU PINGENTE. ESTÃO IGUALMENTE 

EXCLUÍDAS DESTA COBERTURA, OS DANOS OCASIONADOS A BENS NO 

INTERIOR DE VEÍCULOS, AERONAVES OU EMBARCAÇÕES, AINDA QUE SOB  
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GUARDA OU CUSTÓDIA DO SEGURADO;  

h) vazamentos decorrentes de ruptura das instalações comuns de água e esgoto dos 

estabelecimentos especificados na apólice, inclusive da rede de hidrantes e sprinklers, 

se existentes, em consequência de acidente súbito e imprevisto, EXCETO QUANDO 

RESULTADO DA MÁ CONSERVAÇÃO DE TAIS  

INSTALAÇÕES;  

i) acidentes causados pelo fornecimento de comestíveis e bebidas para consumo nos 

restaurantes, bares, lanchonetes e refeitórios, de propriedade do segurado, ou de 

terceiros por ele autorizados. Da mesma forma, estão abrangidos os acidentes 

causados pelo fornecimento de comestíveis e bebidas através de máquinas de vendas 
automáticas (as chamadas vending machines), de propriedade, alugadas ou 

arrendadas pelo segurado, ou, de terceiros devidamente autorizados. A COBERTURA 

AQUI ESTABELECIDA NÃO PREVALECERÁ SE OS DANOS TIVEREM SIDO 

CAUSADOS POR PRODUTOS DE CAÇA, PECUÁRIA OU PESCA, NÃO 

SUBMETIDOS A QUAISQUER PROCESSOS DE TRANSFORMAÇÃO E/OU 

INDUSTRIALIZAÇÃO. Fica, ainda, ajustado que em relação ao fornecimento de 

alimentos e bebidas por terceiros, estão cobertas, respeitas as demais disposições 

deste seguro, as reclamações de indenização que possa advir ao segurado, de forma 

solidária ou subsidiária, neste último caso, porém, somente quando os responsáveis 

diretos forem considerados insolventes e não possuírem seguro para cobrir os danos 

ocasionados;  

j) tumultos ocorridos entre os frequentadores dos estabelecimentos, desde que não 

tenham sido decorrentes de, ocasionados por ou motivados por riscos não cobertos 

por este seguro.  

  

1.2. Em complemento ao subitem anterior, esta cobertura também se estenderá para 

garantir, as reclamações de indenização decorrentes de acidentes relacionados com:  

a) ações do pessoal de brigada de incêndio, mantidos e/ou contratados pelo segurado, 

durante o exercício de suas funções no interior dos estabelecimentos especificados 

na apólice e/ou nas áreas circunvizinhas a esses locais;  

b) ações do pessoal de segurança e/ou vigilância e/ou limpeza e/ou manutenção, 

mantidos e/ou contratados pelo segurado, durante o exercício de suas funções no 

interior dos estabelecimentos especificados na apólice;   

c) acidentes ocorridos durante eventos programados pelo segurado, sem cobrança de 

ingressos, limitados aos seus empregados, familiares e pessoas comprovadamente 

convidadas, nos locais especificados na apólice ou de terceiros desde que no 

Território Brasileiro, EXCETO QUANDO  

RESULTADO DE AÇÕES OU OMISSÕES DOS PARTICIPANTES QUE TENHAM 

CARÁTER  

ESTRITAMENTE PESSOA;  

d) competições e jogos esportivos (EXCETUANDO-SE COMPETIÇÕES 

AUTOMOBILÍSTICAS, AQUÁTICAS OU AÉREAS), promovidos e/ou patrocinados 

pelo segurado, sem cobrança de ingressos, limitados aos seus empregados, 
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familiares e pessoas comprovadamente convidadas, nos locais especificados na 

apólice e/ou de terceiros desde que no Território Brasileiro, PERMANECENDO 

EXCLUÍDOS, TODAVIA, OS DANOS SOFRIDOS PELOS PARTICIPANTES DE TAIS 

EVENTOS,  

DURANTE A SUA REALIZAÇÃO;  

e) operações de carga e descarga de bens e/ou mercadorias de propriedade do 

segurado, por ele realizadas, em locais de terceiros dentro do Território Brasileiro.  

  

1.2.1. Fica, no entanto, ajustado que em relação à prestação de serviços de brigada de 

incêndio e/ou segurança e/ou vigilância e/ou limpeza e/ou manutenção executada por 

terceiros, estão cobertas, respeitas as demais disposições deste seguro, as reclamações 

de indenização que possa advir ao segurado, de forma solidária ou subsidiária, neste 

último caso, porém, somente quando os responsáveis diretos forem considerados 

insolventes e não possuírem seguro para cobrir os danos ocasionados.  

  

1.3. Estão igualmente abrangidas por esta cobertura, as reclamações de indenização 

pelos danos causados por bens tangíveis de propriedade do segurado, em locais de 

terceiros e/ou em vias públicas, durante o transporte rodoviário propriamente dito, por 

ele realizado, ou a seu mando, dentro do Território Brasileiro, DESDE QUE AQUELES 

DANOS NÃO SEJAM CONSEQUENTES DE ACIDENTES: a) COM O VEÍCULO 

TRANSPORTADOR;  

b) DECORRENTES DE EXCESSO DE CARGA, PESO OU ALTURA, OU AINDA, PELA 

INOBSERVÂNCIA VOLUNTÁRIA ÀS DISPOSIÇÕES QUE DISCIPLINAM O 

TRANSPORTE DE CARGA POR RODOVIA, A MENOS QUE, NO CASO DE 

TRANSPORTE REALIZADO POR TERCEIROS, TAL FATO SEJA DESCONHECIDO 

PELO SEGURADO, POR SEUS EMPREGADOS E ASSEMELHADOS.  

  

1.4. Ainda dentro do limite máximo de indenização, condicionado, todavia, a 10% deste 

valor ou a 20% do valor da ação, o que for menor, a Seguradora:  

a) desde que resultante de risco abrangido por esta cobertura, responderá pelas custas 

judiciais e honorários de advogados nomeados pelo segurado, para a defesa judicial 

de seus direitos no foro cível, e demais despesas relacionadas com o processo, 

devidamente comprovadas, inclusive dos terceiros reclamantes. Neste último caso, 

porém, somente pelas custas judiciais e honorários de sucumbência que advenham 

de sentença judicial, ou, quando autorizadas de modo expresso pela  

Seguradora;  

b) poderá vir a responder pelas despesas com a defesa do segurado na esfera criminal, 

EMBORA NÃO ESTEJA OBRIGADA, sempre que tal medida possa influir diretamente 

em ação cível da qual advenha responsabilidade abrangida nos termos desta 

cobertura.   

  

1.5. Fica ainda ajustado que a presente cobertura também garantirá:  
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a) as indenizações pertinentes a LUCROS CESSANTES e/ou PERDAS FINANCEIRAS 

incorridas pelos terceiros reclamantes, quando diretamente resultante de riscos 

cobertos nela previstos;  

b) as despesas incorridas com ações emergenciais, devidamente comprovadas, ou, na 

ausência de comprovantes, confirmadas por vistoria de sinistro ou perícia técnica 

realizada pela Seguradora, ou por intermédio de terceiros por ela nomeados. Para 

essas despesas prevalecerá um capital segurado isolado, que não se somará nem se 

acumulará a qualquer outro, considerado, para todos os fins e efeitos, como sublimite 

desta cobertura adicional. Se não houver previsão na apólice de tal sublimite, essas 

despesas estão subordinadas ao valor correspondente a 10% (dez por cento) do limite 

máximo de indenização fixado para a presente cobertura de responsabilidade civil 

operações.   

  

1.6. A expressão “ações emergenciais” abrange:  

a) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais 

para evitar risco iminente e que seria amparado pelo presente seguro, a partir de um 

incidente, sem as quais os eventos cobertos e descritos na apólice seriam inevitáveis 

ou ocorreriam de fato, condicionada qualquer situação aos exatos termos das 

coberturas efetivamente contratadas;  

b) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais, 

durante e/ou após a ocorrência de sinistro, de modo a minorar lhe as consequências, 

evitando a propagação de riscos cobertos, salvando e protegendo os bens ou 

interesses descritos na apólice.  

  

1.7. Para todos os fins e efeitos, não são consideradas como “ações emergenciais” as 

despesas incorridas com:  

a) manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, 

ampliação e outras afins inerentes ao ramo de atividade do segurado;  

b) medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, entendidas 

como sendo providências tomadas sem qualquer relação direta com incidente coberto 

pelo seguro, assim como quando tais providências forem tomadas de maneira 

extemporânea. O segurado se obriga a avisar imediatamente a Seguradora, qualquer 

incidente, ou ao receber uma ordem de autoridade competente, que possa gerar 

pagamento de indenização nos termos aqui estabelecidos. Além disso, o segurado se 

obriga a executar tudo o que lhe for exigido para limitar as despesas ao que seja 

necessário e objetivamente adequado para conter o evento. O segurado suportará as 

despesas efetuadas para a contenção de eventos não abrangidos pelas coberturas 

contratadas na apólice. Na hipótese de o segurado adotar medidas para o salvamento 

e contenção de eventos cobertos e não cobertos, as despesas serão rateadas 

proporcionalmente entre Seguradora e segurado.  

   

1.8. A expressão “NO INTERIOR DOS ESTABELECIMENTOS ESPECIFICADOS NA 

APÓLICE” abrange também o perímetro interno da propriedade em que se localizem os 
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citados estabelecimentos, se esta pertencer ao segurado, ou for por ele administrada, 

alugada ou arrendada.  

  

2. Riscos Não Cobertos e Prejuízos Não Indenizáveis  

  

2.1. Além das disposições constantes na cláusula 9ª das condições gerais, estão 
excluídas desta cobertura, as reclamações de indenização decorrentes de/a:   

a) danos causados a veículos enquadrados nas disposições do Código Nacional de 

Trânsito, enquanto no interior dos estabelecimentos especificados na apólice, ou 

ainda, em locais de terceiros, alugados ou arrrendados pelo segurado, para promover 

e/ou patrocinar eventos artísticos, esportivos, recreativos e similares, a menos que 

tais danos sejam ocasionados:  

 a.1) pelos portões ou cancelas, quando sob controle do segurado ou de terceiros por 

ele contratados;  

a.2) durante operações que se relacionem com o ramo de negócio do segurado e para 
o exercício de suas atividades, permanecendo, no entanto, excluídas desta 
cobertura, os danos ocasionados a veículos enquanto nas áreas destinadas a 
estacionamento, ou ainda, em poder do segurado, para guarda, custódia, 
movimentação, transporte, uso ou execução de quaisquer trabalhos;  

a.3) serviços de abastecimento, lavagem e/ou lubrificação;  

b) danos causados a  embarcações e aeronaves de qualquer espécie;  

c) qualquer prestação de serviços em locais ou recintos de propriedade de terceiros ou 
por estes controlados ou utilizados;  

d) danos causados aos imóveis especificados na apólice e ao seu conteúdo;  

e) danos causados a imóveis de terceiros, inclusive a seu conteúdo, alugados ou 
arrendados pelo segurado, para promover e/ou patrocinar, eventos artísticos, 
esportivos, recreativos e similares;  

f) acidentes relacionados com a inobservância voluntária das normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas e/ou de outras disposições determinadas por órgãos 
ou autoridades competentes e/ou previstas em lei, ou ainda, pela Seguradora no 
interesse deste seguro;  

g) acidentes ocorridos e/ou originados fora do perímetro interno das propriedades em 

que se localizem os estabelecimentos especificados na apólice, a menos que tais 

acidentes estejam abrangidos pelas disposições constantes nos subitens 1.1 (alínea 

“e”), 1.2 e 1.3 destas condições particulares;  

h) acidentes relacionados com fenômenos ou convulsões da natureza, considerados nos 

termos da lei, como casos fortuitos ou de força maior, assim entendido, os eventos 

imprevisíveis cujo os efeitos não foram passíveis de serem impedidos ou evitados pelo 

segurado;  

i) ação paulatina (contínua, intermitente e/ou periódica) de fatores ambientais presentes 

nas instalações do segurado, tais como temperatura, umidade, fumaça, infiltrações, 

molhadura, derramamento, transbordamento, vazamento, vibrações, gases e vapores;  
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j) acidentes relacionados com a existência, uso e/ou conservação de aeronaves, 

aeródromos, helipontos, heliportos e aeroportos, de propriedade do segurado ou por 

este administrados, controlados, arrendados e/ou alugados. Estão também excluídas 

desta cobertura, as reclamações de indenização pelos danos causados por veículos 

terrestres de qualquer espécie, emplacados ou não, em circulação nas áreas de 

propriedade de aeródromos, helipontos, heliportos e/ou aeroportos (incluindo 

reabastecimento, responsabilidade civil para torre de controle e serviço de construção 

ou de reparo dentro do perímetro do local) e/ou outro risco de aeronáuticos, assim 

como todo e qualquer risco relacionado com navegação aérea;  

k) acidentes relacionados com a existência, uso e/ou da conservação de portos, 

muralhas de cais e quebra mar, cais (embarcadouros ou desembarcadouros), 

terminais marítimos, molhes, docas, ancoradouros, pontões, clubes náuticos, marinas 

e similares, de propriedade do segurado ou por este administrados, controlados, 

arrendados ou alugados, assim como também a responsabilidade sobre estivadores, 

mergulhadores, agentes marinhos e negociantes de barco. Estão igualmente 

excluídos, os eventos relacionados com construção, propriedade, operação, 

manutenção, reparos, instalações ou utilização de embarcações, e ainda, todo e 

qualquer risco relacionado com a navegação marítima, costeira, fluvial ou lacustre, 

inclusive os riscos marítimos de P&I;  

l) danos genéticos, assim como os decorrentes de produtos geneticamente modificados;   

m) danos de qualquer natureza causados por asbestos (puro ou produtos feitos 

inteiramente de amianto, inclusive no que diz respeito a aquisição de asbestos por 

qualquer pessoa, com vínculo empregatício ou não com o segurado), talco 

asbestiforme, diethilstibestrol, dioxina, uréia, formaldeído, vacina para gripe suína ou 

aviária, dispositivo intra-uterino (DIU), contraceptivo oral, fumo ou derivados, danos 

resultantes de hepatite B, SIDA/AIDS, HIV2, e pelo uso de produtos abortivos;  

n) desastres ecológicos ou ambientais de qualquer natureza, em particular, os ecológicos 

puros, assim denominados aqueles que incidem sobre os elementos naturais sem 

titularidade privada, de domínio público, tais como os rios, o mar, o ar e as florestas;  

o) atividades e/ou comércio eletrônico do segurado, relacionados à world wide web, da 

transferência eletrônica de dados, de falhas de provedores, internet, extranet, intranet 

e tecnologias similares, como também do uso de computadores e/ou de programa de 

computação. Nesta última hipótese, particularmente aqueles utilizados e/ou 

desenvolvidos pelo segurado para proteger, de ações invasivas, o seu sistema de 

informatização;  

p) danos causados a bens tangíveis (inclusive veículos enquadrados nas disposições do 

Código Nacional de Trânsito), documentos e/ou valores de terceiros, em poder do 

segurado, para guarda, custódia, movimentação, transporte, uso ou execução de 

quaisquer trabalhos, exceto objetos pessoais de empregados, clientes e visitantes do 

segurado, observadas às disposições constantes na alínea “g”, do subitem 1.1 destas 

condições particulares;  



 

Tokio Marine Seguradora S.A. - Cia 0619-0                                                                                                                               159 
Processo SUSEP nº. 15414.902025/2013-88   
Versão Agosto/2016  

  

  

q) desaparecimento, extravio, furto, roubo, apropriação indébita, extorsão, extorsão 

indireta, extorsão mediante sequestro ou esteleionato, de bens tangíveis, documentos 

e/ou valores;  

r) ação de bolores, fungos ou bactérias, dentro ou fora dos estabelecimentos 

especificados na apólice, incluindo os conteúdos. Sem prejuízo a outras disposições 

deste seguro, a presente exclusão, no entanto, não se aplica aos fungos ou bactérias 

inerentes à composição de qualquer produto alimentar;  

s) teste, modificação, aquisição, preparação, processamento, produção, manipulação, 

distribuição, armazenagem, aplicação ou qualquer outro uso de substância de 

qualquer tipo, parcial ou totalmente originada do corpo humano (inclusive, mas não 

limitado, a tecidos, células, órgãos, transplantes, sangue, excreção e secreção de 

urina), e qualquer produto derivado ou bio-sintético oriundo de tais substâncias;  

t) perdas financeiras, inclusive lucros cessantes, não decorrentes de danos materiais 

e/ou corporais causados a terceiros, abrangidos pela presente cobertura;  

u) danos causados a artistas, atletas ou não, por acidente ocorrido durante participação 

em eventos artísticos, esportivos, recreativos e similares, promovidos e/ou 

patrocinados pelo segurado;  

v) acidentes relacionados com construção, demolição, reconstrução e/ou de alteração 

estrutural de imóveis de propriedade do segurado, ou por este ocupados, 

administrados, controlados, alugados e/ou arrendados, bem como de qualquer tipo de 

obra, inclusive instalações e montagens, admitidos, porém, pequenos trabalhos de 

reparos destinados à conservação do imóvel (exemplos: troca de telhas, vidros, 

disjuntores, interruptores, torneira e sifões quebrados ou danificados, como também, 

consertos em fechaduras, portas e janelas);  

w) uso de materiais, métodos de trabalho e/ou técnicas experimentais não aprovadas 

pelos órgãos competentes;  

x) acidentes relacionados com poluição ou contaminação, decorrente de emissão, 

descarga, dispersão, desprendimento, escape, emanação, vazamento ou derrame de 

substâncias tóxicas e/ou poluentes, havidas na produção, armazenamento, transporte 

(realizado pelo segurado, a seu mando ou a serviço, mesmo que eventualmente), 

manipulação, uso ou execução de quaisquer outros trabalhos, e ainda, pela existência, 

uso e conservação de locais, de propriedade do segurado, ou por este administrados, 

controlados, arrendados e/ou alugados. Da mesma forma, estão excluídas deste 

seguro, as reclamações de indenização, direta ou indiretamente, ocasionados por ou 

que ocorram por meio, ou, em consequência de ruídos (seja ele audível ao ouvido 

humano ou não), estrondos sônicos, ou quaisquer fenômenos associados aos 

mesmos. Estão cobertos, todavia, os danos causados por vazamentos originados das 

instalações comuns de água e esgoto dos estabelecimentos especificados na apólice, 

inclusive da rede de hidrantes e sprinklers, se existentes, em consequência de 

acidente súbito e imprevisto, exceto quando resultado da má conservação de tais 

instalações;  

y) prestação de serviços sem a devida autorização ou licença, emitida por autoridade 

competente;  
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z) parcerias, “joint-ventures” ou transferências, inclusive de empresas ou pessoas 

subcontratadas, que venham a gerar obrigações solidárias e/ou subsidiárias perante 

empresas, entidades ou organizações, direta ou indiretamente ligadas ao segurado, 

por contrato, convenção ou por qualquer outro tipo de acordo. No caso de 

responsabilidade conjunta e/ou solidária, a Seguradora responderá apenas pela 

parcela de responsabilidade atribuída ao segurado.  

  

2.2. Estão também excluídas desta cobertura, as reclamações de indenização 

resultantes, direta ou indiretamente, de/a:  

a) danos, de qualquer espécie, causados ao segurado, seus ascendentes, descendentes 

e cônjuge, como também a quaisquer outras pessoas, parentes ou não, que com ele 

residam ou que dele dependam economicamente. No caso de pessoas jurídicas, a 

exclusão abrange o segurado, os sócios controladores, os seus dirigentes e 

administradores, beneficiários, e respectivos representantes;  

b) danos a bens de empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e terceiros contratados 

pelo segurado, que não se enquadre às disposições da alínea “g”, do subitem 1.1 

destas condições particulares;  

c) danos corporais sofridos por empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e terceiros 

contratados pelo segurado, ainda que a seu serviço;  

d) doenças naturais, doenças profissionais, doenças do trabalho ou similares;  

e) danos causados a bens transportados pelo segurado, sejam eles de sua propriedade 

ou pertencentes a terceiros;  

f) danos corporais e/ou moléstias, fatais ou não, sofridas por qualquer pessoa que 

trabalhe ou que execute serviços de montagem e/ou desmontagem das instalações a 

serem utilizadas pelo segurado para realizadão de eventos em geral, por ele 

programados e/ou patrocinados;  

g) danos consequentes de defeitos, falhas, mau funcionamento, inadequação as normas 

técnicas, doenças, impurezas, contaminação, vazamento, erros ou omissões em 

manuais de instruções, mau acondicionamento e a má embalagem de produtos em 

geral, produzidos, fabricados, construídos, montados, criados, vendidos, locados, 

arrendados, emprestados, consignados, doados, dados em comodato, distribuídos ou 

de qualquer outra forma comercializados pelo segurado, depois de entregues a 

terceiros, definitiva ou provisoriamente, em locais por ele NÃO ocupados, 

administrados ou controlados;  

h) distribuição e/ou comercialização ilegal de quaisquer bens, ou de produtos com prazo 

de validade vencido;  

i) utilização de produto em virtude de propaganda inadequada; recomendações ou 

informações errôneas; ausência de avisos evidentes sobre conta-indicações, efeitos 

colaterais, prazo de validade ou durabilidade, necessidade e manutenção ou 

substituição periódica de componentes, meios adequados de manipulação, 

armazenagem e conservação;  

j) utilização inadequada de produtos em virtude de propaganda enganosa, 

recomendações e/ou informações errôneas fornecidas pelo segurado;  
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k) despesas com substituição parcial ou integral de produtos, bem como da sua retirada 

do mercado;  

l) danos provocados por equipamentos ou dispositivos para uso médico de natureza 

interna, invasiva e/ou crítica de aplicação e/ou no corpo humano (inclusive, mas não 

limitado, a tecidos, células, órgãos, transplantes, sangue, excreção e secreção de 

urina), e qualquer produto derivado ou bio-sintético oriundo de tais substâncias;  

m) danos consequentes do uso não autorizado de patentes ou marcas registradas 

pertencentes a terceiros;  

n) violação de direitos autorais;  

o) descumprimento, por parte do segurado, de obrigações trabalhistas, sejam contratuais 

ou legais, referentes à Seguridade Social, seguro obrigatório de acidentes do trabalho, 

pagamento de salários e similares;  

p) descumprimento de obrigações assumidas, pelo segurado, em contratos e/ou 

convenções;  

q) descumprimento, por parte do segurado, de obrigações tributárias ou fiscais, sejam 

contratuais ou legais;  

r) multas, de qualquer natureza, impostas ao segurado, bem como as indenizações 

punitivas e/ou exemplares às quais seja condenado pela Justiça;  

s) despesas de qualquer natureza, relativas a inquéritos policiais, ações ou 

procedimentos de natureza criminal, observadas, no entanto, às disposições da alínea 

“b”, do subitem 1.5 destas condições particulares;  

t) qualquer ação de regresso, contra o segurado, promovida por secretarias ou 

autarquias do Ministério da Previdência Social ou da Saúde, no que diz respeito ao 

reembolso de despesas médicas, hospitalares e laboratoriais, ou de benefícios 

previdenciários, incluindo, mas não limitado, a indenizações de seguro de acidentes 

do trabalho;  

u) danos morais;  

v) acusações de injúria, difamação, calúnia, racismo, assédio, abuso ou violência sexual 

e/ou moral;  

w) danos relacionados à prestação de serviços profissionais a terceiros. Entende-se por 

serviços profissionais aqueles que se relacionem com a atividade-fim do segurado, e 

para o qual o mesmo tenha sido contratado de forma tácita ou expressa. Para efeito 

desta alínea, entendem-se também como serviços profissionais àqueles prestados por 

pessoas com conhecimento ou treinamento técnico especializado, habilitadas por 

órgãos competentes, de âmbito nacional, e geralmente denominado “profissionais 

liberais” como, por exemplo: advogados, arquitetos, auditores, corretores de seguros, 

contadores, dentistas, diretores e administradores de empresas, enfermeiros, 

engenheiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, médicos, notários e profissionais de 

cartórios, veterinários e outros profissionais com características similares;  

x) danos causados a animais ditos de raça pura, que não possuam o competente 

certificado e registro oficial. Nesta hipótese, a indenização não excederá o valor do 

animal comum;  
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y) atrasos e/ou antecipações relativos ao horário e/ou à data, de início ou de término, de 

eventos que se relacionem com a cobertura prevista nas alíneas “c” e “d” do subitem 

1.2 destas condições particulares, como também, pelos danos causados por presença 

de público superior à capacidade autorizada para os locais e/ou pela inexistência de 

vias de escoamento compatíveis com a quantidade de pessoas recebidas no local;  

z) danos causados por excesso de lotação ou de peso nos equipamentos, veículos, 

máquinas, aparelhos ou instalações utilizadas pelo segurado.  

  

2.3. Não caberá qualquer indenização por este seguro quando, entre o segurado e o 

terceiro reclamante, existir participação acionária ou por cota, até o nível de pessoas 

físicas que, isoladamente ou em conjunto, exerçam ou tenham possibilidade de exercer 

controle comum da empresa segurada e da empresa reclamante.  

  

3. Bens Não Compreendidos pelo Seguro  

  

Revoga-se, na íntegra, a cláusula 5ª das condições gerais.  

  

4. Limite Máximo de Indenização  

  

4.1. A importância fixada na apólice sob o título de limite máximo de indenização 

representa, em relação a presente cobertura, o valor até o qual a Seguradora responderá 

por sinistro.   

  

4.2. Não obstante, fica estabelecido um segundo valor máximo de indenização, 

denominado “LIMITE AGREGADO”, que representa o valor até qual a Seguradora 

responderá, quando considerada a soma de todas as indenizações relacionadas aos 

sinistros abrangidos pela presente cobertura.  

  

4.2.1. O limite agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado 

para o limite máximo de indenização, por um fator maior ou igual a um, previamente 

acordado e estabelecido na apólice.  

  

4.2.2. Na hipótese de não haver, na apólice, referência ao fator multiplicativo mencionado 

no subitem anterior, esse será suposto igual a 1 (um).  

  

4.3. O limite agregado não elimina nem substitui o limite máximo de indenização, 

continuando este a ser, sem prejuízo a outras disposições deste seguro, o valor até o 

qual a Seguradora responderá por sinistro, ou série de sinistros, ressalvada, porém, a 

variação destes valores, conforme a seguir disposto:  

  

4.3.1. Efetuado o pagamento de qualquer indenização, serão fixados:  

a) um novo limite agregado, definido como a diferença entre o limite agregado vigente 

na data da liquidação do sinistro, e a indenização efetuada;  
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b) um novo limite máximo de indenização, definido como o MENOR dos seguintes 

valores:  

b.1) o limite máximo de indenização inicialmente contratado; ou  

b.2) o valor definido na alínea “a” deste subitem.  

  

4.4. Se as indenizações pagas exaurir o vigente limite agregado, a presente 

cobertura será automaticamente cancelada, não tendo o segurado direito a 

qualquer restituição de prêmio.   

  

4.5. Tanto o limite máximo de indenização, como o limite agregado NÃO SE 

SOMAM NEM SE COMUNICAM, sendo estipulados, particularmente para cada 

cobertura contratada.  

  

5. Obrigações do Segurado  

  

5.1. Além do cumprimento das demais responsabilidades assumidas em relação ao 

presente contrato, o segurado, sob pena da perda de direito a qualquer indenização, se 

obriga a adotar e/ou a fazer cumprir, as normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas e/ou de outras disposições determinadas por órgãos ou autoridades 

competentes e/ou previstas em lei, ou ainda, pela Seguradora no interesse deste seguro, 

zelando e mantendo em condições operacionais e de segurança adequadas, de acordo 

com os requisitos técnicos recomendados, os bens de sua propriedade e posse, capazes 

de causar danos a terceiros, especialmente das relacionadas a seguir, comunicando à 

Seguradora, por escrito, qualquer alteração ou mudança que venham a sofrer os 

referidos bens, em particular, mas não limitada, a sua intenção em desabitar ou 

desocupar os locais especificados na apólice, ainda que temporariamente, ou em 

proceder alterações, tais como, na ocupação, no “layout” nas plantas seguradas, no ramo 

de atividade, na área total construída e suas características, como também, em relação 

aos dispositivos de prevenção e combate aos eventos cobertos pelo presente seguro 

(ex.: incêndio), podendo a Seguradora, uma vez comunicada, nos termos das cláusulas 

17ª e 28ª das condições gerais, manter, restringir ou suspender a cobertura, ou ainda, 

cancelar o seguro:  

a) proibição da venda e do porte de recipientes metálicos ou de vidro, para 

acondicionamento de bebidas, nas áreas destinadas a empregados, clientes e 

visitantes nos estabelecimentos especificados na apólice;  

b) proteção adequada de todas as instalações elétricas, inclusive mantendo vigilância 

permanente próxima à área dos transformadores de energia e das torres de som, caso 

existentes;  

c) indicação das rotas de fuga e saídas de emergência, para evacuação do local, através 

de sinalização cuja leitura seja possível mesmo em caso de paralisação do 

fornecimento de energia elétrica, controlando o fluxo de público nos pontos de 

entradas e saídas, de modo a não permitir o acúmulo excessivo de pessoas e/ou da 

presença de obstáculos ou do fechamento indevido de portões, acessos, rotas de 

fuga, saídas de emergência, etc;  



 

Tokio Marine Seguradora S.A. - Cia 0619-0                                                                                                                               164 
Processo SUSEP nº. 15414.902025/2013-88   
Versão Agosto/2016  

  

  

d) existência de salva-vidas, caso o estabelecimento disponha de piscinas.  

  

5.2. No que diz respeito aos acidentes ocasionados por defeito de funcionamento ou 

erro humano na operação, condução, conservação ou manutenção de máquinas, 

veículos, aparelhos, equipamentos e instalações utilizadas pelo segurado, fica desde já 

estabelecido que a garantia do seguro esta condicionada à comprovação de que tais 

bens são operados por pessoas devidamente habilitadas e capacitadas para esse fim, 

como também da existência de contrato manutenção regular, e ainda, durante os 

serviços de conservação e/ou manutenção, do uso de avisos de advertência expostos 

em locais visíveis, alertando da eventual existência de qualquer tipo de perigo.  

  

5.3. Correrão por conta do segurado as despesas necessárias para cumprimento das 

medidas previstas nesta cláusula.  

  

6. Apuração dos Prejuízos Indenizáveis  

  

6.1. Para determinação dos prejuízos indenizáveis, de acordo com as disposições deste 

seguro, a Seguradora, tomará por base:  

a) o valor das reparações fixado por sentença judicial transitada em julgado, e/ou por 

acordo entre o segurado e os terceiros prejudicados. Nesta última hipótese, com sua 

expressa anuência;  

b) a importância necessária para reconstrução, reparação ou reposição dos bens;  

c) as despesas incorridas pelo segurado e/ou por terceiros agindo em seu nome, na 

tentativa de evitar o sinistro, de combatê-lo ou de minorar seus efeitos;  

d) as despesas de salvamento comprovadamente efetuadas pelo segurado, durante e/ou 

após o sinistro;  

e) as custas judiciais, os honorários dos advogados de defesa do segurado, os 

honorários de sucumbência, e demais despesas relacionadas com o processo judicial;  

f) o valor dos salvados, se houver, quando estes ficarem de posse do segurado ou dos 

terceiros reclamantes;  

g) os custos com encargos de tradução referente ao reembolso de despesas efetuadas 

no exterior;  h) os valores referentes à franquia.  

  

6.2. Se os danos causados a terceiros, forem decorrentes de um mesmo fato 

gerador, produzindo várias reclamações, e, em consequência destas o segurado 

reivindicar diversas vezes a garantia, sempre na mesma cobertura, todos os 

pleitos considerados procedentes se constituirão em um único sinistro.  

  

6.3. Se o sinistro ocorrer em data incerta, em consequência de riscos cobertos 

cuja manifestação tenha se dado de forma intermitente, periódica, ou contínua, 

fica estipulado, salvo acordado entre segurado e Seguradora, que a data da 

ocorrência de um dano:  
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a) material será aquela em que o mesmo tiver ficado evidente para o terceiro prejudicado, 

mesmo que desconhecendo a sua causa;  

b) corporal será aquela em que, pela primeira vez, o mesmo tiver sido diagnosticado por 

médico especializado, quando consultado pelo terceiro prejudicado.  

  

6.4. Sem prejuízo as demais disposições deste seguro, o direito à garantia não 

ficará prejudicado, ainda que os danos causados a terceiros decorram de atos 

ilícitos, culposos ou dolosos, praticados por empregados do segurado, sob-

registro, ou, por pessoas, que embora sem registro, fique caracterizada, nos 

termos da lei, a relação laboral e o vínculo empregatício com o segurado.   

  

6.5. A Seguradora efetuará o pagamento das reparações e/ou despesas, 

devidas ou pagas, pelo segurado, respeitado o limite máximo de indenização 

vigente na data da liquidação do sinistro. A Seguradora poderá efetuar o 

pagamento diretamente aos terceiros prejudicados, com a anuência do segurado.  

  

6.6. A Seguradora poderá intervir na ação, na qualidade de assistente, ficando 

o segurado obrigado a assumir sua própria defesa, nomeando advogado de sua 

escolha.  

  

6.7. É vedado ao segurado transigir, pagar ou tomar outras providências que 

possam influir no resultado das negociações ou litígios, em especial reconhecer 

sua responsabilidade ou confessar a ação, salvo se tiver à anuência expressa da 

Seguradora.  

  

6.8. Qualquer acordo judicial ou extrajudicial com o terceiro prejudicado, seus 

beneficiários e herdeiros, só será reconhecido pela Seguradora se tiver seu prévio 

conhecimento. Na hipótese de recusa do segurado em aceitar o acordo 

recomendado pela Seguradora e aceito pelo terceiro prejudicado, fica desde já 

acordado que a Seguradora não responderá por quaisquer quantias acima 

daquela pela qual seria o sinistro liquidado por aquele acordo.  

  

6.9. Se a reparação pecuniária devida pelo segurado compreender pagamento 

em dinheiro e prestação de renda ou pensão, a Seguradora, dentro do limite 

máximo de indenização, pagará preferencialmente à parte em dinheiro. Quando 

a Seguradora, ainda dentro daquele limite, tiver que contribuir também para o 

capital assegurador da renda ou pensão, fá-lo-á mediante o fornecimento ou a 

aquisição de títulos em seu próprio nome, cujas rendas serão inscritas em nome 

da(s) pessoa(s) com direito a recebê-las, com cláusula estabelecendo que, 

cessada a obrigação, tais títulos reverterão ao patrimônio da Seguradora.  

  

7. Salvados  
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7.1. No que diz respeito às indenizações por danos materiais causados a veículos de 

terceiros, amparados sob os termos desta cobertura, fica estabelecido que o segurado, 

mediante manifestação expressa à Seguradora, terá o direito de parte do valor 

correspondente à venda dos salvados, se houver, proporcionalmente a parcela relativa 

à sua participação obrigatória no sinistro (franquia), desde que atendidas 

simultaneamente as seguintes disposições:  

a) que se trate de sinistro caracterizado como indenização integral e, por consequência, 

tenha ocorrido à transferência da propriedade do veículo à Seguradora;  

b) que o segurado comprove o pagamento ao terceiro prejudicado do valor 

correspondente a sua participação obrigatória em caso de sinistro (franquia).  

  

8. Disposições Complementares  

  

Esta cobertura só poderá ser contratada por pessoas jurídicas.  

  

9. Ratificação   

  

Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido 

expressamente alteradas ou revogadas pelas presentes condições particulares.  

  

  

  

  

  

  

  

COBERTURA ADICIONAL Nº. 092 - ORIENTAÇÃO JURÍDICA  

CONDIÇÕES PARTICULARES  

  

1. Riscos Cobertos  

  

1.1. Reembolso das despesas incorridas pelo segurado, com orientação jurídica prestada 

por advogado de sua livre escolha, e decorrente de falhas ou acidentes relacionados 

com uso, existência e conservação do estabelecimento especificado neste contrato, 

ocorridos durante a vigência deste seguro, e pelos quais, por disposição de lei, possa vir 

a ser responsabilizado civilmente.  

  

1.2. A expressão “orientação jurídica” significa esclarecer dúvidas que possam gerar 

implicações jurídicas. Em nenhuma hipótese, haverá por parte da Seguradora, 

reembolso a título de acompanhamento processual ou apresentação de recursos, 

manifestações ou petições judiciais ou administrativas de qualquer espécie.  
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1.3. Em se tratando de renovações sucessivas e ininterrupta de apólices junto a Tokio 

Marine, prevendo essa mesma cobertura, estão também abrangidas, desde que não seja 

de conhecimento do segurado, as despesas com orientação jurídica relativa às 

ocorrências havidas naquelas vigências, ainda que as reclamações de terceiros sejam 

apresentadas posteriormente. Nesta hipótese, prevalecerá para todos os fins e efeitos, 

o limite máximo de indenização vigente na data em que a reclamação for apresentada à 

Seguradora.  

  

1.4. A Seguradora poderá vir a responder pelas despesas de honorários com orientação 

jurídica na esfera criminal, EMBORA NÃO ESTEJA OBRIGADA, sempre que tal medida 

possa influir diretamente em responsabilidade cível, na forma do subitem 1.1 destas 

condições particulares.   

  

1.5. Se as falhas e/ou acidentes ocorrerem em data incerta, fica estipulado que, salvo 

acordado entre segurado e Seguradora, que:  

a) a data da ocorrência de um dano material será aquela em que o mesmo tiver ficado 

evidente para o terceiro prejudicado, mesmo que desconhecendo a sua causa;  

b) a data de ocorrência de um dano corporal será aquela em que, pela primeira vez, o 

mesmo tiver sido diagnosticado por médico especializado, quando consultado pelo 

terceiro prejudicado.  

  

2. Riscos Não Cobertos e Prejuízos Não Indenizáveis  

  

2.1. Além das disposições constantes na 9ª das condições gerais, estão excluídas desta 

cobertura, o reembolso de honorários por orientação jurídica, direta ou indiretamente, 

relacionados com: a) acidentes de trânsito;  

b) ações trabalhistas, tributárias ou fiscais;  

c) a prática de qualquer atividade incompatível com a especialidade do segurado, de 

acordo com os Conselhos Federal, Estadual, Municipal e Regional de Classe e/ou 

outros diplomas legais regulamentadores da profissão;  

d) a inobservância voluntária de leis, normas regulamentadoras, estatutos, códigos, 

boletins e portarias expedidas por órgãos ou autoridades competentes;  

e) experimentação ou do uso de processos não aprovados pelos órgãos ou autoridades 

competentes;  

f) danos, de qualquer espécie, causados ao segurado, seus ascendentes, descendentes 

e cônjuge, como também a quaisquer outras pessoas, parentes ou não, que com ele 

residam ou que dele dependam economicamente. No caso de pessoas jurídicas, a 

exclusão abrange o segurado, os sócios controladores, os seus dirigentes e 

administradores, beneficiários, e respectivos representantes;  

g) danos morais resultantes de perdas financeiras exclusivamente;  

h) danos morais não decorrentes de danos materiais e/ou corporais consequentes dos 

eventos mencionados no subitem 1.1 destas condições particulares;  
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i) acusações de injúria, difamação, calúnia, racismo, assédio, abuso ou violência sexual 

e/ou moral.  

  

2.2. A Seguradora não responderá, ainda, pelo reembolso de custas judiciais, honorários 

de advogados de defesa, honorários de sucumbência, e demais despesas processuais.  

  

3. Limite Máximo de Indenização  

  

3.1. A importância fixada na apólice sob o título de limite máximo de indenização 

representa, em relação a presente cobertura, o valor até o qual a Seguradora responderá 

por sinistro.   

  

3.2. Não obstante, fica estabelecido um segundo valor máximo de indenização, 

denominado “LIMITE AGREGADO”, que representa o valor até qual a Seguradora 

responderá, quando considerada a soma de todas as indenizações relacionadas aos 

sinistros abrangidos pela presente cobertura.  O limite agregado será de DUAS VEZES 

o limite máximo de indenização.  

  

3.3. O limite agregado não elimina nem substitui o limite máximo de indenização, 

continuando este a ser, sem prejuízo a outras disposições deste seguro, o valor até o 

qual a Seguradora responderá por sinistro, ou série de sinistros, ressalvada, porém, a 

variação dos dois limites, conforme a seguir disposto:  

  

3.3.1. Efetuado o pagamento de qualquer indenização, serão fixados:  

a) um novo limite agregado, definido como a diferença entre o limite agregado vigente 

na data da liquidação do sinistro, e a indenização efetuada;  

b) um novo limite máximo de indenização, definido como o MENOR dos seguintes 

valores:  

b.1) o limite máximo de indenização inicialmente contratado; ou  

b.2) o valor definido na alínea “a” deste subitem.  

  

3.4. Se as indenizações pagas exaurir o vigente limite agregado, a presente 

cobertura será automaticamente cancelada, não tendo o segurado direito a 

qualquer restituição de prêmio.   

  

3.5. Tanto o limite máximo de indenização, como o limite agregado NÃO SE 

SOMAM NEM SE COMUNICAM, sendo estipulados, particularmente para cada 

cobertura contratada.  

  

4. Comunicação e Comprovação do Sinistro  

  

4.1. Na ocorrência de sinistro, além do atendimento às disposições da cláusula 20ª das 

condições gerais, o segurado se obriga em apresentar à Seguradora, os seguintes 

documentos: a) relatório detalhado do evento;  
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b) recibo ou comprovante de pagamento dos honorários de orientação jurídica, com 

indicação do número da OAB do advogado ou escritório;  

c) relatório expedido pelo advogado, assinado e com a indicação do número da OAB, 

contendo, no mínimo, breve descrição da consulta e resposta formulada.  

  

5. Reintegração  

  

É vedada a reintegração de qualquer limite segurado reduzido por conta do pagamento 

de indenização.  

  

6. Disposições Complementares  

  

Esta cobertura só poderá ser contratada por pessoas físicas ou jurídicas.  

  

7. Ratificação  

  

Permanecem em vigor as condições gerais deste seguro que não tenham sido 

expressamente alteradas ou revogadas pelas presentes condições particulares.  

  

COBERTURA ADICIONAL Nº. 093 - RESPONSABILIDADE CIVIL CABELEIREIRO  

CONDIÇÕES PARTICULARES  

  

1. Riscos Cobertos   

  

1.1. Pagamento das quantias pelas quais o segurado vier a ser responsável civilmente, 

em sentença judicial transitada em julgado, ou em acordo autorizado de modo expresso 

pela Seguradora, relativas às reparações de danos corporais causados 

involuntariamente a terceiros, decorrentes exclusivamente dos eventos a seguir 

relacionados, desde que acontecidos e originados no INTERIOR DOS 

ESTABELECIMENTOS especificados na apólice:   

a) acidentes provocados pelos produtos utilizados em penteados, escovas, colorações, 

permanentes, alisamentos e demais tratamentos de cabelos (COM EXCEÇÃO À 

TRATAMENTO CONTRA A  

CALVÍCIE, ALONGAMENTOS, PRÓTESES E IMPLANTES CAPILARES);  

b) acidentes causados por defeito de funcionamento de instrumentos e aparelhos 

utilizados em cortes, penteados, escovas e demais tratamentos de cabelos (COM 

EXCEÇÃO À TRATAMENTO CONTRA A CALVÍCIE, ALONGAMENTOS, PRÓTESES 

E IMPLANTES CAPILARES), tais como, tesouras, navalhas, lâminas, secadores, 

toucas térmicas, pranchas e chapinhas.  

  

1.2. A presente cobertura garante, até o limite máximo de indenização:  

a) as despesas médicas, hospitalares e laboratoriais incorridas e necessárias com o 

tratamento do terceiro prejudicado, sob orientação e prescrição de médico habilitado, 
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contanto que tais despesas sejam consequentes de um dos eventos mencionados no 

subitem 1.1 anterior, e, desde que o referido tratamento tenha se iniciado dentro de 

30 (trinta) dias contados a partir da data do evento;   

b) as despesas com medicamentos incorridas e necessárias em razão do tratamento do 

terceiro prejudicado, conforme disposto na alínea “b” anterior;   

c) as despesas incorridas e necessárias com um tratamento de cabelo e/ou couro 

cabeludo, que tenha sido danificado em consequência de um dos eventos 

mencionados no subitem 1.1 anterior, contanto que o referido tratamento seja 

realizado pelo próprio estabelecimento segurado, por profissional com, pelo menos, 1 

(um) ano de experiência comprovada.  

  

1.3. Em nenhuma hipótese, a Seguradora responderá pelas reclamações de 

indenização pelo fato do corte, penteado, escova, coloração, permanente, alisamento e 

demais tratamentos de cabelos abrangidos nos termos destas condições particulares, 

estar imperfeito ou não ter alcançado o efeito esperado, salvo a menos que as 

reclamações de indenização sejam decorrentes de um dos eventos mencionados no 

subitem 1.1 anterior.  

  

1.4. Quando os danos provocados por produtos estiverem relacionados com o 

mesmo tipo de serviço executado no estabelecimento segurado, dentro de um 

intervalo de 12h00 (doze horas), as reclamações de indenização daí resultantes, 

serão consideradas como um único sinistro, qualquer que seja o número de 

terceiros reclamantes.   

  

1.5. Ainda dentro do limite máximo de indenização fixado para cada cobertura, 

condicionado, no entanto, a 10% daquela importância, ou a 20% do valor da ação, 

o que for menor, a Seguradora:  

a) desde que consequentes de evento abrangido por esta cobertura, responderá pelas 

custas judiciais e honorários de advogados nomeados pelo segurado, para a defesa 

judicial de seus direitos no foro cível, e demais despesas relacionadas com o 

processo, devidamente comprovadas, inclusive dos terceiros reclamantes. Neste 

último caso, porém, somente pelas custas judiciais e honorários de sucumbência que 

advenham de sentença judicial, ou, quando autorizado de modo expresso pela  

Seguradora;  

b) poderá vir a responder pelas despesas com a defesa do segurado na esfera criminal, 

EMBORA NÃO ESTEJA OBRIGADA, sempre que tal medida possa influir diretamente 

em ação cível da qual advenha responsabilidade abrangida nos termos deste contrato.   

  

1.6. Fica ainda ajustado que a presente cobertura também garantirá:  

a) as indenizações pertinentes a LUCROS CESSANTES e/ou PERDAS FINANCEIRAS 

incorridas pelos terceiros reclamantes, quando diretamente resultante de riscos 

cobertos nela previstos;  

b) as despesas incorridas com ações emergenciais, devidamente comprovadas, ou, na 

ausência de comprovantes, confirmadas por vistoria de sinistro ou perícia técnica 
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realizada pela Seguradora, ou por intermédio de terceiros por ela nomeados. Para 

essas despesas prevalecerá um capital segurado isolado, que não se somará nem se 

acumulará a qualquer outro, considerado, para todos os fins e efeitos, como sublimite 

desta cobertura adicional. Se não houver previsão na apólice de tal sublimite, essas 

despesas estão subordinadas ao valor correspondente a 10% (dez por cento) do limite 

máximo de indenização fixado para a presente cobertura de responsabilidade civil 

operações.   

  

1.7. A expressão “ações emergenciais” abrange:  

a) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais 

para evitar risco iminente e que seria amparado pelo presente seguro, a partir de um 

incidente, sem as quais os eventos cobertos e descritos na apólice seriam inevitáveis 

ou ocorreriam de fato, condicionada qualquer situação aos exatos termos das 

coberturas efetivamente contratadas;  

b) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais, 

durante e/ou após a ocorrência de sinistro, de modo a minorar lhe as consequências, 

evitando a propagação de riscos cobertos, salvando e protegendo os bens ou 

interesses descritos na apólice.  

  

1.8. Para todos os fins e efeitos, não são consideradas como “ações emergenciais” as 

despesas incorridas com:  

a) manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, 

ampliação e outras afins inerentes ao ramo de atividade do segurado;  

b) medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, entendidas 

como sendo providências tomadas sem qualquer relação direta com incidente coberto 

pelo seguro, assim como quando tais providências forem tomadas de maneira 

extemporânea. O segurado se obriga a avisar imediatamente a Seguradora, qualquer 

incidente, ou ao receber uma ordem de autoridade competente, que possa gerar 

pagamento de indenização nos termos aqui estabelecidos. Além disso, o segurado se 

obriga a executar tudo o que lhe for exigido para limitar as despesas ao que seja 

necessário e objetivamente adequado para conter o evento. O segurado suportará as 

despesas efetuadas para a contenção de eventos não abrangidos pelas coberturas 

contratadas na apólice. Na hipótese de o segurado adotar medidas para o salvamento 

e contenção de eventos cobertos e não cobertos, as despesas serão rateadas 

proporcionalmente entre Seguradora e segurado.  

   

1.9. A expressão “NO INTERIOR DOS ESTABELECIMENTOS ESPECIFICADOS NA 

APÓLICE” abrange também o perímetro interno da propriedade em que se localizem os 

citados estabelecimentos, se esta pertencer ao segurado, ou for por ele administrada, 

alugada ou arrendada.  

  

2. Riscos Não Cobertos e Prejuízos Não Indenizáveis  
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2.1. Além das disposições constantes na cláusula 9ª das condições gerais, estão 

excluídas desta cobertura, as reclamações de indenização decorrentes de: a) danos 

materiais, morais, estéticos e ambientais;  

b) perdas financeiras, inclusive lucros cessantes, salvo se decorrentes de danos 

corporais abrangidos sob os termos destas condições particulares;  

c) qualquer ação de regresso, contra o segurado, promovida por secretarias ou 

autarquias do Ministério da Previdência Social ou da Saúde, no que diz respeito ao 

reembolso de despesas médicas, hospitalares e laboratoriais, ou de benefícios 

previdenciários, incluindo, mas não limitado, a indenizações de seguro de acidentes 

de trabalho;  

d) atos ou intervenções proibidas por lei, ou por regulamentação emanada de órgãos ou 

autoridades competentes, ou ainda, por fabricantes e fornecedores;  

e) uso de produtos, métodos de trabalho e/ou técnicas experimentais não aprovadas por 

órgãos ou autoridades competentes;  

f) utilização de produtos com prazo de validade vencido;  

g) despesas com substituição parcial ou integral de produtos;  

h) danos ocasionados por pessoas não habilitadas para à prática dos serviços 

executados;  

i) hipersensibilidade conhecida pelo terceiro e não declarada ao segurado, em relação 

aos componentes e substâncias dos produtos utilizados;  

j) doença preexistente conhecida pelo terceiro;  

k) infecções decorrentes de fungos, bactérias ou outros microrganismos provocados pela 

falta de esterilização dos instrumentos e aparelhos;  

l) tratamentos contra a calvície, alongamentos, próteses e implantes capilares;  

m) morte ou invalidez permanente, total ou parcial, do terceiro vitimado.  

  

3. Limite Máximo de Indenização  

  

3.1. A importância fixada na apólice sob o título de limite máximo de indenização 

representa, em relação a presente cobertura, o valor até o qual a Seguradora responderá 

por sinistro.   

  

3.2. Não obstante, fica estabelecido um segundo valor máximo de indenização, 

denominado “LIMITE AGREGADO”, que representa o valor até qual a Seguradora 

responderá, quando considerada a soma de todas as indenizações relacionadas aos 

sinistros abrangidos pela presente cobertura.  

  

3.2.1. O limite agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado 

para o limite máximo de indenização, por um fator maior ou igual a um, previamente 

acordado e estabelecido na apólice.  
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3.2.2. Na hipótese de não haver, na apólice, referência ao fator multiplicativo mencionado 

no subitem anterior, esse será suposto igual a 1 (um).  

  

3.3. O limite agregado não elimina nem substitui o limite máximo de indenização, 

continuando este a ser, sem prejuízo a outras disposições deste seguro, o valor até o 

qual a Seguradora responderá por sinistro, ou série de sinistros, ressalvada, porém, a 

variação destes valores, conforme a seguir disposto:  

  

3.3.1. Efetuado o pagamento de qualquer indenização, serão fixados:  

a) um novo limite agregado, definido como a diferença entre o limite agregado vigente 

na data da liquidação do sinistro, e a indenização efetuada;  

b) um novo limite máximo de indenização, definido como o MENOR dos seguintes 

valores:  

b.1) o limite máximo de indenização inicialmente contratado; ou  

b.2) o valor definido na alínea “a” deste subitem.  

  

3.4. Se as indenizações pagas exaurir o vigente limite agregado, a presente 

cobertura será automaticamente cancelada, não tendo o segurado direito a 

qualquer restituição de prêmio.   

  

3.5. Tanto o limite máximo de indenização, como o limite agregado NÃO SE 

SOMAM NEM SE COMUNICAM, sendo estipulados, particularmente para cada 

cobertura contratada.  

  

4. Obrigações do Segurado  

  

4.1. Além do cumprimento das demais responsabilidades assumidas em relação ao presente contrato, 

o segurado, sob pena da perda de direito a qualquer indenização, se obriga a adotar e/ou a fazer 

cumprir, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas e/ou de outras disposições 

determinadas por órgãos ou autoridades competentes e/ou previstas em lei, ou ainda, pela Seguradora 

no interesse deste seguro, zelando e mantendo em condições operacionais e de segurança 

adequadas, de acordo com os requisitos técnicos recomendados, os bens de sua propriedade e posse, 

capazes de causar danos a terceiros, comunicando à Seguradora, por escrito, qualquer alteração ou 

mudança que venham a sofrer os referidos bens, podendo a Seguradora, uma vez comunicada, nos 

termos das cláusulas 17ª e 28ª das condições gerais, manter, restringir ou suspender a cobertura, ou 

ainda, cancelar o seguro:  

  

4.2. No que diz respeito aos acidentes ocasionados por defeito de funcionamento de instrumentos e 

aparelhos utilizados pelo segurado, fica desde já estabelecido que a garantia do seguro esta 

condicionada à comprovação de que tais bens são manuseados por pessoas devidamente habilitadas 

e capacitadas para esse fim, como também da existência de contrato manutenção regular de 

manutenção, caso exigido por força de lei.  

4.3. Correrão por conta do segurado as despesas necessárias para cumprimento das 

medidas previstas nesta cláusula.  
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5. Apuração dos Prejuízos Indenizáveis  

  

5.1. Para determinação dos prejuízos indenizáveis, de acordo com as disposições deste 

seguro, a Seguradora, tomará por base:  

a) o valor das reparações fixado por sentença judicial transitada em julgado, e/ou por 

acordo entre o segurado e os terceiros prejudicados. Nesta última hipótese, com sua 

expressa anuência;  

b) comprovantes das despesas com medicamentos, honorários médicos, hospitais e 

laboratórios;  

c) as despesas incorridas pelo segurado e/ou por terceiros agindo em seu nome, na 

tentativa de evitar o sinistro, de combatê-lo ou de minorar seus efeitos;  

d) as despesas de salvamento comprovadamente efetuadas pelo segurado, durante e/ou 

após o sinistro;  

e) as custas judiciais, os honorários dos advogados de defesa do segurado, os 

honorários de sucumbência, e demais despesas relacionadas com o processo judicial;  

f) os valores referentes à franquia.  

  

5.2. Se os danos causados a terceiros, forem decorrentes de um mesmo fato 

gerador, produzindo várias reclamações, e, em consequência destas o segurado 

reivindicar diversas vezes a garantia, sempre na mesma cobertura, todos os 

pleitos considerados procedentes se constituirão em um único sinistro.  

  

5.3. Se o sinistro ocorrer em data incerta, em consequência de riscos cobertos 

cuja manifestação tenha se dado de forma intermitente, periódica, ou contínua, 

fica estipulado, salvo acordado entre segurado e Seguradora, que a data da 

ocorrência de um dano corporal será aquela em que, pela primeira vez, o mesmo 

tiver sido diagnosticado por médico especializado, quando consultado pelo 

terceiro prejudicado.  

  

5.4. Sem prejuízo as demais disposições deste seguro, o direito à garantia não 

ficará prejudicado, ainda que os danos causados a terceiros decorram de atos 

ilícitos, culposos ou dolosos, praticados por empregados do segurado, sob-

registro, ou, por pessoas, que embora sem registro, fique caracterizada, nos 

termos da lei, a relação laboral e o vínculo empregatício com o segurado.   

  

5.5. A Seguradora efetuará o pagamento das reparações e/ou despesas, 

devidas ou pagas, pelo segurado, respeitado o limite máximo de indenização 

vigente na data da liquidação do sinistro.  

  

5.6. A Seguradora poderá efetuar o pagamento de indenização diretamente aos 

terceiros prejudicados, com a anuência do segurado.  
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5.7. A Seguradora poderá intervir na ação, na qualidade de assistente, ficando 

o segurado obrigado a assumir sua própria defesa, nomeando advogado de sua 

escolha.  

  

5.8. É vedado ao segurado transigir, pagar ou tomar outras providências que 

possam influir no resultado das negociações ou litígios, em especial reconhecer 

sua responsabilidade ou confessar a ação, salvo se tiver à anuência expressa da 

Seguradora.  

  

5.9. Qualquer acordo judicial ou extrajudicial com o terceiro prejudicado, seus 

beneficiários e herdeiros, só será reconhecido pela Seguradora se tiver seu prévio 

conhecimento. Na hipótese de recusa do segurado em aceitar o acordo 

recomendado pela Seguradora e aceito pelo terceiro prejudicado, fica desde já 

acordado que a Seguradora não responderá por quaisquer quantias acima 

daquela pela qual seria o sinistro liquidado por aquele acordo.  

  

6. Disposições Complementares  

  

Esta cobertura só poderá ser contratada por pessoas jurídicas.  

  

7. Ratificação   

  

Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido 

expressamente alteradas ou revogadas pelas presentes condições particulares.  

  

COBERTURA ADICIONAL Nº. 094 - RESPONSABILIDADE CIVIL GARAGISTA   

(EXCLUSIVA PARA ACADEMIAS DE GINÁSTICA E INSTITUTO E SALÕES DE BELEZA E 

ESTÉTICA)   

CONDIÇÕES PARTICULARES  

  

1. Riscos Cobertos  

  

1.1. Pagamento das quantias pelas quais o segurado vier a ser responsável civilmente, 

em sentença judicial transitada em julgado, ou em acordo autorizado de modo expresso 

pela Seguradora, relativas às reparações por danos materiais involuntariamente 

causados a veículos de terceiros, que estejam sob sua guarda nas áreas destinadas para 

estacionamento dentro do perímetro interno da propriedade que compõe o local do risco 

(EXCLUÍDO RECUOS DE CALÇADAS), em consequência dos eventos previstos e 

amparados de acordo a modalidade contratada na apólice.  

  

Obs.: Para fins de cobertura, a palavra “veículos” significa veículos automotores de vias 

terrestres, enquadrados nas disposições do Código Nacional de Trânsito, 

EXCETUANDO-SE TRATORES DE RODA,  
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TRATORES DE ESTEIRA, TRATORES MISTO, OU EQUIPAMENTOS DESTINADOS À 

MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS OU EXECUÇÃO DE TRABALHO AGRÍCOLA, DE 

TERRAPLANAGEM, DE CONSTRUÇÃO OU DE PAVIMENTAÇÃO.  

  

1.2. MODALIDADE COMPREENSIVA:   

a) colisão, abalroamento ou capotagem durante movimentação dos veículos, para fins 

de manobras, desde que seja executada por profissional devidamente habilitado para 

este fim, com vínculo empregatício com o segurado na forma estabelecida pela 

Consolidação das Leis do Trabalho, ou sob contrato de prestação de serviços. Para 

os locais, cujo sistema de parqueamento utilizado seja “SELFPARKING”, a 

Seguradora, respeitados os termos, exclusões, dispositivos e condições desta 

cobertura, responderá, ainda, pela responsabilidade civil solidária ou subsidiária que 

possa corresponder ao segurado, por danos resultantes de abalroamento causado por 

veículo conduzido por terceiro, sem vínculo empregatício com o mesmo, 

condicionado, todavia, no caso de responsabilidade civil subsidiária, somente quando 

o responsável direto seja considerado insolvente e não possua seguro para cobrir os 

danos ocasionados;  

b) queda acidental sobre o veículo de qualquer agente externo que não faça parte 

integrante do mesmo ou não esteja nele fixado;  

c) incêndio, onde quer que o mesmo tenha se originado;  

d) roubo;  

e) furto cometido mediante arrombamento / destruição de portões, cancelas, portas, 

janelas, ou de outras vias, destinadas ou não a servir de entrada ao interior do terreno 

ou dos edifícios que compõe o local do risco, ou ainda,  com  emprego de chave falsa, 

gazua ou instrumentos semelhantes, desde que a utilização de qualquer destes meios 

tenha deixado vestígios materiais inequívocos, ou tenha sido constatada por laudo 

técnico ou inquérito policial. ESSA COBERTURA SÓ SERÁ CONCEDIDA A 

MOTOCICLETAS E SIMILARES, SE ESTAS ESTIVEREM, NO MOMENTO DO 

EVENTO, GUARDADAS EM BOXES FECHADOS COM CHAVE, OU 

ACORRENTADAS EM CADEADO FIXO AO  

PISO OU A PAREDE;  

f) acidentes relacionados com a existência, uso e conservação do local do risco, e de 

painéis de propaganda, letreiros, antenas e anúncios existentes neste mesmo local.  

  

1.3. MODALIDADE EXCLUSIVA DE INCÊNDIO E ROUBO:   

a) incêndio, onde quer que o mesmo tenha se originado;  

b) roubo;  

c) furto cometido mediante arrombamento / destruição de portões, cancelas, portas, 

janelas, ou de outras vias, destinadas ou não a servir de entrada ao interior do terreno 

ou dos edifícios que compõe o local do risco, ou ainda, com emprego de chave falsa, 

gazua ou instrumentos semelhantes, desde que a utilização de qualquer destes meios 

tenha deixado vestígios materiais inequívocos, ou tenha sido constatada por laudo 

técnico ou inquérito policial. Em se tratando de motocicletas e similares, ESSA  
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COBERTURA SÓ SERÁ CONCEDIDA A MOTOCICLETAS E SIMILARES, SE ESTAS 

ESTIVEREM, NO MOMENTO DO EVENTO, GUARDADAS EM BOXES FECHADOS 

COM CHAVE, OU ACORRENTADAS EM CADEADO FIXO AO PISO OU A PAREDE.  

  

1.4. MODALIDADE EXCLUSIVA DE INCÊNDIO:   

a) incêndio, onde quer que o mesmo tenha se originado.  

  

1.5. Ainda dentro do limite máximo de indenização fixado para cada cobertura, 

condicionado, no entanto, a 10% daquela importância, ou a 20% do valor da ação, o que 

for menor, a Seguradora:  

a) desde que consequentes de evento abrangido por esta cobertura, responderá pelas 

custas judiciais e honorários de advogados nomeados pelo segurado, para a defesa 

judicial de seus direitos no foro cível, e demais despesas relacionadas com o 

processo, devidamente comprovadas, inclusive dos terceiros reclamantes. Neste 

último caso, porém, somente pelas custas judiciais e honorários de sucumbência que 

advenham de sentença judicial, ou, quando autorizado de modo expresso pela  

Seguradora;  

b) poderá vir a responder pelas despesas com a defesa do segurado na esfera criminal, 

EMBORA NÃO ESTEJA OBRIGADA, sempre que tal medida possa influir diretamente 

em ação cível da qual advenha responsabilidade abrangida nos termos deste contrato.   

  

1.6. Fica ainda ajustado que a presente cobertura também garantirá:  

a) as indenizações pertinentes a LUCROS CESSANTES e/ou PERDAS FINANCEIRAS 

incorridas pelos terceiros reclamantes, quando diretamente resultante de riscos 

cobertos nela previstos;  

b) as despesas incorridas com ações emergenciais, devidamente comprovadas, ou, na 

ausência de comprovantes, confirmadas por vistoria de sinistro ou perícia técnica 

realizada pela Seguradora, ou por intermédio de terceiros por ela nomeados. Para 

essas despesas prevalecerá um capital segurado isolado, que não se somará nem se 

acumulará a qualquer outro, considerado, para todos os fins e efeitos, como sublimite 

desta cobertura adicional. Se não houver previsão na apólice de tal sublimite, essas 

despesas estão subordinadas ao valor correspondente a 10% (dez por cento) do limite 

máximo de indenização fixado para a presente cobertura de responsabilidade civil 

garagista.  

  

1.7. A expressão “ações emergenciais” abrange:  

a) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais 

para evitar risco iminente e que seria amparado pelo presente seguro, a partir de um 

incidente, sem as quais os eventos cobertos e descritos na apólice seriam inevitáveis 

ou ocorreriam de fato, condicionada qualquer situação aos exatos termos das 

coberturas efetivamente contratadas;  

b) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais, 

durante e/ou após a ocorrência de sinistro, de modo a minorar lhe as consequências, 



 

Tokio Marine Seguradora S.A. - Cia 0619-0                                                                                                                               178 
Processo SUSEP nº. 15414.902025/2013-88   
Versão Agosto/2016  

  

  

evitando a propagação de riscos cobertos, salvando e protegendo os bens ou 

interesses descritos na apólice.  

  

1.8. Para todos os fins e efeitos, não são consideradas como “ações emergenciais” as 

despesas incorridas com:  

a) manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, 

ampliação e outras afins inerentes ao ramo de atividade do segurado;  

b) medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, entendidas 

como sendo providências tomadas sem qualquer relação direta com incidente coberto 

pelo seguro, assim como quando tais providências forem tomadas de maneira 

extemporânea. O segurado se obriga a avisar imediatamente a Seguradora, qualquer 

incidente, ou ao receber uma ordem de autoridade competente, que possa gerar 

pagamento de indenização nos termos aqui estabelecidos. Além disso, o segurado se 

obriga a executar tudo o que lhe for exigido para limitar as despesas ao que seja 

necessário e objetivamente adequado para conter o evento. O segurado suportará as 

despesas efetuadas para a contenção de eventos não abrangidos pelas coberturas 

contratadas na apólice. Na hipótese de o segurado adotar medidas para o salvamento 

e contenção de eventos cobertos e não cobertos, as despesas serão rateadas 

proporcionalmente entre Seguradora e segurado.  

  

1.9. Para fins de contratação e indenização, é obrigatória a existência de controle 

eletrônico de entrada e saída de veículo, com impressão de ticket, contendo, no mínimo, 

as seguintes informações:  

a) razão social ou nome fantasia do segurado, ou de uma das empresas pertencentes 

ao grupo segurado;  

b) endereço do estabelecimento de guarda do veículo;  

c) data e horário de entrada;  

d) marca e/ou modelo do veículo;  

e) placas, com letras e números.  

  

1.10. Admite-se também que o estabelecimento adote controle de entrada e saída de 

veículo através de sistema de filmagem, sem a impressão de ticket, desde que a 

gravação identifique data e à hora de entrada do veículo, a marca e o modelo, como 

também, de forma legível, a placa com letras e números.  

  

1.11. Fica entendido que a ausência de qualquer dos controles anteriormente citados 

exonerará a Seguradora da responsabilidade do pagamento de qualquer indenização, 

mesmo que decorrente de risco coberto.  

  

1.12. A cobertura de danos decorrentes de roubo e furto só terá validade para veículo 

que se encontre no interior das edificações que compõem os estabelecimentos 

especificados na apólice e/ou guardado em estacionamento ao ar livre neste mesmo 

local, desde que cercados por muros, grades, correntes e/ou sob vigilância / segurança 
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permanente. Quando no estabelecimento o sistema de parqueamento utilizado for o 

“SELF-PARKING”, a cobertura para os riscos de que trata este subitem, está 

condicionada ao que o local seja cercado por muros, grades, correntes e sob supervisão 

permanente de empregados ou de vigilantes do segurado, ou de empresa por ele 

contratada para esse fim.  

  

2. Riscos Não Cobertos e Prejuízos Não Indenizáveis  

  

2.1. Além das disposições constantes na cláusula 7ª das condições gerais, estão 

excluídas desta cobertura a responsabilidade civil do segurado, por danos materiais 

causados a veículos de terceiros, quando as perdas, danos ou avarias forem decorrentes 

dos seguintes eventos:  

a) desaparecimento inexplicável, extravio ou furto cometido mediante abuso de 

confiança, fraude, escalada, destreza, ou que não tenha deixado vestígios materiais 

evidentes de arrombamento ou destruição de obstáculos no local do risco;  

b) alagamento e inundação;  

c) colisão, abalroamento ou capotagem, salvo quando contratada a modalidade 

compreensiva, ou, no caso da modalidade de incêndio e roubo, quando decorrente 

exclusivamente de colisão ocasionada por acidente relacionado com a existência, uso 

e conservação do local do risco, e de painéis de propaganda, letreiros, antenas e 

anúncios existentes neste mesmo local;  

d) estelionato; apropriação indébita; apropriação havida por erro, caso fortuito ou força 

da natureza; extorsão mediante sequestro; e extorsão indireta;  

e) acidentes relacionados com operações de carga e descarga, independentemente de 

ser ou não resultante de risco coberto pelas disposições da modalidade contratada;  

f) acidentes ocorridos durante movimentação dos veículos em vias públicas, ou fora do 

perímetro da propriedade em que localizam os estabelecimentos especificados na 

apólice, inclusive em recuos de calçadas;  

g) construção, demolição, reconstrução e/ou de alteração estrutural de imóveis de 

propriedade do segurado, ou por este ocupados, administrados, controlados, alugados 

e/ou arrendados, bem como de qualquer tipo de obra, inclusive instalações e 

montagens, admitidos, porém pequenos trabalhos de reparos destinados à 

conservação do imóvel (exemplos: troca de telhas, vidros, disjuntores, interruptores, 

torneira e sifões quebrados ou danificados, como também, consertos em fechaduras, 

portas e janelas), desde que esses “pequenos reparos” não obrigue a desocupação 

do local, mesmo que temporária;  

h) inobservância voluntária das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

e/ou disposições específicas de outros órgãos competentes;  

i) qualquer convulsão ou fenômeno da natureza, considerado de caráter catastrófico, ou 

que, pela sua natureza, seja considerada nos termos da lei, caso fortuito ou de força 

maior, assim entendido, o evento imprevisível cujo os efeitos não foram passíveis de 

serem evitados ou impedidos pelo segurado; j) poluição ou contaminação, decorrente 

de emissão, descarga, dispersão, desprendimento, escape, emanação, vazamento ou 
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derrame de substâncias tóxicas e/ou poluentes, originadas de locais de propriedade 

do segurado, ou por este administrados, controlados, arrendados e/ou alugados. Da 

mesma forma, estão excluídas deste seguro, as reclamações de indenização, direta 

ou indiretamente, ocasionados por ou que ocorram por meio, ou, em consequência de 

ruídos (seja ele audível ao ouvido humano ou não), estrondos sônicos, ou quaisquer 

fenômenos associados aos mesmos;  

k) acidentes relacionados com consertos, revisões, lavagem, lubrificação e 

abastecimento de veículos. Da mesma forma, estão excluídas desta cobertura, as 

reclamações de indenização por danos materiais causados ao próprio veículo pela 

insuficiente ou defeituosa execução dos serviços, como também,  
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pelos danos materiais e/ou corporais decorrentes de tal insuficiência ou execução 
defeituosa de serviços.    

  

2.2. Estão igualmente excluídas desta cobertura, as reclamações de indenização 
resultantes, direta ou indiretamente, de/a:  
a) roubo ou furto de estepe, macaco, chave de roda, extintor, acessórios, equipamentos 

e demais peças, partes ou componentes do veículo, quer sejam itens de série ou 
opcionais, quer sejam originais de fábrica ou não, salvo se concomitante com o roubo 
ou furto total do veículo;  

b) roubo, furto ou avarias causadas a bens ou mercadorias acondicionadas no interior 
dos veículos, ou em suas carrocerias, independentemente de ser ou não resultante 
de risco coberto pelas disposições da modalidade contratada;  

c) danos causados por ou a veículo conduzido por pessoa sem a devida habilitação, ou 
com habilitação não autorizada para aquele tipo de veículo, ou, sem indicação para o 
exercício de atividade remunerada, quando for o caso, ou ainda, com habilitação 
vencida e fora do prazos legais, que por quaisquer motivos, impossibilite a sua 
renovação ou alteração junto as autoridades competentes;  

d) danos causados a veículos estacionados em locais inadequados ou danificados em 
razão da má conservação dos imóveis;  

e) perdas financeiras ou prejuízos pecuniários de qualquer natureza decorrentes na 
demora na entrega do veículo;  

f) danos causados exclusivamente à pintura do veículo, isto é, sem a ocorrência de 

avarias;  

g) danos causados pelo uso de equipamentos inadequados às operações realizadas; h) 
despesas com locação de veículo;  

i) danos, de qualquer espécie, causados ao segurado, seus ascendentes, descendentes 
e cônjuge, como também a quaisquer outras pessoas, com grau de parentesco ou 
não, que com ele residam ou que dele dependam economicamente. No caso de 
pessoas jurídicas, a exclusão abrange os sócios controladores, dirigentes e 
administradores da empresa segurada, seus beneficiários, e respectivos 
representantes;  

o) multas, de qualquer natureza, impostas ao segurado, bem como as indenizações 
punitivas e/ou exemplar às quais seja condenado pela Justiça;  

p) danos morais;  

q) despesas de qualquer natureza, relativas a inquéritos policiais, ações, processos e 
procedimentos de natureza criminal, observadas às disposições da alínea “b”, do 
subitem 1.5 destas condições particulares;  

r) ação paulatina (contínua, intermitente e/ou periódica) de fatores ambientais presentes 
nas instalações do segurado, tais como temperatura, umidade, fumaça, infiltrações, 
molhadura, derramamento, transbordamento, vazamento, vibrações, gases e vapores;  

s) quaisquer eventos não previstos pela modalidade contratada na apólice.  

  

2.3. Não caberá qualquer indenização por este seguro quando, entre o segurado e o 
terceiro reclamante, existir participação acionária ou por cota, até o nível de pessoas 



 

Tokio Marine Seguradora S.A. - Cia 0619-0                                                                                                                               182 
Processo SUSEP nº. 15414.902025/2013-88   
Versão Agosto/2016  

  

  

físicas que, isoladamente ou em conjunto, exerçam ou tenham possibilidade de exercer 
controle comum da empresa segurada e da empresa reclamante.  
  

3. Bens Não Compreendidos pelo Seguro  

  

Revoga-se a expressão “veículos automotores licenciados para uso em via pública”, da 

alínea “q”, do  
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subitem 5.1 das condições gerais.   

  

4. Limite Máximo de Indenização  

  

4.1. A importância fixada na apólice sob o título de limite máximo de indenização 

representa, em relação a presente cobertura, o valor até o qual a Seguradora responderá 

por sinistro.   

  

4.2. Não obstante, fica estabelecido um segundo valor máximo de indenização, 

denominado “LIMITE AGREGADO”, que representa o valor até qual a Seguradora 

responderá, quando considerada a soma de todas as indenizações relacionadas aos 

sinistros abrangidos pela presente cobertura.  

  

4.2.1. O limite agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado 

para o limite máximo de indenização, por um fator maior ou igual a um, previamente 

acordado e estabelecido na apólice.  

  

4.2.2. Na hipótese de não haver, na apólice, referência ao fator multiplicativo mencionado 

no subitem anterior, esse será suposto igual a 1 (um).  

  

4.3. O limite agregado não elimina nem substitui o limite máximo de indenização, 

continuando este a ser, sem prejuízo a outras disposições deste seguro, o valor até o 

qual a Seguradora responderá por sinistro, ou série de sinistros, ressalvada, porém, a 

variação destes valores, conforme a seguir disposto:  

  

4.3.1. Efetuado o pagamento de qualquer indenização, serão fixados:  

a) um novo limite agregado, definido como a diferença entre o limite agregado vigente 

na data da liquidação do sinistro, e a indenização efetuada;  

b) um novo limite máximo de indenização, definido como o MENOR dos seguintes 

valores:  

b.1) o limite máximo de indenização inicialmente contratado; ou  

b.2) o valor definido na alínea “a” deste subitem.  

  

4.4. Se as indenizações pagas exaurir o vigente limite agregado, a presente 

cobertura será automaticamente cancelada, não tendo o segurado direito a 

qualquer restituição de prêmio.   

  

4.5. Tanto o limite máximo de indenização, como o limite agregado NÃO SE 

SOMAM NEM SE COMUNICAM, sendo estipulados, particularmente para cada 

cobertura contratada.  

  

5. Obrigações do Segurado  
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5.1. Além do cumprimento das demais responsabilidades assumidas em relação ao presente contrato, 

o segurado, sob pena da perda de direito a qualquer indenização, se obriga a adotar e/ou a fazer 

cumprir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas e/ou de outras disposições 

determinadas por órgãos ou autoridades competentes e/ou previstas em lei, ou ainda, pela Seguradora 

no interesse deste seguro, zelando e mantendo em condições operacionais e de segurança 

adequadas, de acordo com os requisitos técnicos recomendados, os bens de sua propriedade e posse, 

capazes de causar danos a terceiros, comunicando à Seguradora, por escrito, qualquer alteração ou 

mudança que venham a sofrer os referidos bens, em particular, mas não limitada, a sua intenção em 

desabitar ou desocupar os locais especificados na apólice, ainda que temporariamente, ou em 

proceder alterações, tais como, a ocupação, ao “layout” das plantas seguradas, ao ramo de atividade, 

a área total construída e suas características, como também em relação aos dispositivos de prevenção 

e combate aos eventos cobertos pelo presente seguro (ex.: incêndio), podendo a Seguradora, uma 

vez comunicada, nos termos das cláusulas 15ª e 26ª das condições gerais, manter, restringir ou 

suspender a cobertura, ou ainda, cancelar o seguro.  

  

5.2. No que diz respeito aos acidentes ocasionados por defeito de funcionamento ou erro 

humano na operação, condução, conservação ou manutenção de máquinas, veículos, 

aparelhos, equipamentos e instalações utilizadas pelo segurado, fica desde já 

estabelecido que a garantia desta cobertura esta condicionada à comprovação de que 

tais bens são operados por pessoas devidamente habilitadas para esse fim, como 

também da existência de contrato manutenção regular, e ainda, durante os serviços de 

conservação e/ou manutenção, do uso de avisos de advertência expostos em locais 

visíveis, alertando da eventual existência de qualquer tipo de perigo.  

  

5.3. Em se tratando de estabelecimentos cuja atividade-fim seja de estacionamento de 

veículos,             equipara-se a agravar intencionalmente o risco, mencionada na alínea 

“e”, do subitem 26.1 das condições gerais, com as mesmas implicações cabíveis, o fato 

de o segurado alterar os horários de funcionamento dos estabelecimentos especificados 

na apólice, sem notificar por escrito à Seguradora tal fato. Por horário de funcionamento 

entende-se o período de permanência dos empregados do segurado, ou de pessoas a 

eles assemelhadas, em serviços normais ou extraordinários, não se considerando para 

esse fim, o pessoal de limpeza e/ou vigilância.  

  

5.4. Correrão por conta do segurado as despesas necessárias para cumprimento das 

medidas previstas nesta cláusula.  

  

6. Apuração dos Prejuízos Indenizáveis  

  

6.1. Para determinação dos prejuízos indenizáveis, de acordo com as disposições deste 

seguro, a Seguradora, tomará por base:  

a) o valor das reparações fixado por sentença judicial transitada em julgado, e/ou por 

acordo entre o segurado e os terceiros prejudicados. Nesta última hipótese, com sua 

expressa anuência;  

b) a importância necessária para reparação ou reposição dos bens sinistrados;  
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c) as despesas incorridas pelo segurado e/ou por terceiros agindo em seu nome, na 

tentativa de evitar o sinistro, de combatê-lo ou de minorar seus efeitos;  

d) as despesas de salvamento comprovadamente efetuadas pelo segurado, durante e/ou 

após o sinistro;  

e) as custas judiciais, os honorários dos advogados de defesa do segurado, os 

honorários de sucumbência, e demais despesas relacionadas com o processo judicial;  

f) o valor dos salvados, se houver, quando estes ficarem de posse do segurado ou dos 

terceiros reclamantes;  

g) os custos com encargos de tradução referente ao reembolso de despesas efetuadas 

no exterior; h) os valores referentes à franquia.  

  

6.2. Se os danos causados a terceiros, forem decorrentes de um mesmo fato 

gerador, produzindo várias reclamações, e, em consequência destas o segurado 

reivindicar diversas vezes a garantia, sempre na mesma cobertura, todos os 

pleitos considerados procedentes se constituirão em um único sinistro.  

  

6.3. Se o sinistro ocorrer em data incerta, em consequência de riscos cobertos 

cuja manifestação tenha se dado de forma intermitente, periódica, ou contínua, 

fica estipulado, salvo acordado entre segurado e Seguradora, que a data da 

ocorrência de um dano corporal será aquela em que, pela primeira vez, o mesmo 

tiver sido diagnosticado por médico especializado, quando consultado pelo 

terceiro prejudicado.  

  

6.4. Sem prejuízo as demais disposições deste seguro, o direito à garantia não 

ficará prejudicado, ainda que os danos causados a terceiros decorram de atos 

ilícitos, culposos ou dolosos, praticados por empregados do segurado, sob-

registro, ou, por pessoas, que embora sem registro, fique caracterizada, nos 

termos da lei, a relação laboral e o vínculo empregatício com o segurado.   

  

6.5. A Seguradora efetuará o pagamento das reparações e/ou despesas, 

devidas ou pagas, pelo segurado, respeitado o limite máximo de indenização 

vigente na data da liquidação do sinistro.  

  

6.6. A Seguradora poderá efetuar o pagamento de indenização diretamente aos 

terceiros prejudicados, com a anuência do segurado.  

  

6.7. A Seguradora poderá intervir na ação, na qualidade de assistente, ficando 

o segurado obrigado a assumir sua própria defesa, nomeando advogado de sua 

escolha.  

  

6.8. É vedado ao segurado transigir, pagar ou tomar outras providências que 

possam influir no resultado das negociações ou litígios, em especial reconhecer 
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sua responsabilidade ou confessar a ação, salvo se tiver à anuência expressa da 

Seguradora.  

  

6.9. Qualquer acordo judicial ou extrajudicial com o terceiro prejudicado, seus 

beneficiários e herdeiros, só será reconhecido pela Seguradora se tiver seu prévio 

conhecimento. Na hipótese de recusa do segurado em aceitar o acordo 

recomendado pela Seguradora e aceito pelo terceiro prejudicado, fica desde já 

acordado que a Seguradora não responderá por quaisquer quantias acima 

daquela pela qual seria o sinistro liquidado por aquele acordo.  

  

7. Disposições Complementares  

  

Esta cobertura só poderá ser contratada por pessoas jurídicas.  

  

8. Ratificação   

  

Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido 

expressamente alteradas ou revogadas pelas presentes condições particulares.  

  

9. Disposições Complementares  

  

Esta cobertura só poderá ser contratada por pessoas jurídicas.  

  

10. Ratificação   

  

Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido 

expressamente alteradas ou revogadas pelas presentes condições particulares.  

COBERTURA ADICIONAL Nº. 095 - RESPONSABILIDADE CIVIL ARMAZÉNS 

LOGÍSTICOS  

CONDIÇÕES PARTICULARES  

  

1. Riscos Cobertos  

  

1.1. Pagamento das quantias pelas quais o segurado vier a ser responsável civilmente, 

em sentença judicial transitada em julgado, ou em acordo autorizado de modo expresso 

pela Seguradora, relativas às reparações de danos materiais e/ou corporais causados 

involuntariamente a terceiros, decorrentes exclusivamente dos eventos a seguir 

relacionados, desde que acontecidos e originados no INTERIOR DO ARMAZÉM 

LOGÍSTICO especificado na apólice:  

a) incêndio e/ou explosão, ESTANDO EXCLUÍDOS, TODAVIA, OS DANOS CAUSADOS 

AO PRÓPRIO IMÓVEL E RESPECTIVO CONTEÚDO, INCLUSIVE DOS GALPÕES, 

DEPÓSITOS E BOXES  

INSTALADOS NO LOCAL;  
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b) vazamentos das instalações comuns de água e esgoto do armazém logístico, inclusive 

da rede de hidrantes e sprinklers, se existentes, em consequência de acidente súbito 

e imprevisto, EXCETO  

QUANDO RESULTADO DA MÁ CONSERVAÇÃO DE TAIS INSTALAÇÕES;  

c) queda, lançamento ou deslocamento de quaisquer objetos;  

d) desabamento, total ou parcial;  

e) acidentes causados por ações necessárias às atividades do segurado, mesmo que 

realizadas eventualmente, inclusive as operações de carga e descarga;  

f) programações internas dos departamentos de “marketing”, publicidade e relações 

públicas;  

g) acidentes causados por defeito de funcionamento ou erro humano na operação ou 

condução de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações utilizadas 

pelo segurado. Essa cobertura também se estenderá para garantir os danos 

decorrentes de acidentes relacionados com a operação nas áreas circunvizinhas ao 

armazém logístico especificado na apólice, de máquinas, aparelhos e equipamentos, 

não dotados de autopropulsão, de propriedade do segurado, ou por ele alugados, 

arrendados ou financiados, ou ainda, cuja posse detenha em usufruto ou comodato;  

h) acidentes causados por serviços relacionados com a conservação e/ou manutenção 

do imóvel e das máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações utilizadas 

pelo segurado;  

i) acidentes causados por serviços prestados por terceiros contratados pelo segurado, 

tais como porteiros, seguranças, e pessoal de limpeza e manutenção, no 

desenvolvimento das tarefas próprias que lhes competirem;   

j) tumultos ocorridos entre os frequentadores dos estabelecimentos, desde que não 

tenham sido decorrentes de, ocasionados por ou motivados por riscos não cobertos 

por este seguro;  

k) acidentes que resultem em danos a objetos portáteis de uso pessoal, pertencentes a 

empregados, clientes e visitantes do segurado, sob sua guarda ou custódia, 

EXCETUANDO-SE VALORES, ARMAS,  

MUNIÇÕES, INSTRUMENTOS MUSICAIS, JÓIAS, PÉROLAS, PEDRAS 

PRECIOSAS OU SEMIPRECIOSAS, TRABALHADAS OU NÃO, E AINDA, 

RELÓGIOS DE PULSO, BOLSO OU PINGENTE. ESTÃO IGUALMENTE 

EXCLUÍDAS DESTA COBERTURA, OS DANOS OCASIONADOS A BENS NO 

INTERIOR DE VEÍCULOS, AERONAVES OU EMBARCAÇÕES, AINDA QUE SOB  

GUARDA OU CUSTÓDIA DO SEGURADO;  

l) ações do pessoal de brigada de incêndio, mantidos e/ou contratados pelo segurado, 

durante o exercício de suas funções no interior do armazém logístico especificado na 

apólice, e nas áreas circunvizinhas a esse local.  

  

1.1.1. Fica, no entanto, ajustado que em relação à prestação de serviços de brigada de 

incêndio e/ou segurança e/ou vigilância e/ou limpeza e/ou manutenção executada por 

terceiros, estão cobertas, respeitadas as demais disposições deste seguro, as 

reclamações de indenização que possa advir ao segurado, de forma solidária ou 
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subsidiária, neste último caso, porém, somente quando os responsáveis diretos foram 

considerados insolventes e não possuírem seguro para cobrir os danos ocasionados.  

  

1.2. O termo segurado, quando referente a esta cobertura, significa não só o 

administrador do armazém logístico designado neste contrato, mas também 

todos os proprietários, locatários e/ou comodatários e/ou arrendatários dos 

galpóes, depósitos ou boxes estabelecidos no imóvel.  

  

1.3. As disposições desta cobertura se aplicam separadamente a cada 

segurado, conforme definido no subitem anterior, da mesma forma, como se 

tivesse sido contratado um seguro em separado para cada um deles. Por 

consequência, essa cobertura abrangerá, até o limite expresso na apólice, as 

reclamações de indenização por danos involuntários, materiais e/ou corporais, 

que um possa causar ao outro, como também a terceiros, conforme definido 

no subitem 1.1 destas condições particulares.  

  

1.4. O desligamento de qualquer segurado, conforme definido no subitem 1.3 

destas condições particulares, será efetuado sem qualquer devolução de 

prêmio, cessando imediatamente a cobertura em relação ao excluído.  

  

1.5. A expressão “NO INTERIOR DO ARMAZÉM LOGÍSTICO ESPECIFICADO 

NA APÓLICE” abrange:  

a) os locais reservados à administração do armazém logístico localizadas no interior da 

propriedade em que se situa o mesmo;  

b) as habitações de empregados quando cedidas em comodato;  

c) os galpões, depósitos ou boxes, como também, parques de diversões, restaurantes, 

bares, boates, cinemas, teatros, quiosques e prestadores de serviços, em geral, 

existentes no estabelecimento, desde que exerçam suas atividades em local fixo, e 

com previsão de permanência por tempo indeterminado;  

d) portarias, escadas, corredores, elevadores, áreas de acesso e de recreação, 

garagens e/ou estacionamentos, jardins e similares, e qualquer outro local de uso 

comum do imóvel;  

e) as vias de circulação de veículos e pedestres, inclusive aquelas exteriores ao imóvel, 

mas localizadas no perímetro interior da propriedade em que se situa o armazém 

logístico.   

  

1.6. Para efeito de cobertura, fica ajustado que ao contrário do que possa 

constar nas alíneas “b” e “c” do subitem 2.2 destas condições particulares, 

encontra-se coberta a responsabilidade de um segurado em relação aos 

empregados e terceiros contratados de outrem.  
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1.7. Ainda dentro do limite máximo de indenização fixado para cada cobertura, 

condicionado, no entanto, a 10% daquela importância, ou a 20% do valor da ação, 

o que for menor, a Seguradora:  

a) desde que consequentes de evento abrangido por esta cobertura, responderá pelas 

custas judiciais e honorários de advogados nomeados pelo segurado, para a defesa 

judicial de seus direitos no foro cível, e demais despesas relacionadas com o 

processo, devidamente comprovadas, inclusive dos terceiros reclamantes. Neste 

último caso, porém, somente pelas custas judiciais e honorários de sucumbência que 

advenham de sentença judicial, ou, quando autorizado de modo expresso pela  

Seguradora;  

b) poderá vir a responder pelas despesas com a defesa do segurado na esfera criminal, 

EMBORA NÃO ESTEJA OBRIGADA, sempre que tal medida possa influir diretamente 

em ação cível da qual advenha responsabilidade abrangida nos termos deste contrato.   

1.8. Fica ainda ajustado que a presente cobertura também garantirá:  

a) as indenizações pertinentes a LUCROS CESSANTES e/ou PERDAS FINANCEIRAS 

incorridas pelos terceiros reclamantes, quando diretamente resultante de riscos 

cobertos nela previstos;  

b) as despesas incorridas com ações emergenciais, devidamente comprovadas, ou, na 

ausência de comprovantes, confirmadas por vistoria de sinistro ou perícia técnica 

realizada pela Seguradora, ou por intermédio de terceiros por ela nomeados. Para 

essas despesas prevalecerá um capital segurado isolado, que não se somará nem se 

acumulará a qualquer outro, considerado, para todos os fins e efeitos, como sublimite 

desta cobertura adicional. Se não houver previsão na apólice de tal sublimite, essas 

despesas estão subordinadas ao valor correspondente a 10% (dez por cento) do limite 

máximo de indenização fixado para a presente cobertura de responsabilidade civil 

armazéns logísticos.  

  

1.9. A expressão “ações emergenciais” abrange:  

a) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais 

para evitar risco iminente e que seria amparado pelo presente seguro, a partir de um 

incidente, sem as quais os eventos cobertos e descritos na apólice seriam inevitáveis 

ou ocorreriam de fato, condicionada qualquer situação aos exatos termos das 

coberturas efetivamente contratadas;  

b) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais, 

durante e/ou após a ocorrência de sinistro, de modo a minorar lhe as consequências, 

evitando a propagação de riscos cobertos, salvando e protegendo os bens ou 

interesses descritos na apólice.  
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1.10. Para todos os fins e efeitos, não são consideradas como “ações emergenciais” as 
despesas incorridas com:  
a) manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, 

ampliação e outras afins inerentes ao ramo de atividade do segurado;  
b) medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, entendidas 

como sendo providências tomadas sem qualquer relação direta com incidente coberto 
pelo seguro, assim como quando tais providências forem tomadas de maneira 
extemporânea. O segurado se obriga a avisar imediatamente a Seguradora, qualquer 
incidente, ou ao receber uma ordem de autoridade competente, que possa gerar 
pagamento de indenização nos termos aqui estabelecidos. Além disso, o segurado se 
obriga a executar tudo o que lhe for exigido para limitar as despesas ao que seja 
necessário e objetivamente adequado para conter o evento. O segurado suportará as 
despesas efetuadas para a contenção de eventos não abrangidos pelas coberturas 
contratadas na apólice. Na hipótese de o segurado adotar medidas para o salvamento 
e contenção de eventos cobertos e não cobertos, as despesas serão rateadas 
proporcionalmente entre Seguradora e segurado.  

  

2. Riscos Não Cobertos e Prejuízos Não Indenizáveis  

  

2.1. Além das disposições constantes na cláusula 7ª das condições gerais, estão 
excluídas desta cobertura, as reclamações de indenização decorrentes de/a:  

a) danos causados a veículos de terceiros, enquadrados nas disposições do Código 

Nacional de Trânsito, enquanto no interior do armazém logísatico especificado na 

apólice, a menos que tais danos sejam ocasionados:  

 a.1) pelos portões ou cancelas;   

a.2) durante operações que se relacionem com o ramo de negócio do segurado e para 

o exercício de suas atividades, permanecendo, no entanto, excluídas desta 

cobertura, os danos ocasionados a 

 

 veículos enquanto nas áreas destinadas a estacionamento, ou ainda, em poder 

do segurado, para guarda, custódia, movimentação, transporte, uso ou execução 

de quaisquer trabalhos.  



 

Tokio Marine Seguradora S.A. - Cia 0619-0                                                                                                                               191 
Processo SUSEP nº. 15414.902025/2013-88   
Versão Agosto/2016  

  

  

b) acidentes ocorridos e/ou originados fora do perímetro intermo da propriedade em que 
se localize o armazém logístico especificado na apólice, a menos que tais acidentes 
estejam abrangidos pelas disposições constantes nas alíneas “g” e “l”, do subitem 1.1 
destas condições particulares;  

c) danos causados aos galpões, depósitos ou boxes por incêndio e/ou explosão, 
compreendidos os respectivos conteúdos, de propriedade, alugadas, arrendadas ou 
controladas pelas pessoas definidas no subitem 1.2 destas condições particulares;  

d) excesso de lotação ou de peso nos equipamentos, veículos, máquinas, aparelhos ou 
instalações existentes no armazém logístico;  

e) inobservância voluntária de leis e regulamentos que digam respeito à segurança 
pública no armazém logístico especificado na apólice;  

f) acidentes relacionados com a inobservância voluntária das normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas e/ou de outras disposições determinadas por órgãos 
ou autoridades competentes e/ou previstas em lei, ou ainda, pela Seguradora no 
interesse deste seguro;  

g) danos causados a artistas, atletas ou não, por acidente ocorrido durante participação 
em eventos artísticos, desportivos ou similares, promovidos e/ou patrocinados pelo 
segurado;  

h) acidentes relacionados com poluição ou contaminação, decorrente de emissão, 
descarga, dispersão, desprendimento, escape, emanação, vazamento ou derrame de 
substâncias tóxicas e/ou poluentes, havidas na produção, armazenamento, transporte 
(realizado pelo segurado, a seu mando ou a serviço, mesmo que eventualmente), 
manipulação, uso ou execução de quaisquer outros trabalhos, e ainda, pela 
existência, uso e conservação de locais, de propriedade do segurado, ou por este 
administrados, controlados, arrendados e/ou alugados. Da mesma forma, estão 
excluídas deste seguro, as reclamações de indenização, direta ou indiretamente, 
ocasionados por ou que ocorram por meio, ou, em consequência de ruídos (seja ele 
audível ao ouvido humano ou não), estrondos sônicos, ou quaisquer fenômenos 
associados aos mesmos. Estão cobertos, todavia, os danos causados por 
vazamentos originados das instalações comuns de água e esgoto dos 
estabelecimentos especificados na apólice, inclusive da rede de hidrantes e sprinklers, 
se existentes, em consequência de acidente súbito e imprevisto, exceto quando 
resultado da má conservação de tais instalações;  

i) danos causados a bens tangíveis (inclusive veículos enquadrados nas disposições do 
Código Nacional de Trânsito), documentos e/ou valores de terceiros, em poder do 
segurado, para guarda, custódia, movimentação, transporte, uso ou execução de 
quaisquer trabalhos, exceto objetos portáteis de uso pessoal de empregados, clientes 
e visitantes do segurado, observadas, neste caso, às disposições constantes na 
alínea “k”, do subitem 1.1 destas condições particulares;  

j) pela interrupção ou fornecimento defeituoso de eletricidade, gás, água, 
telecomunicações ou combustível, e ainda, pela paralisação das atividades do 
segurado, devida a impossibilidade de seus empregados em iniciarem sua jornada de 
trabalho, ou do segurado em transportar ou receber bens e/ou mercadorias e/ou 
produtos e/ou lixo, para dentro e/ou fora do armnazém logístico especificado na 
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apólice, em razão de  danos repentinos e acidentais às rotas de acesso aos referidos 
locais. As rotas de acesso deverão incluir, mas não se limitar, a estradas, portos e 
aeroportos, incluindo as rotas a partir dos mesmos até as instalações do segurado;  

k) acidentes ocorridos e/ou originados fora do perímetro interno das propriedades em 
que se localizem os estabelecimentos especificados na apólice, a menos que tais 
acidentes estejam abrangidos pelas disposições constantes nas alíneas “g” e “l”, do 
subitem 1.1 destas condições particulares;  

l) acidentes relacionados com fenômenos ou convulsões da natureza, considerados nos 

termos da lei, como casos fortuitos ou de força maior, assim entendido, os eventos 

imprevisíveis cujo os efeitos não 
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foram passíveis de serem impedidos ou evitados pelo segurado;  

m) ação paulatina (contínua, intermitente e/ou periódica) de fatores ambientais presentes 

nas instalações do segurado, tais como temperatura, umidade, fumaça, infiltrações, 

molhadura, derramamento, transbordamento, vazamento, vibrações, gases e 

vapores;  

n) acidentes relacionados com a existência, uso e/ou conservação de aeronaves, 

aeródromos, helipontos, heliportos e aeroportos, de propriedade do segurado ou por 

este administrados, controlados, arrendados e/ou alugados. Estão também excluídas 

desta cobertura, as reclamações de indenização pelos danos causados por veículos 

terrestres de qualquer espécie, emplacados ou não, em circulação nas áreas de 

propriedade de aeródromos, helipontos, heliportos e/ou aeroportos (incluindo 

reabastecimento, responsabilidade civil para torre de controle e serviço de construção 

ou de reparo dentro do perímetro do local) e/ou outro risco de aeronáuticos, assim 

como todo e qualquer risco relacionado com navegação aérea;  

o) acidentes relacionados com a existência, uso e/ou da conservação de portos, 

muralhas de cais e quebra mar, cais (embarcadouros ou desembarcadouros), 

terminais marítimos, molhes, docas, ancoradouros, pontões, clubes náuticos, marinas 

e similares, de propriedade do segurado ou por este administrados, controlados, 

arrendados ou alugados, assim como também a responsabilidade sobre estivadores, 

mergulhadores, agentes marinhos e negociantes de barco. Estão igualmente 

excluídos, os eventos relacionados com construção, propriedade, operação, 

manutenção, reparos, instalações ou utilização de embarcações, e ainda, todo e 

qualquer risco relacionado com a navegação marítima, costeira, fluvial ou lacustre, 

inclusive os riscos marítimos de P&I;  

p) danos genéticos, assim como os decorrentes de produtos geneticamente modificados;  

q) danos de qualquer natureza causados por asbestos (puro ou produtos feitos 

inteiramente de amianto, inclusive no que diz respeito a aquisição de asbestos por 

qualquer pessoa, com vínculo empregatício ou não com o segurado), talco 

asbestiforme, diethilstibestrol, dioxina, uréia, formaldeído, vacina para gripe suína ou 

aviária, dispositivo intra-uterino (DIU), contraceptivo oral, fumo ou derivados, danos 

resultantes de hepatite B, SIDA/AIDS, HIV2, e pelo uso de produtos abortivos;  

r) desastres ecológicos ou ambientais de qualquer natureza, em particular os ecológicos 

puros, assim denominados aqueles que incidem sobre os elementos naturais sem 

titularidade privada, de domínio público, tais como os rios, o mar, o ar e as florestas;  

s) atividades e/ou comércio eletrônico do segurado, relacionados à world wide web, da 

transferência eletrônica de dados, de falhas de provedores, internet, extranet, intranet 

e tecnologias similares, como também do uso de computadores e/ou de programa de 

computação. Nesta última hipótese, particularmente aqueles utilizados e/ou 

desenvolvidos pelo segurado para proteger, de ações invasivas, o seu sistema de 

informatização;  
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t) desaparecimento, extravio, furto, roubo, apropriação indébita, extorsão, extorsão 

indireta, extorsão mediante sequestro ou esteleionato, de bens tangíveis, documentos 

e/ou valores;  

u) ação de bolores, fungos ou bactérias, dentro ou fora dos estabelecimentos 

especificados na apólice, incluindo os conteúdos. Sem prejuízo a outras disposições 

deste seguro, a presente exclusão, no entanto, não se aplica aos fungos ou bactérias 

inerentes à composição de qualquer produto alimentar;  

v) perdas financeiras, inclusive lucros cessantes, não decorrentes de danos materiais 

e/ou corporais causados a terceiros, abrangidos pela presente cobertura;  

w) acidentes relacionados com construção, demolição, reconstrução e/ou de alteração 

estrutural de imóveis de propriedade do segurado, ou por este ocupados, 

administrados, controlados, alugados e/ou arrendados, bem como de qualquer tipo de 

obra, inclusive instalações e montagens, admitidos, porém, pequenos trabalhos de 

reparos destinados à conservação do imóvel (exemplos: troca de telhas, vidros, 

disjuntores, interruptores, torneira e sifões quebrados ou danificados, como também, 

consertos em fechaduras, portas e janelas);  
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x) uso de materiais, métodos de trabalho e/ou técnicas experimentais não aprovadas 
pelos órgãos competentes;  

y) circulação de veículos terrestres que estejam eventualmente a serviço do segurado, 
mas que não sejam de sua propriedade, nem por ele alugados, arrendados ou 
financiados, de forma tácita ou expressa, ou ainda, cuja posse detenha em usufruto 
ou comodato.  

  

2.2. Estão também excluídas desta cobertura, as reclamações de indenização 
resultantes, direta ou indiretamente, de/a:  

a) danos, de qualquer espécie, causados ao segurado, seus ascendentes, descendentes 
e cônjuge, como também a quaisquer outras pessoas, parentes ou não, que com ele 
residam ou que dele dependam 
economicamente. No caso de pessoas jurídicas, a exclusão abrange o segurado, os 
sócios controladores, os seus dirigentes e administradores, beneficiários, e 
respectivos representantes;  

b) danos a bens de empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e terceiros contratados 
pelo segurado, que não se enquadre às disposições  “k”, do subitem 1.1 destas 
condições particulares;  

c) danos corporais sofridos por empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e terceiros 
contratados pelo segurado, ainda que a seu serviço, exceto em caso de morte ou 
invalidez permanente, total ou parcial, resultante de intoxicação provocado peloo 
consumo de comestíveis e/ou bebidas, fornecidas e/ou comercializadas pelo 
segurado, ou por terceiros autorizados, nos estabelecimentos especificados na 
apólice;  

d) doenças naturais, doenças profissionais, doenças do trabalho ou similares;  

e) danos causados a bens transportados pelo segurado, sejam eles de sua propriedade 
ou pertencentes a terceiros;  

f) danos consequentes de defeitos, falhas, mau funcionamento, inadequação as normas 
técnicas, doenças, impurezas, contaminação, vazamento, erros ou omissões em 
manuais de instruções, mau acondicionamento e a má embalagem de produtos em 
geral, produzidos, fabricados, construídos, montados, criados, vendidos, locados, 
arrendados, emprestados, consignados, doados, dados em comodato, distribuídos ou 
de qualquer outra forma comercializados pelo segurado, depois de entregues a 
terceiros, definitiva ou provisoriamente, em locais por ele NÃO ocupados, 
administrados ou controlados;  

g) distribuição e/ou comercialização ilegal de quaisquer bens, ou de produtos com prazo 
de validade vencido;  

h) utilização de produto em virtude de propaganda inadequada; recomendações ou 
informações errôneas; ausência de avisos evidentes sobre conta-indicações, efeitos 
colaterais, prazo de validade ou durabilidade, necessidade e manutenção ou 
substituição periódica de componentes, meios adequados de manipulação, 
armazenagem e conservação;  
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i) utilização inadequada de produtos em virtude de propaganda enganosa, 
recomendações e/ou informações errôneas fornecidas pelo segurado;  

j) despesas com substituição parcial ou integral de produtos, bem como da sua retirada 

do mercado;  

k) danos provocados por equipamentos ou dispositivos para uso médico de natureza 
interna, invasiva e/ou crítica de aplicação e/ou no corpo humano (inclusive, mas não 
limitado, a tecidos, células, órgãos, transplantes, sangue, excreção e secreção de 
urina), e qualquer produto derivado ou bio-sintético oriundo de tais substâncias;  

l) danos consequentes do uso não autorizado de patentes ou marcas registradas 
pertencentes a terceiros;  

m) violação de direitos autorais;  
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n) descumprimento, por parte do segurado, de obrigações trabalhistas, sejam contratuais 

ou legais,  
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referentes à Seguridade Social, seguro obrigatório de acidentes do trabalho, 
pagamento de salários e similares;  

o) descumprimento de obrigações assumidas, pelo segurado, em contratos e/ou 

convenções;  

p) descumprimento, por parte do segurado, de obrigações tributárias ou fiscais, sejam 
contratuais ou legais;  

q) multas, de qualquer natureza, impostas ao segurado, bem como as indenizações 
punitivas e/ou exemplar às quais seja condenado pela Justiça;  

r) despesas de qualquer natureza, relativas a inquéritos policiais, ações ou 
procedimentos de natureza criminal, observadas, no entanto, às disposições da alínea 
“b”, do subitem 1.8 destas condições particulares;  

s) qualquer ação de regresso, contra o segurado, promovida por secretarias ou 
autarquias do Ministério da Previdência Social ou da Saúde, no que diz respeito ao 
reembolso de despesas médicas, hospitalares e laboratoriais, ou de benefícios 
previdenciários, incluindo, mas não limitado, a indenizações de seguro de acidentes 
do trabalho;  

t) danos morais, e ainda, acusações de injúria, difamação, calúnia, racismo, assédio, 
abuso ou violência sexual e/ou moral;  

u) danos relacionados à prestação de serviços profissionais a terceiros. Entende-se por 
serviços profissionais aqueles que se relacionem com a atividade-fim do segurado, e 
para o qual o mesmo tenha sido contratado de forma tácita ou expressa. Para efeito 
desta alínea, entendem-se também como serviços profissionais àqueles prestados por 
pessoas com conhecimento ou treinamento técnico especializado, habilitadas por 
órgãos competentes, de âmbito nacional, e geralmente denominado “profissionais 
liberais” como, por exemplo: advogados, arquitetos, auditores, corretores de seguros, 
contadores, dentistas, diretores e administradores de empresas, enfermeiros, 
engenheiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, médicos, notários e profissionais de 
cartórios, veterinários e outros profissionais com características similares;  

v) operações relacionadas com produção, exploração ou prospecção de petróleo ou gás;  

w) danos causados a animais ditos de raça pura, que não possuam o competente 
certificado e registro oficial. Nesta hipótese, a indenização não excederá o valor do 
animal comum;  

x) atrasos e/ou antecipações relativos ao horário e/ou à data, de início ou de término, de 
eventos que se relacionem com a cobertura prevista na alínea “f”, do subitem 1.1 
destas condições particulares, como também pelos danos causados por presença de 
público superior à capacidade autorizada para os locais e/ou pela inexistência de vias 
de escoamento compatíveis com a quantidade de pessoas recebidas no local;  

y) danos causados por excesso de lotação ou de peso nos equipamentos, veículos, 
máquinas, aparelhos ou instalações utilizadas pelo segurado;  

z) danos decorrentes da circulação de veículos automotores de vias terrestres, 
emplacados ou não, que não sejam de propriedade do segurado, ou por ele 
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arrendados, alugados ou financiados, ou ainda, cuja posse detenha em usufruto ou 
comodato.   

  

2.3. Não caberá qualquer indenização por este seguro quando, entre o segurado e o 
terceiro reclamante, existir participação acionária ou por cota, até o nível de pessoas 
físicas que, isoladamente ou em conjunto, exerçam ou tenham possibilidade de exercer 
controle comum da empresa segurada e da empresa reclamante.  
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3. Bens Não Compreendidos pelo Seguro  

  

Revoga-se, na íntegra, a cláusula 3ª das condições gerais.  

  

4. Limite Máximo de Indenização  

  

4.1. A importância fixada na apólice sob o título de limite máximo de indenização 

representa, em relação a presente cobertura, o valor até o qual a Seguradora responderá 

por sinistro.   

  

4.2. Não obstante, fica estabelecido um segundo valor máximo de indenização, 

denominado “LIMITE AGREGADO”, que representa o valor até qual a Seguradora 

responderá, quando considerada a soma de todas as indenizações relacionadas aos 

sinistros abrangidos pela presente cobertura.  

  

4.2.1. O limite agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado 

para o limite máximo de indenização, por um fator maior ou igual a um, previamente 

acordado e estabelecido na apólice.  

  

4.2.2. Na hipótese de não haver, na apólice, referência ao fator multiplicativo mencionado 

no subitem anterior, esse será suposto igual a 1 (um).  

  

4.3. O limite agregado não elimina nem substitui o limite máximo de indenização, 

continuando este a ser, sem prejuízo a outras disposições deste seguro, o valor até o 

qual a Seguradora responderá por sinistro, ou série de sinistros, ressalvada, porém, a 

variação destes valores, conforme a seguir disposto:  

  

4.3.1. Efetuado o pagamento de qualquer indenização, serão fixados:  

a) um novo limite agregado, definido como a diferença entre o limite 

agregado vigente na data da liquidação do sinistro, e a indenização 

efetuada;  

b) um novo limite máximo de indenização, definido como o MENOR dos 

seguintes valores:  

b.1) o limite máximo de indenização inicialmente contratado; ou  

b.2) o valor definido na alínea “a” deste subitem.  

  

4.4. Se as indenizações pagas exaurir o vigente limite agregado, a presente 

cobertura será automaticamente cancelada, não tendo o segurado direito a 

qualquer restituição de prêmio.   
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4.5. Tanto o limite máximo de indenização, como o limite agregado NÃO SE 

SOMAM NEM SE COMUNICAM, sendo estipulados, particularmente para cada 

cobertura contratada.  

  

5. Obrigações do Segurado  

  

5.1. Além do cumprimento das demais responsabilidades assumidas em relação ao 

presente contrato, o segurado, sob pena da perda de direito a qualquer indenização, se 

obriga a adotar e/ou a fazer cumprir, as normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas e/ou de outras disposições determinadas por órgãos ou autoridades 

competentes e/ou previstas em lei, ou ainda, pela Seguradora no interesse deste seguro, 

zelando e mantendo em condições operacionais e de segurança adequadas, de acordo 

com os requisitos técnicos recomendados, os bens de sua propriedade e posse, capazes 

de causar danos a terceiros, especialmente das relacionadas a seguir, comunicando à 

Seguradora, por escrito, qualquer  
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alteração ou mudança que venham a sofrer os referidos bens, em particular, mas não 

limitada, a sua intenção em desabitar ou desocupar os locais especificados na apólice, 

ainda que temporariamente, ou em proceder alterações, tais como, a ocupação, ao 

“layout” das plantas seguradas, ao ramo de atividade, a área total construída e suas 

características, como também em relação aos dispositivos de prevenção e combate aos 

eventos cobertos pelo presente seguro (ex.: incêndio), podendo a Seguradora, uma vez 

comunicada, nos termos das cláusulas 15ª e 26ª das condições gerais, manter, restringir 

ou suspender a cobertura, ou ainda, cancelar o seguro:  

a) proibição da venda e do porte de recipientes metálicos ou de vidro, para 

acondicionamento de bebidas, nas áreas destinadas aos frequentadores do armazém 

logístico especificado na apólice;  

b) proteção adequada de todas as instalações elétricas, inclusive mantendo vigilância 

permanente próxima à área dos transformadores de energia e das torres de som, caso 

existentes;  

c) indicação das rotas de fuga e saídas de emergência, para evacuação do local, através 

de sinalização cuja leitura seja possível mesmo em caso de paralisação do 

fornecimento de energia elétrica, controlando o fluxo de público nos pontos de 

entradas e saídas, de modo a não permitir o acúmulo excessivo de pessoas e/ou da 

presença de obstáculos ou do fechamento indevido de portões, acessos, rotas de 

fuga, saídas de emergência, etc;  

d) existência de brigada de incêndio, mantida e/ou controlada pelo segurado;  

e) existência de vigilância, mantida e/ou controlada pelo segurado.  

  

5.2. No que diz respeito aos acidentes ocasionados por defeito de funcionamento ou 

erro humano na operação, condução, conservação ou manutenção de máquinas, 

veículos, aparelhos, equipamentos e instalações utilizadas pelo segurado, fica desde já 

estabelecido que a garantia desta cobertura esta condicionada à comprovação de que 

tais bens são operados por pessoas devidamente habilitadas para esse fim, como 

também da existência de contrato de manutenção regular, e ainda, durante os serviços 

de conservação e/ou manutenção, do uso de avisos de advertência expostos em locais 

visíveis, alertando da eventual existência de qualquer tipo de perigo.  

  

5.3. Correrão por conta do segurado as despesas necessárias para cumprimento das 

medidas previstas nesta cláusula.  

  

6. Disposições Complementares  

  

Esta cobertura só poderá ser contratada por pessoas jurídicas.  

  

7. Ratificação  

  

Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido 

expressamente alteradas ou revogadas pelas presentes condições particulares.  
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COBERTURA ADICIONAL N.º 096 - RESPONSABILIDADE CIVIL SÍNDICO  

CONDIÇÕES PARTICULARES  

  

1. Ao contrário do que possa dispor as condições gerais e/ou especiais, a cobertura de 

responsabilidade civil (...), se estenderá para garantir, em conformidade com o que 

estiver expresso na apólice, as reclamações de indenização relativas a reparações de 

danos materiais e/ou corporais causados a terceiros, decorrentes de negligência, 

imperícia ou imprudência do síndico, no estrito exercício de suas funções, em prol do 

segurado, EXCLUÍDAS, TODAVIA, AS PERDAS, DANOS OU DESPESAS 

DECORRENTES DE:  

a) FALHAS OU OMISSÕES DO SÍNDICO, RELATIVAS À CONTRATAÇÃO OU 

MANUTENÇÃO DE  

SEGUROS, PLANOS DE BENEFÍCIO DE PENSÃO OU PECÚLIO;  

b) QUALQUER GANHO OU VANTAGEM INDEVIDA, OBTIDA PELO SÍNDICO NO 

EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, INCLUSIVE NA HIPÓTESE DE 

REMUNERAÇÕES RECEBIDAS INDEVIDAMENTE,  

SEM O PRÉVIO CONSENTIMENTO DO CONDOMÍNIO 

ESPECIFICADO NA APÓLICE;  

c) RISCOS NÃO COBERTOS E PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS SOB OS TERMOS 

DA COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL MENCIONADA NO ITEM 1 

DESTAS CONDIÇÕES PARTICULARES.  

  

2. Ainda dentro do limite máximo de indenização fixado para cada cobertura, 

condicionado, no entanto, a 10% daquela importância, ou a 20% do valor da ação, o que 

for menor, a Seguradora:  

a) desde que consequentes de evento abrangido por esta cobertura, responderá pelas 

custas judiciais e honorários de advogados nomeados pelo segurado, para a defesa 

judicial de seus direitos no foro cível, e demais despesas relacionadas com o 

processo, devidamente comprovadas, inclusive dos terceiros reclamantes. Neste 

último caso, porém, somente pelas custas judiciais e honorários de sucumbência que 

advenham de sentença judicial, ou, quando autorizado de modo expresso pela  

Seguradora;  

b) poderá vir a responder pelas despesas com a defesa do segurado na esfera criminal, 

EMBORA NÃO ESTEJA OBRIGADA, sempre que tal medida possa influir diretamente 

em ação cível da qual advenha responsabilidade abrangida nos termos deste contrato.   

  

3. Fica ainda ajustado que a presente cobertura também garantirá:  

a) as indenizações pertinentes a LUCROS CESSANTES e/ou PERDAS FINANCEIRAS 

incorridas pelos terceiros reclamantes, quando diretamente resultante de riscos 

cobertos nela previstos;  

b) as despesas incorridas com ações emergenciais, devidamente comprovadas, ou, na 

ausência de comprovantes, confirmadas por vistoria de sinistro ou perícia técnica 

realizada pela Seguradora, ou por intermédio de terceiros por ela nomeados. Para 
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essas despesas prevalecerá um capital segurado isolado, que não se somará nem se 

acumulará a qualquer outro, considerado, para todos os fins e efeitos, como sublimite 

desta cobertura adicional. Se não houver previsão na apólice de tal sublimite, essas 

despesas estão subordinadas ao valor correspondente a 10% (dez por cento) do limite 

máximo de indenização fixado para a presente cobertura de responsabilidade civil 

síndico.  

  

4. A expressão “ações emergenciais” abrange:  

a) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais 

para evitar risco iminente e que seria amparado pelo presente seguro, a partir de um 

incidente, sem as quais os eventos cobertos e descritos na apólice seriam inevitáveis 

ou ocorreriam de fato, condicionada qualquer situação aos exatos termos das 

coberturas efetivamente contratadas;  

b) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais, 

durante e/ou após a ocorrência de sinistro, de modo a minorar lhe as consequências, 

evitando a propagação de riscos cobertos, salvando e protegendo os bens ou 

interesses descritos na apólice.  

  

5. Para todos os fins e efeitos, não são consideradas como “ações emergenciais” as 

despesas incorridas com:  

a) manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, 

ampliação e outras afins inerentes ao ramo de atividade do segurado;  

b) medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, entendidas 

como sendo providências tomadas sem qualquer relação direta com incidente coberto 

pelo seguro, assim como quando tais providências forem tomadas de maneira 

extemporânea. O segurado se obriga a avisar imediatamente a Seguradora, qualquer 

incidente, ou ao receber uma ordem de autoridade competente, que possa gerar 

pagamento de indenização nos termos aqui estabelecidos. Além disso, o segurado se 

obriga a executar tudo o que lhe for exigido para limitar as despesas ao que seja 

necessário e objetivamente adequado para conter o evento. O segurado suportará as 

despesas efetuadas para a contenção de eventos não abrangidos pelas coberturas 

contratadas na apólice. Na hipótese de o segurado adotar medidas para o salvamento 

e contenção de eventos cobertos e não cobertos, as despesas serão rateadas 

proporcionalmente entre Seguradora e segurado.  

  

6. Bens Não Compreendidos pelo Seguro  

  

Revoga-se, na íntegra, a cláusula 3ª das condições gerais.  

  

7. Limite Máximo de Indenização  
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7.1. A importância fixada na apólice sob o título de limite máximo de indenização 

representa, em relação a presente cobertura, o valor até o qual a Seguradora responderá 

por sinistro.   

  

7.2. Não obstante, fica estabelecido um segundo valor máximo de indenização, 

denominado “LIMITE AGREGADO”, que representa o valor até qual a Seguradora 

responderá, quando considerada a soma de todas as indenizações relacionadas aos 

sinistros abrangidos pela presente cobertura.  

  

7.2.1. O limite agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado 

para o limite máximo de indenização, por um fator maior ou igual a um, previamente 

acordado e estabelecido na apólice.  

  

7.2.2. Na hipótese de não haver, na apólice, referência ao fator multiplicativo mencionado 

no subitem anterior, esse será suposto igual a 1 (um).  

  

7.3. O limite agregado não elimina nem substitui o limite máximo de indenização, 

continuando este a ser, sem prejuízo a outras disposições deste seguro, o valor até o 

qual a Seguradora responderá por sinistro, ou série de sinistros, ressalvada, porém, a 

variação destes valores, conforme a seguir disposto:  

  

7.3.1. Efetuado o pagamento de qualquer indenização, serão fixados:  

a) um novo limite agregado, definido como a diferença entre o limite 

agregado vigente na data da liquidação do sinistro, e a indenização 

efetuada;  

b) um novo limite máximo de indenização, definido como o MENOR dos 

seguintes valores:  

b.1) o limite máximo de indenização inicialmente contratado; ou  

b.2) o valor definido na alínea “a” deste subitem.  

  

7.4. Se as indenizações pagas exaurir o vigente limite agregado, a presente 

cobertura será automaticamente cancelada, não tendo o segurado direito a 

qualquer restituição de prêmio.   

  

7.5. Tanto o limite máximo de indenização, como o limite agregado NÃO SE 

SOMAM NEM SE COMUNICAM, sendo estipulados, particularmente para cada 

cobertura contratada.  

  

8. Disposições Complementares  

  

8.1. Esta cobertura:  

a) só poderá ser contratada por pessoas jurídicas;  
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b) não poderá ser contratada isoladamente, estando vinculada à cobertura 

de responsabilidade civil mencionada no item 1 destas condições 

particulares.  

  

9. Ratificação   

  

Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido 

expressamente alteradas ou revogadas pelas presentes condições particulares.  

  

COBERTURA ADICIONAL Nº. 097 - DANOS CAUSADOS AO CONTEÚDO DE 

GALPÕES, DEPÓSITOS E BOXES INTEGRANTES DE ARMAZÉM LOGÍSTICO POR 

INCÊNDIO E/OU EXPLOSÃO  

CONDIÇÕES PARTICULARES  

  

1. Ao contrário do que dispõe as condições particulares, a cobertura de responsabilidade 

civil           armazém logístico, se estenderá para garantir, em conformidade com o que 

estiver expresso neste contrato, as reclamações de indenização por danos materiais 

causados involuntariamente ao conteúdo dos galpões, depósitos e boxes integrantes do 

armazém logístico especificado na apólice, em consequência de incêndio e/ou explosão, 

ESTANDO EXCLUÍDOS, TODAVIA, OS DANOS CAUSADOS AO CONTEÚDO DO 

GALPÃO, DEPÓSITO OU BOXE: a) EM QUE SE ORIGINOU O ACIDENTE;  

b) EM CONSEQUÊNCIA DE INCÊNDIO OU EXPLOSÃO DECORRENTES DE OU 

OCASIONADAS POR, RISCOS NÃO COBERTOS DE ACORDO COM OS TERMOS 

DAS CONDIÇÕES PARTICULARES APLICÁVEIS À COBERTURA DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL ARMAZÉNS LOGÍSTICOS.   

  

2. Ainda dentro do limite máximo de indenização fixado para cada cobertura, 

condicionado, no entanto, a 10% daquela importância, ou a 20% do valor da ação, o que 

for menor, a Seguradora:  

a) desde que consequentes de evento abrangido por esta cobertura, responderá pelas 

custas judiciais e honorários de advogados nomeados pelo segurado, para a defesa 

judicial de seus direitos no foro cível, e demais despesas relacionadas com o 

processo, devidamente comprovadas, inclusive dos terceiros reclamantes. Neste 

último caso, porém, somente pelas custas judiciais e honorários de sucumbência que 

advenham de sentença judicial, ou, quando autorizado de modo expresso pela  

Seguradora;  

b) poderá vir a responder pelas despesas com a defesa do segurado na esfera criminal, 

EMBORA NÃO ESTEJA OBRIGADA, sempre que tal medida possa influir diretamente 

em ação cível da qual advenha responsabilidade abrangida nos termos deste contrato.   

  

3. Fica, ainda, ajustado que a presente cobertura também garantirá as 

despesas incorridas com ações emergenciais, devidamente 

comprovadas, ou, na ausência de comprovantes, confirmadas por vistoria 

de sinistro ou perícia técnica realizada pela Seguradora, ou por intermédio 
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de terceiros por ela nomeados. Para essas despesas prevalecerá um 

capital segurado isolado, que não se somará nem se acumulará a 

qualquer outro, considerado, para todos os fins e efeitos, como sublimite 

desta cobertura adicional. Se não houver previsão na apólice de tal 

sublimite, essas despesas estão subordinadas ao valor correspondente a 

10% (dez por cento) do limite máximo de indenização fixado para a 

presente cobertura de danos causados ao conteúdo dos galpões, 

depósitos e boxes integrantes de armazém logístico por incêndio e/ou 

explosão.  

  

4. A expressão “ações emergenciais” abrange:  

a) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais 

para evitar risco iminente e que seria amparado pelo presente seguro, a partir de um 

incidente, sem as quais os eventos cobertos e descritos na apólice seriam inevitáveis 

ou ocorreriam de fato, condicionada qualquer situação aos exatos termos das 

coberturas efetivamente contratadas;  

b) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais, 

durante e/ou após a ocorrência de sinistro, de modo a minorar lhe as consequências, 

evitando a propagação de riscos cobertos, salvando e protegendo os bens ou 

interesses descritos na apólice.  

  

5. Para todos os fins e efeitos, não são consideradas como “ações emergenciais” as 

despesas incorridas com:  

a) manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, 

ampliação e outras afins inerentes ao ramo de atividade do segurado;  

b) medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, entendidas 

como sendo providências tomadas sem qualquer relação direta com incidente coberto 

pelo seguro, assim como quando tais providências forem tomadas de maneira 

extemporânea. O segurado se obriga a avisar imediatamente a Seguradora, qualquer 

incidente, ou ao receber uma ordem de autoridade competente, que possa gerar 

pagamento de indenização nos termos aqui estabelecidos. Além disso, o segurado se 

obriga a executar tudo o que lhe for exigido para limitar as despesas ao que seja 

necessário e objetivamente adequado para conter o evento. O segurado suportará as 

despesas efetuadas para a contenção de eventos não abrangidos pelas coberturas 

contratadas na apólice. Na hipótese de o segurado adotar medidas para o salvamento 

e contenção de eventos cobertos e não cobertos, as despesas serão rateadas 

proporcionalmente entre Seguradora e segurado.  

  

6. Bens Não Compreendidos pelo Seguro  

  

Revoga-se, na íntegra, a cláusula 3ª das condições gerais.  

  

7. Limite Máximo de Indenização  
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7.1. A importância fixada na apólice sob o título de limite máximo de indenização 

representa, em relação a presente cobertura, o valor até o qual a Seguradora responderá 

por sinistro.   

  

7.2. Não obstante, fica estabelecido um segundo valor máximo de indenização, 

denominado “LIMITE AGREGADO”, que representa o valor até qual a Seguradora 

responderá, quando considerada a soma de todas as indenizações relacionadas aos 

sinistros abrangidos pela presente cobertura.  

  

7.2.1. O limite agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado 

para o limite máximo de indenização, por um fator maior ou igual a um, previamente 

acordado e estabelecido na apólice.  

7.2.2. Na hipótese de não haver, na apólice, referência ao fator multiplicativo mencionado 

no subitem anterior, esse será suposto igual a 1 (um).  

  

7.3. O limite agregado não elimina nem substitui o limite máximo de indenização, 

continuando este a ser, sem prejuízo a outras disposições deste seguro, o valor até o 

qual a Seguradora responderá por sinistro, ou série de sinistros, ressalvada, porém, a 

variação destes valores, conforme a seguir disposto:  

  

7.3.1. Efetuado o pagamento de qualquer indenização, serão fixados:  

a) um novo limite agregado, definido como a diferença entre o limite 

agregado vigente na data da liquidação do sinistro, e a indenização 

efetuada;  

b) um novo limite máximo de indenização, definido como o MENOR dos 

seguintes valores:  

b.1) o limite máximo de indenização inicialmente contratado; ou  

b.2) o valor definido na alínea “a” deste subitem.  

  

7.4. Se as indenizações pagas exaurir o vigente limite agregado, a presente 

cobertura será automaticamente cancelada, não tendo o segurado direito a 

qualquer restituição de prêmio.   

  

7.5. Tanto o limite máximo de indenização, como o limite agregado NÃO SE 

SOMAM NEM SE COMUNICAM, sendo estipulados, particularmente para cada 

cobertura contratada.  

  

8. Disposições Complementares  

  

8.1. Esta cobertura:  

a) só poderá ser contratada por pessoas jurídicas;  

b) não poderá ser contratada isoladamente, estando vinculada à cobertura 

de responsabilidade civil shopping-center.  
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9. Ratificação   

  

Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido 

expressamente alteradas ou revogadas pelas presentes condições particulares.  

  

COBERTURA ADICIONAL Nº. 098 - RESPONSABILIDADE CIVIL PORTÕES  

CONDIÇÕES PARTICULARES  

  

1. Riscos Cobertos  

  

1.1. Pagamento das quantias pelas quais o segurado vier a ser responsável civilmente, 

em sentença judicial transitada em julgado, ou em acordo autorizado de modo expresso 

pela Seguradora, relativas às reparações de danos materiais involuntariamente 

causados a veículos de terceiros, pelas cancelas ou portões de entrada das garagens 

existentes nos estabelecimentos especificados na apólice.  
  

Obs.: Para fins de cobertura, a palavra “veículos” significa veículos automotores de vias 

terrestres, enquadrados nas disposições do Código Nacional de Trânsito, 

EXCETUANDO-SE TRATORES DE RODA,  

TRATORES DE  ESTEIRA, TRATORES MISTO,  OU EQUIPAMENTOS DESTINADOS 

 À  

MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS OU EXECUÇÃO DE TRABALHO AGRÍCOLA, DE 

TERRAPLANAGEM, DE CONSTRUÇÃO OU DE PAVIMENTAÇÃO.  

  

1.2. Ainda dentro do limite máximo de indenização fixado para cada cobertura, 

condicionado, no entanto, a 10% daquela importância, ou a 20% do valor da ação, o que 

for menor, a Seguradora:  

a) desde que consequentes de evento abrangido por esta cobertura, responderá pelas 

custas judiciais e honorários de advogados nomeados pelo segurado, para a defesa 

judicial de seus direitos no foro cível, e demais despesas relacionadas com o 

processo, devidamente comprovadas, inclusive dos terceiros reclamantes. Neste 

último caso, porém, somente pelas custas judiciais e honorários de sucumbência que 

advenham de sentença judicial, ou, quando autorizado de modo expresso pela  

Seguradora;  

b) poderá vir a responder pelas despesas com a defesa do segurado na esfera criminal, 

EMBORA NÃO ESTEJA OBRIGADA, sempre que tal medida possa influir diretamente 

em ação cível da qual advenha responsabilidade abrangida nos termos deste contrato.   

  

1.3. Fica ainda ajustado que a presente cobertura também garantirá:  

a) as indenizações pertinentes a LUCROS CESSANTES e/ou PERDAS FINANCEIRAS 

incorridas pelos terceiros reclamantes, quando diretamente resultante de riscos 

cobertos nela previstos;  
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b) as despesas incorridas com ações emergenciais, devidamente comprovadas, ou, na 

ausência de comprovantes, confirmadas por vistoria de sinistro ou perícia técnica 

realizada pela Seguradora, ou por intermédio de terceiros por ela nomeados. Para 

essas despesas prevalecerá um capital segurado isolado, que não se somará nem se 

acumulará a qualquer outro, considerado, para todos os fins e efeitos, como sublimite 

desta cobertura adicional. Se não houver previsão na apólice de tal sublimite, essas 

despesas estão subordinadas ao valor correspondente a 10% (dez por cento) do limite 

máximo de indenização fixado para a presente cobertura de responsabilidade civil 

portões.  

  

1.4. A expressão “ações emergenciais” abrange:  

a) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais 

para evitar risco iminente e que seria amparado pelo presente seguro, a partir de um 

incidente, sem as quais os eventos cobertos e descritos na apólice seriam inevitáveis 

ou ocorreriam de fato, condicionada qualquer situação aos exatos termos das 

coberturas efetivamente contratadas;  

b) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais, 

durante e/ou após a ocorrência de sinistro, de modo a minorar lhe as consequências, 

evitando a propagação de riscos cobertos, salvando e protegendo os bens ou 

interesses descritos na apólice.  

  

1.5. Para todos os fins e efeitos, não são consideradas como “ações emergenciais” as 

despesas incorridas com:  

a) manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, 

ampliação e outras afins inerentes ao ramo de atividade do segurado;  

b) medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, entendidas 

como sendo providências tomadas sem qualquer relação direta com incidente coberto 

pelo seguro, assim como quando tais providências forem tomadas de maneira 

extemporânea. O segurado se obriga a avisar imediatamente a Seguradora, qualquer 

incidente, ou ao receber uma ordem de autoridade competente, que possa gerar 

pagamento de indenização nos termos aqui estabelecidos. Além disso, o segurado se 

obriga a executar tudo o que lhe for exigido para limitar as despesas ao que seja 

necessário e objetivamente adequado para conter o evento. O segurado suportará as 

despesas efetuadas para a contenção de eventos não abrangidos pelas coberturas 

contratadas na apólice. Na hipótese de o  
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segurado adotar medidas para o salvamento e contenção de eventos cobertos e não 
cobertos, as despesas serão rateadas proporcionalmente entre Seguradora e 
segurado.  

  

1.6. Para fins de contratação e indenização, é obrigatória a existência de controle 
eletrônico que comprove a entrada e/ou saída de veículo, com impressão de ticket, 
contendo, no mínimo, as seguintes informações:  
a) razão social ou nome fantasia do segurado, ou de uma das empresas pertencentes 
ao grupo segurado; b) endereço do estabelecimento de guarda do veículo;  
c) data e horário de entrada;  

d) marca e/ou modelo do veículo;  

e) placas, com letras e números.  

  

1.7. Admite-se também que o estabelecimento adote controle de entrada e saída de 
veículo através de sistema de filmagem, sem a impressão de ticket, desde que a 
gravação identifique data e à hora de entrada do veículo, a marca e o modelo, como 
também, de forma legível, a placa com letras e números.  
  

1.8. Fica entendido que a ausência de qualquer dos controles anteriormente citados 
exonerará a Seguradora da responsabilidade do pagamento de qualquer indenização, 
mesmo que decorrente de risco coberto.  
  

2. Riscos Não Cobertos e Prejuízos Não Indenizáveis  

  

2.1. Além das disposições constantes na cláusula 7ª das condições gerais, estão 
excluídas desta cobertura a responsabilidade civil do segurado, por danos materiais 
causados a veículos de terceiros, quando as perdas, danos ou avarias forem decorrentes 
dos seguintes eventos:  

a) inobservância voluntária das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
e/ou disposições específicas de outros órgãos competentes;  

b) danos causados a veículos estacionados em locais inadequados;  

c) danos causados pelo uso de equipamentos inadequados às operações realizadas; d) 

despesas com locação de veículo;  

e) danos, de qualquer espécie, causados ao segurado, seus ascendentes, descendentes 
e cônjuge, como também a quaisquer outras pessoas, com grau de parentesco ou 
não, que com ele residam ou que dele dependam economicamente. No caso de 
pessoas jurídicas, a exclusão abrange os sócios controladores, dirigentes e 
administradores da empresa segurada, seus beneficiários, e respectivos 
representantes;  

f) multas, de qualquer natureza, impostas ao segurado, bem como as indenizações 
punitivas e/ou exemplar às quais seja condenado pela Justiça;  

g) despesas de qualquer natureza, relativas a inquéritos policiais, ações, processos e 
procedimentos de natureza criminal, observadas às disposições da alínea “b”, do 
subitem 1.4 destas condições particulares;  
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t) ação paulatina (contínua, intermitente e/ou periódica) de fatores ambientais 
presentes nas instalações do segurado, tais como temperatura, umidade, fumaça, 
infiltrações, molhadura, derramamento, transbordamento, vazamento, vibrações, 
gases e vapores;  

u) quaisquer eventos não previstos sob os termos do subitem 1.1 destas condições 

particulares.  

  

2.2. Não caberá qualquer indenização por este seguro quando, entre o segurado e o 

terceiro reclamante, existir participação acionária ou por cota, até o nível de pessoas 

físicas que, isoladamente ou em conjunto, 
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exerçam ou tenham possibilidade de exercer controle comum da empresa segurada e da 

empresa reclamante.  

  

3. Bens Não Compreendidos pelo Seguro  

  

Revoga-se a expressão “veículos automotores licenciados para uso em via pública”, da 

alínea “b”, do subitem 3.1 das condições gerais.   

  

4. Limite Máximo de Indenização  

  

4.1. A importância fixada na apólice sob o título de limite máximo de indenização 

representa, em relação a presente cobertura, o valor até o qual a Seguradora responderá 

por sinistro.   

  

4.2. Não obstante, fica estabelecido um segundo valor máximo de indenização, 

denominado “LIMITE AGREGADO”, que representa o valor até qual a Seguradora 

responderá, quando considerada a soma de todas as indenizações relacionadas aos 

sinistros abrangidos pela presente cobertura.  

  

4.2.1. O limite agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado 

para o limite máximo de indenização, por um fator maior ou igual a um, previamente 

acordado e estabelecido na apólice.  

  

4.2.2. Na hipótese de não haver, na apólice, referência ao fator multiplicativo mencionado 

no subitem anterior, esse será suposto igual a 1 (um).  

  

4.3. O limite agregado não elimina nem substitui o limite máximo de indenização, 

continuando este a ser, sem prejuízo a outras disposições deste seguro, o valor até o 

qual a Seguradora responderá por sinistro, ou série de sinistros, ressalvada, porém, a 

variação destes valores, conforme a seguir disposto:  

  

4.3.1. Efetuado o pagamento de qualquer indenização, serão fixados:  

a) um novo limite agregado, definido como a diferença entre o limite 

agregado vigente na data da liquidação do sinistro, e a indenização 

efetuada;  

b) um novo limite máximo de indenização, definido como o MENOR dos 

seguintes valores:  

b.1) o limite máximo de indenização inicialmente contratado; ou  

b.2) o valor definido na alínea “a” deste subitem.  

  

4.4. Se as indenizações pagas exaurir o vigente limite agregado, a presente 

cobertura será automaticamente cancelada, não tendo o segurado direito a 

qualquer restituição de prêmio.   
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4.5. Tanto o limite máximo de indenização, como o limite agregado NÃO SE 

SOMAM NEM SE COMUNICAM, sendo estipulados, particularmente para cada 

cobertura contratada.  

  

5. Obrigações do Segurado  

  

5.1. Além do cumprimento das demais responsabilidades assumidas em relação ao 

presente contrato, o segurado, sob pena da perda de direito a qualquer indenização, se 

obriga a adotar e/ou a fazer cumprir as normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas e/ou de outras disposições determinadas por órgãos ou autoridades 

competentes e/ou previstas em lei, ou ainda, pela Seguradora no interesse deste seguro, 

zelando e mantendo em condições operacionais e de segurança adequadas, de acordo 

com os requisitos técnicos recomendados, os bens de sua propriedade e posse, capazes 

de causar danos a terceiros, comunicando à Seguradora, por escrito, qualquer alteração 

ou mudança que venham a sofrer os referidos bens, em particular, mas não limitada, a 

sua intenção em desabitar ou desocupar os locais especificados na apólice, ainda que 

temporariamente, ou em proceder alterações, tais como, a ocupação, ao “layout” das 

plantas seguradas, ao ramo de atividade, a área total construída e suas características, 

como também em relação aos dispositivos de prevenção e combate aos eventos cobertos 

pelo presente seguro (ex.: incêndio), podendo a Seguradora, uma vez comunicada, nos 

termos das cláusulas 15ª e 26ª das condições gerais, manter, restringir ou suspender a 

cobertura, ou ainda, cancelar o seguro.  

  

5.2. No que diz respeito aos acidentes ocasionados por defeito de funcionamento ou erro 

humano na operação, conservação ou manutenção das cancelas e portões, fica desde 

já estabelecido que a garantia desta cobertura esta condicionada à comprovação de que 

tais bens são operados por pessoas devidamente habilitadas para esse fim, como 

também da existência de contrato manutenção regular, e ainda, durante os serviços de 

conservação e/ou manutenção, do uso de avisos de advertência expostos em locais 

visíveis, alertando da eventual existência de qualquer tipo de perigo.  

  

5.3. Correrão por conta do segurado as despesas necessárias para cumprimento das 

medidas previstas nesta cláusula.  

  

6. Apuração dos Prejuízos Indenizáveis  

  

6.1. Para determinação dos prejuízos indenizáveis, de acordo com as disposições deste 

seguro, a Seguradora, tomará por base:  

a) o valor das reparações fixado por sentença judicial transitada em julgado, e/ou por 

acordo entre o segurado e os terceiros prejudicados. Nesta última hipótese, com sua 

expressa anuência;  

b) a importância necessária para reparação ou reposição dos bens sinistrados;  
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c) as despesas incorridas pelo segurado e/ou por terceiros agindo em seu nome, na 

tentativa de evitar o sinistro, de combatê-lo ou de minorar seus efeitos;  

d) as despesas de salvamento comprovadamente efetuadas pelo segurado, durante e/ou 

após o sinistro;  

e) as custas judiciais, os honorários dos advogados de defesa do segurado, os 

honorários de sucumbência, e demais despesas relacionadas com o processo judicial;  

f) o valor dos salvados, se houver, quando estes ficarem de posse do segurado ou dos 

terceiros reclamantes;  

g) os custos com encargos de tradução referente ao reembolso de despesas efetuadas 

no exterior; h) os valores referentes à franquia.  

  

6.2. Se os danos causados a terceiros, forem decorrentes de um mesmo fato 

gerador, produzindo várias reclamações, e, em consequência destas o segurado 

reivindicar diversas vezes a garantia, sempre na mesma cobertura, todos os 

pleitos considerados procedentes se constituirão em um único sinistro.  

  

6.3. Se o sinistro ocorrer em data incerta, em consequência de riscos cobertos 

cuja manifestação tenha se dado de forma intermitente, periódica, ou contínua, 

fica estipulado, salvo acordado entre segurado e Seguradora, que a data da 

ocorrência de um dano corporal será aquela em que, pela primeira vez, o mesmo 

tiver sido diagnosticado por médico especializado, quando consultado pelo 

terceiro prejudicado.  

  

6.4. Sem prejuízo as demais disposições deste seguro, o direito à garantia não 

ficará prejudicado, ainda que os danos causados a terceiros decorram de atos 

ilícitos, culposos ou dolosos, praticados por empregados do segurado, sob-

registro, ou, por pessoas, que embora sem registro, fique caracterizada, nos 

termos da lei, a relação laboral e o vínculo empregatício com o segurado.   

  

6.5. A Seguradora efetuará o pagamento das reparações e/ou despesas, 

devidas ou pagas, pelo segurado, respeitado o limite máximo de indenização 

vigente na data da liquidação do sinistro.  

  

6.6. A Seguradora poderá efetuar o pagamento de indenização diretamente aos 

terceiros prejudicados, com a anuência do segurado.  

  

6.7. A Seguradora poderá intervir na ação, na qualidade de assistente, ficando 

o segurado obrigado a assumir sua própria defesa, nomeando advogado de sua 

escolha.  

  

6.8. É vedado ao segurado transigir, pagar ou tomar outras providências que 

possam influir no resultado das negociações ou litígios, em especial reconhecer 
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sua responsabilidade ou confessar a ação, salvo se tiver à anuência expressa da 

Seguradora.  

  

6.9. Qualquer acordo judicial ou extrajudicial com o terceiro prejudicado, seus 

beneficiários e herdeiros, só será reconhecido pela Seguradora se tiver seu prévio 

conhecimento. Na hipótese de recusa do segurado em aceitar o acordo 

recomendado pela Seguradora e aceito pelo terceiro prejudicado, fica desde já 

acordado que a Seguradora não responderá por quaisquer quantias acima 

daquela pela qual seria o sinistro liquidado por aquele acordo.  

  

7. Disposições Complementares  

  

Esta cobertura só poderá ser contratada por pessoas jurídicas.  

  

8. Ratificação   

  

Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido 

expressamente alteradas ou revogadas pelas presentes condições particulares.  

  

COBERTURA ADICIONAL N.º 123 - RETIRADA DE PRODUTOS DO MERCADO  

CONDIÇÕES PARTICULARES  

  

1. Esta cobertura garante, em conformidade com o que estiver expresso na apólice, o 

reembolso das despesas incorridas pelo segurado e necessárias para a retirada do 

mercado e/ou substituição, parcial ou integral, de produtos pelos quais seja legalmente 

responsável, depois de entregues definitivamente fora dos locais especificados na 

apólice, em consequência da possibilidade de tais produtos causarem danos a 

terceiros.  

  

2. Na hipótese de esgotamento do limite máximo de indenização atribuído a presente 

cobertura, sem prejuízo a demais disposições deste seguro, eventuais valores 

excedentes relativos às despesas com retirada de produtos do mercado, estão 

amparadas, até o percentual estabelecido no item 2 das condições particulares 

aplicáveis à cobertura de responsabilidade civil de produtos (Território Brasileiro).  

3. Tais despesas, devidamente comprovadas, ficam limitadas às seguintes hipóteses:  

a) anúncios em veículos de comunicação;  

b) contratação de pessoal externo especializado em estratégia de "marketing" visando a 

minimizar os efeitos do evento;  

c) correspondência pessoal dirigida a clientes, tais como cartas, telefonemas, telegramas 

etc;  

d) transporte dos produtos retirados, e daqueles remetidos para substituir, inclusive na 

hipótese de a retirada e/ou a substituição ser relativas a componentes ou peças 

integrantes dos produtos;  
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e) armazenamento dos produtos defeituosos até seu reparo e/ou a sua eventual 

destruição;  

f) contratação de mão-de-obra necessária para efetuar as operações relacionadas com 

a retirada dos produtos do mercado, excetuando-se as despesas com reparos, 

desmontagem e montagem.  

  

4. A necessidade de retirar e/ou substituir os produtos deverá ser comprovada pelo 

segurado,            admitindo-se, com esta finalidade, a apresentação de laudos de 

responsabilidade de técnicos, peritos, e/ou órgãos especializados.  

  

5. Fica, ainda, ajustado que a presente cobertura também garantirá as despesas 

incorridas com ações emergenciais, devidamente comprovadas, ou, na ausência de 

comprovantes, confirmadas por vistoria de sinistro ou perícia técnica realizada pela 

Seguradora, ou por intermédio de terceiros por ela nomeados. Para essas despesas 

prevalecerá um capital segurado isolado, que não se somará nem se acumulará a 

qualquer outro, considerado, para todos os fins e efeitos, como sublimite desta 

cobertura adicional. Se não houver previsão na apólice de tal sublimite, essas 

despesas estão subordinadas ao valor correspondente a 10% (dez por cento) do limite 

máximo de indenização fixado para a presente cobertura de retirada de produtos do 

mercado.  

  

6. A expressão “ações emergenciais” abrange:  

a) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais 

para evitar risco iminente e que seria amparado pelo presente seguro, a partir de um 

incidente, sem as quais os eventos cobertos e descritos na apólice seriam inevitáveis 

ou ocorreriam de fato, condicionada qualquer situação aos exatos termos das 

coberturas efetivamente contratadas;  

b) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais, 

durante e/ou após a ocorrência de sinistro, de modo a minorar lhe as consequências, 

evitando a propagação de riscos cobertos, salvando e protegendo os bens ou 

interesses descritos na apólice.  

  

7. Para todos os fins e efeitos, não são consideradas como “ações emergenciais” as 

despesas incorridas com:  

a) manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, 

ampliação e outras afins inerentes ao ramo de atividade do segurado;  

b) medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, entendidas 

como sendo providências tomadas sem qualquer relação direta com incidente coberto 

pelo seguro, assim como quando tais providências forem tomadas de maneira 

extemporânea. O segurado se obriga a avisar imediatamente a Seguradora, qualquer 

incidente, ou ao receber uma ordem de autoridade competente, que possa gerar 

pagamento de indenização nos termos aqui estabelecidos. Além disso, o segurado se 

obriga a executar tudo o que lhe for exigido para limitar as despesas ao que seja 

necessário e objetivamente adequado para conter o evento. O segurado suportará as 
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despesas efetuadas para a contenção de eventos não abrangidos pelas coberturas 

contratadas na apólice. Na hipótese de o segurado adotar medidas para o salvamento 

e contenção de eventos cobertos e não cobertos, as despesas serão rateadas 

proporcionalmente entre Seguradora e segurado.  

  

8. Limite Máximo de Indenização  

  

8.1. A importância fixada na apólice sob o título de limite máximo de indenização 

representa, em relação a presente cobertura, o valor até o qual a Seguradora responderá 

por sinistro.   

  

8.2. Não obstante, fica estabelecido um segundo valor máximo de indenização, 

denominado “LIMITE AGREGADO”, que representa o valor até qual a Seguradora 

responderá, quando considerada a soma de todas as indenizações relacionadas aos 

sinistros abrangidos pela presente cobertura.  

  

8.2.1. O limite agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado 

para o limite máximo de indenização, por um fator maior ou igual a um, previamente 

acordado e estabelecido na apólice.  

  

8.2.2. Na hipótese de não haver, na apólice, referência ao fator multiplicativo mencionado 

no subitem anterior, esse será suposto igual a 1 (um).  

  

8.3. O limite agregado não elimina nem substitui o limite máximo de indenização, 

continuando este a ser, sem prejuízo a outras disposições deste seguro, o valor até o 

qual a Seguradora responderá por sinistro, ou série de sinistros, ressalvada, porém, a 

variação destes valores, conforme a seguir disposto:  

  

8.3.1. Efetuado o pagamento de qualquer indenização, serão fixados:  

a) um novo limite agregado, definido como a diferença entre o limite 

agregado vigente na data da liquidação do sinistro, e a indenização 

efetuada;  

b) um novo limite máximo de indenização, definido como o MENOR dos 

seguintes valores:  

b.1) o limite máximo de indenização inicialmente contratado; ou  

b.2) o valor definido na alínea “a” deste subitem.  

  

8.4. Se as indenizações pagas exaurir o vigente limite agregado, a presente 

cobertura será automaticamente cancelada, não tendo o segurado direito a 

qualquer restituição de prêmio.   

  

8.5. Tanto o limite máximo de indenização, como o limite agregado NÃO SE 

SOMAM NEM SE COMUNICAM, sendo estipulados, particularmente para cada 

cobertura contratada.  
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9. Disposições Complementares  

  

9.1. Esta cobertura:  

c) só poderá ser contratada por pessoas jurídicas;  

d) não poderá ser contratada isoladamente, estando vinculada à cobertura 

de responsabilidade civil de produtos (Território Brasileiro).  

  

10. Ratificação   

  

Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido 

expressamente alteradas ou revogadas pelas presentes condições particulares.  

  

COBERTURA ADICIONAL N.º 124 - FALHA DE PROFISSIONAL DA ÁREA MÉDICA  

CONDIÇÕES PARTICULARES  

  

1. Ao contrário do que dispõe a alínea “v”, do subitem 2.2 das condições particulares, 

a cobertura de responsabilidade civil operações, se estenderá para garantir, em 

conformidade com o que estiver expresso na apólice, as reclamações de indenização 

por danos corporais causados a terceiros, em consequência de falhas profissionais do 

pessoal do posto médico existente no local do risco.  

  

2. A presente cobertura, ao contrário do que dispõe a alínea “b” do subitem 2.2 das 

condições particulares aplicáveis à cobertura de responsabilidade civil operações, 

também abrangerá as reclamações de indenização por danos corporais sofridos por 

empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e terceiros contratados pelo segurado.  

  

3. Ainda dentro do limite máximo de indenização fixado para cada cobertura, 

condicionado, no entanto, a 10% daquela importância, ou a 20% do valor da ação, o que 

for menor, a Seguradora:  

a) desde que consequentes de evento abrangido por esta cobertura, responderá pelas 

custas judiciais e honorários de advogados nomeados pelo segurado, para a defesa 

judicial de seus direitos no foro cível, e demais despesas relacionadas com o 

processo, devidamente comprovadas, inclusive dos terceiros reclamantes. Neste 

último caso, porém, somente pelas custas judiciais e honorários de sucumbência que 

advenham de sentença judicial, ou, quando autorizado de modo expresso pela  

Seguradora;  

b) poderá vir a responder pelas despesas com a defesa do segurado na esfera criminal, 

EMBORA NÃO ESTEJA OBRIGADA, sempre que tal medida possa influir diretamente 

em ação cível da qual advenha responsabilidade abrangida nos termos deste contrato.   

  

4. Fica ainda ajustado que a presente cobertura também garantirá:  
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a) as indenizações pertinentes a LUCROS CESSANTES e/ou PERDAS FINANCEIRAS 

incorridas pelos terceiros reclamantes, quando diretamente resultante de riscos 

cobertos nela previstos;  

b) as despesas incorridas com ações emergenciais, devidamente comprovadas, ou, na 

ausência de comprovantes, confirmadas por vistoria de sinistro ou perícia técnica 

realizada pela Seguradora, ou por intermédio de terceiros por ela nomeados. Para 

essas despesas prevalecerá um capital segurado isolado, que não se somará nem se 

acumulará a qualquer outro, considerado, para todos os fins e efeitos, como sublimite 

desta cobertura adicional. Se não houver previsão na apólice de tal sublimite, essas 

despesas estão subordinadas ao valor correspondente a 10% (dez por cento) do limite 

máximo de indenização fixado para a presente cobertura de falha de profissional da 

área médica.  

  

5. A expressão “ações emergenciais” abrange:  

a) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais 

para evitar risco iminente e que seria amparado pelo presente seguro, a partir de um 

incidente, sem as quais os eventos cobertos e descritos na apólice seriam inevitáveis 

ou ocorreriam de fato, condicionada qualquer situação aos exatos termos das 

coberturas efetivamente contratadas;  

b) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais, 

durante e/ou após a ocorrência de sinistro, de modo a minorar lhe as consequências, 

evitando a propagação de riscos cobertos, salvando e protegendo os bens ou 

interesses descritos na apólice.  

  

6. Para todos os fins e efeitos, não são consideradas como “ações emergenciais” as 

despesas incorridas com:  

a) manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, 

ampliação e outras afins inerentes ao ramo de atividade do segurado;  

b) medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, entendidas 

como sendo providências tomadas sem qualquer relação direta com incidente coberto 

pelo seguro, assim como quando tais providências forem tomadas de maneira 

extemporânea. O segurado se obriga a avisar imediatamente a Seguradora, qualquer 

incidente, ou ao receber uma ordem de autoridade competente, que possa gerar 

pagamento de indenização nos termos aqui estabelecidos. Além disso, o segurado se 

obriga a executar tudo o que lhe for exigido para limitar as despesas ao que seja 

necessário e objetivamente adequado para conter o evento. O segurado suportará as 

despesas efetuadas para a contenção de eventos não abrangidos pelas coberturas 

contratadas na apólice. Na hipótese de o segurado adotar medidas para o salvamento 

e contenção de eventos cobertos e não cobertos, as despesas serão rateadas 

proporcionalmente entre Seguradora e segurado.  

  

7. Fica, todavia, ajustado que além das disposições contidas no item 2 das condições 

particulares aplicáveis à cobertura de responsabilidade civil operações, não revogadas 
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ou alteradas nos termos do item 1 anterior, estão excluídas desta cobertura as 

reclamações de indenização decorrentes de: a) danos estéticos;  

b) atos ou intervenções proibidos por lei, ou por regulamentação emandada de 

autoridades competentes;  

c) tratamentos radiológicos, radioterápicos ou medicina nuclear;  

d) administração de anestesia, geral ou local, não realizada em ambiente médico que 

reúna às condições inerentes à realização de tais procedimentos;  

e) uso de técnicas experimentais, ou de testes com medicamentos ainda não aprovados 

pelos órgãos competentes;  

f) distribuição e/ou comercialização ilegal de bens ou medicamentos, ou ainda, pelo uso 

dos mesmos com prazo de validade vencido;  

g) omissão de socorro;  

h) recusa de atendimento de pacientes, salvo se houver registro de entrada devidamente 

documentado com descrição da referida recusa;  

i) reclamações de indenização pelo fato dos procedimentos médicos adotados não terem 

alcançado os resultados esperados;  

j) infecção comunitária e hospitalar desenvolvida antes de 92 (noventa e duas) horas da 

admissão do paciente, salvo se estiver associada a diagnósticos e/ou tratamentos 

terapêuticos realizados durante esse período. Não estão cobertas, todavia, as 

reclamações de indenização caso o segurado não possua programa de controle de 

infecções hospitalares (PCIH), ou se o programa aplicado pelo segurado não está de 

acordo com as determinações dos órgãos fiscalizadores;  

k) infecção hospitalar decorrente de cirurgia contaminada;  

l) uso de sangue, seus componentes e derivados;  

m) remoção de pacientes em ambulâncias, aeronaves, embarcações, ou qualquer outro 

meio de transporte;  

n) tratamento domiciliar, inclusive sua prescrição ou indicação médica;  

o) qualquer operação de parcerias, “joint-ventures”, transferências de porffólios entre 

entidades, hospitais, planos de saúde ou convênios médicos, prestadores de serviços, 

cooperativas de trabalhos ou instituições similares, que venham a gerar obrigações 

solidárias e/ou subsidiárias perante empresas, entidades ou organizações, direta ou 

indiretamente ligadas ao segurado, por contrato ou qualquer outro  

tipo de acordo. No caso de responsabilidade conjunta e/ou solidária, a Seguradora 
responderá apenas pela parcela de responsabilidade atribuída ao segurado;  

p) danos ocasionados por pessoas não habilitadas para à prática de serviços médicos.  

  

8. Limite Máximo de Indenização  

  

8.1. A importância fixada na apólice sob o título de limite máximo de indenização 

representa, em relação a presente cobertura, o valor até o qual a Seguradora responderá 

por sinistro.   
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8.2. Não obstante, fica estabelecido um segundo valor máximo de indenização, 

denominado “LIMITE AGREGADO”, que representa o valor até qual a Seguradora 

responderá, quando considerada a soma de todas as indenizações relacionadas aos 

sinistros abrangidos pela presente cobertura.  

  

8.2.1. O limite agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado 

para o limite máximo de indenização, por um fator maior ou igual a um, previamente 

acordado e estabelecido na apólice.  

  

8.2.2. Na hipótese de não haver, na apólice, referência ao fator multiplicativo mencionado 

no subitem anterior, esse será suposto igual a 1 (um).  

  

8.3. O limite agregado não elimina nem substitui o limite máximo de indenização, 

continuando este a ser, sem prejuízo a outras disposições deste seguro, o valor até o 

qual a Seguradora responderá por sinistro, ou série de sinistros, ressalvada, porém, a 

variação destes valores, conforme a seguir disposto:  

  

8.3.1. Efetuado o pagamento de qualquer indenização, serão fixados:  

a) um novo limite agregado, definido como a diferença entre o limite 

agregado vigente na data da liquidação do sinistro, e a indenização 

efetuada;  

b) um novo limite máximo de indenização, definido como o MENOR dos 

seguintes valores:  

b.1) o limite máximo de indenização inicialmente contratado; ou  

b.2) o valor definido na alínea “a” deste subitem.  

  

8.4. Se as indenizações pagas exaurir o vigente limite agregado, a presente 

cobertura será automaticamente cancelada, não tendo o segurado direito a 

qualquer restituição de prêmio.   

  

8.5. Tanto o limite máximo de indenização, como o limite agregado NÃO SE 

SOMAM NEM SE COMUNICAM, sendo estipulados, particularmente para cada 

cobertura contratada.  

  

9. Disposições Complementares  

  

9.1. Esta cobertura:  

a) só poderá ser contratada por pessoas jurídicas;  

b) não poderá ser contratada isoladamente, estando vinculada à cobertura 

de responsabilidade civil de oper  
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10. Ratificação   

  

Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido 

expressamente alteradas ou revogadas pelas presentes condições particulares.  

  

COBERTURA ADICIONAL N.º 125 - POLUIÇÃO SÚBITA  

CONDIÇÕES PARTICULARES  

  

1. Ao contrário do que dispõe a alínea (...), do subitem (...), das condições particulares, 

a cobertura de responsabilidade civil (...), se estenderá para garantir, em conformidade 

com o que estiver expresso na apólice, as reclamações de indenização por danos 

materiais e/ou corporais causados involuntariamente a terceiros, em decorrência de 

acidentes súbitos, inesperados e não intencionais, ocorridos no interior dos 

estabelecimentos especificados neste contrato, provocados por poluição, contaminação 

e/ou vazamento de substâncias tóxicas e/ou poluentes, desde que satisfeita em conjunto 

às seguintes disposições: a) sejam consequentes de fato gerador previsto como riscos 

cobertos;  

b) a emissão, descarga, dispersão, desprendimento, escape, emanação e/ou vazamento 

de substâncias tóxicas e/ou poluentes deverão ter se iniciado em data claramente 

identificada, e cessado em até 72  

(setenta e duas) horas após o seu início;  

c) os danos materiais e/ou corporais causados a terceiros deverão ter se manifestado em 

até 72 (setenta e duas) horas após a data de início aludida na alínea precedente;  

d) a emissão, descarga, dispersão, desprendimento, escape, emanação e/ou vazamento 

das substâncias tóxicas e/ou poluentes deverão ter se originado de depósitos, dutos, 

tubulações ou quaisquer equipamentos localizados no nível ou acima da superfície do 

solo ou da água.  

   

2. Se as partes divergirem em relação à data de início e/ou de término da emissão, 

descarga, dispersão, desprendimento, escape, emanação e/ou vazamento das 

substâncias tóxicas e/ou poluentes, caberá ao segurado, as expensas do mesmo, 

comprovar que todas as condições acima foram atendidas.  

  

3. Até que a comprovação aludida no subitem anterior seja efetuada, a Seguradora 

não acolherá qualquer reclamação de sinistro vinculada à garantia de que trata estas 

condições particulares.  

  

4. O segurado, sob pena de perder o direito a qualquer indenização ou reembolso, 

se obriga as suas expensas, a observar e cumprir todas as medidas determinadas por 

órgãos competentes e/ou previstas em lei, ou ainda pela Seguradora no interesse deste 

seguro, que visem prevenir e dotar as instalações utilizadas de segurança contra 

acidentes provocados por poluição ou contaminação.  
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5. Ainda dentro do limite máximo de indenização fixado para cada cobertura, 

condicionado, no entanto, a 10% daquela importância, ou a 20% do valor da ação, o que 

for menor, a Seguradora:  

a) desde que consequentes de evento abrangido por esta cobertura, responderá pelas 

custas judiciais e honorários de advogados nomeados pelo segurado, para a defesa 

judicial de seus direitos no foro cível, e demais despesas relacionadas com o 

processo, devidamente comprovadas, inclusive dos terceiros reclamantes. Neste 

último caso, porém, somente pelas custas judiciais e honorários de sucumbência que 

advenham de sentença judicial, ou, quando autorizado de modo expresso pela 

Seguradora;  

b) poderá vir a responder pelas despesas com a defesa do segurado na esfera criminal, 

EMBORA NÃO ESTEJA OBRIGADA, sempre que tal medida possa influir diretamente 

em ação cível da qual advenha responsabilidade abrangida nos termos deste contrato.   

  

6. Fica ainda ajustado que a presente cobertura também garantirá:  

a) as indenizações pertinentes a LUCROS CESSANTES e/ou PERDAS FINANCEIRAS 

incorridas pelos terceiros reclamantes, quando diretamente resultante de riscos 

cobertos nela previstos;  

b) as despesas incorridas com ações emergenciais, devidamente comprovadas, ou, na 

ausência de comprovantes, confirmadas por vistoria de sinistro ou perícia técnica 

realizada pela Seguradora, ou por intermédio de terceiros por ela nomeados. Para 

essas despesas prevalecerá um capital segurado isolado, que não se somará nem se 

acumulará a qualquer outro, considerado, para todos os fins e efeitos, como sublimite 

desta cobertura adicional. Se não houver previsão na apólice de tal sublimite, essas 

despesas estão subordinadas ao valor correspondente a 10% (dez por cento) do limite 

máximo de indenização fixado para a presente cobertura de poluição súbita.  

  

7. A expressão “ações emergenciais” abrange:  

a) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais 

para evitar risco iminente e que seria amparado pelo presente seguro, a partir de um 

incidente, sem as quais os eventos cobertos e descritos na apólice seriam inevitáveis 

ou ocorreriam de fato, condicionada qualquer situação aos exatos termos das 

coberturas efetivamente contratadas;  

b) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais, 

durante e/ou após a ocorrência de sinistro, de modo a minorar lhe as consequências, 

evitando a propagação de riscos cobertos, salvando e protegendo os bens ou 

interesses descritos na apólice.  

  

8. Para todos os fins e efeitos, não são consideradas como “ações emergenciais” as 

despesas incorridas com:  

a) manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, 

ampliação e outras afins inerentes ao ramo de atividade do segurado;  

b) medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, entendidas 

como sendo providências tomadas sem qualquer relação direta com incidente coberto 
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pelo seguro, assim como quando tais providências forem tomadas de maneira 

extemporânea. O segurado se obriga a avisar imediatamente a Seguradora, qualquer 

incidente, ou ao receber uma ordem de autoridade competente, que possa gerar 

pagamento de indenização nos termos aqui estabelecidos. Além disso, o segurado se 

obriga a executar tudo o que lhe for exigido para limitar as despesas ao que seja 

necessário e objetivamente adequado para conter o evento. O segurado suportará as 

despesas efetuadas para a contenção de eventos não abrangidos pelas coberturas 

contratadas na apólice. Na hipótese de o segurado adotar medidas para o salvamento 

e contenção de eventos cobertos e não cobertos, as despesas serão rateadas 

proporcionalmente entre Seguradora e segurado.  

  

9. Ficam excluídas desta cobertura, as reclamações de indenização por:  

a) danos decorrentes do descumprimento de leis e/ou regulamentos relativos ao meio 

ambiente;  

b) danos ocasionados a elementos naturais sem titularidade privada, de domínio público, 

tais como os rios, o mar, o ar e as florestas;  

c) danos ocasionados por esgoto, lixo, substâncias residuais, ou ainda, de poluição que 

provenha de terrenos que sejam ou tenham sido utilizados para armazenamento ou 

depósito de resíduos ou dejetos;  

d) danos relacionados direta ou indiretamente com clorofenóis, ou qualquer produto que 

os contiver;  

e) danos causados diretamente por incêndio ou explosão, ou outro aumento violento de 

pressão, assim como pelo calor ou pela onda expansiva causadas por eles, a menos 

que os bens ou pessoas atingidas, além dos danos materiais e/ou lesões corporais 

respectivamente sofridas, sejam concomitantemente contaminadas em consequência 

de tais fatos;  

f) danos pela influência paulatina de materiais e substâncias poluentes (poluição 

gradual);  

g) despesas incorridas pelo segurado, ou terceiros agindo em seu nome, com 

manutenção, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, ampliação e 

outras medidas que se relacionem diretamente com operações destinadas a 

neutralizar, isolar, limitar ou eliminar os agentes poluentes, suscetíveis de causar 

danos a terceiros.  

  

10. Limite Máximo de Indenização  

  

10.1. A importância fixada na apólice sob o título de limite máximo de indenização 

representa, em relação a presente cobertura, o valor até o qual a Seguradora responderá 

por sinistro.   

  

10.2. Não obstante, fica estabelecido um segundo valor máximo de indenização, 

denominado “LIMITE AGREGADO”, que representa o valor até qual a Seguradora 
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responderá, quando considerada a soma de todas as indenizações relacionadas aos 

sinistros abrangidos pela presente cobertura.  

  

10.2.1. O limite agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado 

para o limite máximo de indenização, por um fator maior ou igual a um, previamente 

acordado e estabelecido na apólice.  

  

10.2.2. Na hipótese de não haver, na apólice, referência ao fator multiplicativo 

mencionado no subitem anterior, esse será suposto igual a 1 (um).  

  

10.3. O limite agregado não elimina nem substitui o limite máximo de indenização, 

continuando este a ser, sem prejuízo a outras disposições deste seguro, o valor até o 

qual a Seguradora responderá por sinistro, ou série de sinistros, ressalvada, porém, a 

variação destes valores, conforme a seguir disposto:  

  

10.3.1. Efetuado o pagamento de qualquer indenização, serão fixados:  

a) um novo limite agregado, definido como a diferença entre o limite 

agregado vigente na data da liquidação do sinistro, e a indenização 

efetuada;  

b) um novo limite máximo de indenização, definido como o MENOR dos 

seguintes valores:  

b.1) o limite máximo de indenização inicialmente contratado; ou  

b.2) o valor definido na alínea “a” deste subitem.  

  

10.4. Se as indenizações pagas exaurir o vigente limite agregado, a presente 

cobertura será automaticamente cancelada, não tendo o segurado direito a 

qualquer restituição de prêmio.   

  

10.5. Tanto o limite máximo de indenização, como o limite agregado NÃO SE 

SOMAM NEM SE COMUNICAM, sendo estipulados, particularmente para cada 

cobertura contratada.  

  

11. Disposições Complementares  

  

11.1. Esta cobertura:  

a) só poderá ser contratada por pessoas jurídicas;  

b) não poderá ser contratada isoladamente, estando vinculada à cobertura 

mencionada no item 1 destas condições particulares.  

  

10. Ratificação   

  

Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido 

expressamente alteradas ou revogadas pelas presentes condições particulares.  
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COBERTURA ADICIONAL Nº. 150 - PERCURSO ENTRE AS ÁREAS DESTINADAS 

PARA  

ESTACIONAMENTO E OS LOCAIS ESPECIFICADOS NA APÓLICE  

CONDIÇÕES PARTICULARES  

  

1. Ao contrário do que dispõe a alínea “f”, do subitem 2.1 das condições particulares, 

a cobertura de responsabilidade civil garagista se estenderá para garantir, até o limite 

máximo de indenização fixado, as reclamações de indenização por danos materiais 

causados involuntariamente a veículos de terceiros, sob sua guarda, em consequência 

dos mesmos riscos previstos para a modalidade contratada, que possa ocorrer entre os 

locais especificados na apólice e as áreas destinadas para estacionamento destes 

veículos, desde que estejam sendo conduzidos por profissional devidamente habilitado 

para este fim, com vínculo empregatício com o segurado na forma estabelecida pela 

Consolidação das Leis do Trabalho, ou sob contrato de prestação de serviços.  

  

2. Estão também abrangidas por esta cobertura, as perdas e/ou danos que se 

verificarem em consequência de:  

a) roubo, em via pública ou local de estacionamento;  

b) furto cometido mediante arrombamento / destruição de portões, 

cancelas, portas, janelas, ou de outras vias, destinadas ou não a servir 

de entrada ao interior do terreno ou dos edifícios que compõe o local de 

estacionamento, ou ainda, com emprego de chave falsa, gazua ou 

instrumentos semelhantes, desde que a utilização de qualquer destes 

meios tenha deixado vestígios materiais inequívocos, ou tenha sido 

constatada por laudo técnico ou inquérito policial. ESSA SERÁ 

CONCEDIDA A MOTOCICLETAS E SIMILARES, SE ESTAS 

ESTIVEREM, NO MOMENTO DO EVENTO, GUARDADAS EM BOXES 

FECHADOS COM CHAVE, OU ACORRENTADAS EM CADEADO FIXO 

AO PISO OU A PAREDE.  

  

3. Ainda dentro do limite máximo de indenização fixado para cada cobertura, 

condicionado, no entanto, a 10% daquela importância, ou a 20% do valor da ação, o que 

for menor, a Seguradora:  

a) desde que consequentes de evento abrangido por esta cobertura, responderá pelas 

custas judiciais e honorários de advogados nomeados pelo segurado, para a defesa 

judicial de seus direitos no foro cível, e demais despesas relacionadas com o 

processo, devidamente comprovadas, inclusive dos terceiros reclamantes. Neste 

último caso, porém, somente pelas custas judiciais e honorários de sucumbência que 

advenham de sentença judicial, ou, quando autorizado de modo expresso pela  

Seguradora;  

b) poderá vir a responder pelas despesas com a defesa do segurado na esfera criminal, 

EMBORA NÃO ESTEJA OBRIGADA, sempre que tal medida possa influir diretamente 
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em ação cível da qual advenha responsabilidade abrangida nos termos deste 

contrato.   

  

4. Fica ainda ajustado que a presente cobertura também garantirá:  

a) as indenizações pertinentes a LUCROS CESSANTES e/ou PERDAS FINANCEIRAS 

incorridas pelos terceiros reclamantes, quando diretamente resultante de riscos 

cobertos nela previstos;  

b) as despesas incorridas com ações emergenciais, devidamente comprovadas, ou, na 

ausência de comprovantes, confirmadas por vistoria de sinistro ou perícia técnica 

realizada pela Seguradora, ou por intermédio de terceiros por ela nomeados. Para 

essas despesas prevalecerá um capital segurado isolado, que não se somará nem se 

acumulará a qualquer outro, considerado, para todos os fins e efeitos, como sublimite 

desta cobertura adicional. Se não houver previsão na apólice de tal sublimite, essas 

despesas estão subordinadas ao valor correspondente a 10% (dez por cento) do limite 

máximo de indenização fixado para a presente cobertura de percurso entre as áres 

destinadas para estacionamento e os locais especificados na apólice.  

  

5. A expressão “ações emergenciais” abrange:  

a) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais 

para evitar risco iminente e que seria amparado pelo presente seguro, a partir de um 

incidente, sem as quais os eventos cobertos e descritos na apólice seriam inevitáveis 

ou ocorreriam de fato, condicionada qualquer situação aos exatos termos das 

coberturas efetivamente contratadas;  

b) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais, 

durante e/ou após a ocorrência de sinistro, de modo a minorar lhe as consequências, 

evitando a propagação de riscos cobertos, salvando e protegendo os bens ou 

interesses descritos na apólice.  

  

6. Para todos os fins e efeitos, não são consideradas como “ações emergenciais” as 

despesas incorridas com:  

a) manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, 

ampliação e outras afins inerentes ao ramo de atividade do segurado;  

b) medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, entendidas 

como sendo providências tomadas sem qualquer relação direta com incidente coberto 

pelo seguro, assim como quando tais providências forem tomadas de maneira 

extemporânea. O segurado se obriga a avisar imediatamente a Seguradora, qualquer 

incidente, ou ao receber uma ordem de autoridade competente, que possa gerar 

pagamento de indenização nos termos aqui estabelecidos. Além disso, o segurado se 

obriga a executar tudo o que lhe for exigido para limitar as despesas ao que seja 

necessário e objetivamente adequado para conter o evento. O segurado suportará as 

despesas efetuadas para a contenção de eventos não abrangidos pelas coberturas 

contratadas na apólice. Na hipótese de o segurado adotar medidas para o salvamento 

e contenção de eventos cobertos e não cobertos, as despesas serão rateadas 

proporcionalmente entre Seguradora e segurado.  
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7. Limite Máximo de Indenização  

  

7.1. A importância fixada na apólice sob o título de limite máximo de indenização 

representa, em relação a presente cobertura, o valor até o qual a Seguradora responderá 

por sinistro.   

  

7.2. Não obstante, fica estabelecido um segundo valor máximo de indenização, 

denominado “LIMITE AGREGADO”, que representa o valor até qual a Seguradora 

responderá, quando considerada a soma de todas as indenizações relacionadas aos 

sinistros abrangidos pela presente cobertura.  

  

7.2.1. O limite agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado 

para o limite máximo de indenização, por um fator maior ou igual a um, previamente 

acordado e estabelecido na apólice.  

  

7.2.2. Na hipótese de não haver, na apólice, referência ao fator multiplicativo mencionado 

no subitem anterior, esse será suposto igual a 1 (um).  

  

7.3. O limite agregado não elimina nem substitui o limite máximo de indenização, 

continuando este a ser, sem prejuízo a outras disposições deste seguro, o valor até o 

qual a Seguradora responderá por sinistro, ou série de sinistros, ressalvada, porém, a 

variação destes valores, conforme a seguir disposto:  

  

7.3.1. Efetuado o pagamento de qualquer indenização, serão fixados:  

a) um novo limite agregado, definido como a diferença entre o limite 

agregado vigente na data da liquidação do sinistro, e a indenização 

efetuada;  

b) um novo limite máximo de indenização, definido como o MENOR dos 

seguintes valores:  

b.1) o limite máximo de indenização inicialmente contratado; ou  

b.2) o valor definido na alínea “a” deste subitem.  

  

7.4. Se as indenizações pagas exaurir o vigente limite agregado, a presente 

cobertura será automaticamente cancelada, não tendo o segurado direito a 

qualquer restituição de prêmio.   

  

7.5. Tanto o limite máximo de indenização, como o limite agregado NÃO SE 

SOMAM NEM SE COMUNICAM, sendo estipulados, particularmente para cada 

cobertura contratada.  

  

8. Disposições Complementares  

  

11.1. Esta cobertura:  
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a) só poderá ser contratada por pessoas jurídicas;  

b) não poderá ser contratada isoladamente, estando vinculada à cobertura 

de responsabilidade civil garagista.  

  

9. Ratificação   

  

Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido 

expressamente alteradas ou revogadas pelas presentes condições particulares.  

  

COBERTURA ADICIONAL Nº. 151 - DANOS CAUSADOS AO CONTEÚDO DAS 

LOJAS INTEGRANTES DE SHOPPING CENTER POR INCÊNDIO E/OU EXPLOSÃO  

CONDIÇÕES PARTICULARES  

  

1. Ao contrário do que dispõe as condições particulares, a cobertura de responsabilidade 

civil           shopping-center, se estenderá para garantir, em conformidade com o que 

estiver expresso neste contrato, as reclamações de indenização por danos materiais 

causados involuntariamente ao conteúdo das lojas integrantes do condomínio 

especificado na apólice, em consequência de incêndio e/ou explosão, ESTANDO 

EXCLUÍDOS, TODAVIA, OS DANOS CAUSADOS AO CONTEÚDO DA LOJA: a) EM 

QUE SE ORIGINOU O ACIDENTE;  

b) EM CONSEQUÊNCIA DE INCÊNDIO OU EXPLOSÃO DECORRENTES DE OU 

OCASIONADAS POR, RISCOS NÃO COBERTOS DE ACORDO COM OS TERMOS 

DAS CONDIÇÕES PARTICULARES APLICÁVEIS À COBERTURA DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL SHOPPING CENTER.   

  

2. Ainda dentro do limite máximo de indenização fixado para cada cobertura, 

condicionado, no entanto, a 10% daquela importância, ou a 20% do valor da ação, o que 

for menor, a Seguradora:  

a) desde que consequentes de evento abrangido por esta cobertura, responderá pelas 

custas judiciais e honorários de advogados nomeados pelo segurado, para a defesa 

judicial de seus direitos no foro cível, e demais despesas relacionadas com o 

processo, devidamente comprovadas, inclusive dos terceiros reclamantes. Neste 

último caso, porém, somente pelas custas judiciais e honorários de sucumbência que 

advenham de sentença judicial, ou, quando autorizado de modo expresso pela  

Seguradora;  

b) poderá vir a responder pelas despesas com a defesa do segurado na esfera criminal, 

EMBORA NÃO ESTEJA OBRIGADA, sempre que tal medida possa influir diretamente 

em ação cível da qual advenha responsabilidade abrangida nos termos deste contrato.   

  

3. Fica ainda ajustado que a presente cobertura também garantirá as 

despesas incorridas com ações emergenciais, devidamente 

comprovadas, ou, na ausência de comprovantes, confirmadas por vistoria 

de sinistro ou perícia técnica realizada pela Seguradora, ou por intermédio 

de terceiros por ela nomeados. Para essas despesas prevalecerá um 
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capital segurado isolado, que não se somará nem se acumulará a 

qualquer outro, considerado, para todos os fins e efeitos, como sublimite 

desta cobertura adicional. Se não houver previsão na apólice de tal 

sublimite, essas despesas estão subordinadas ao valor correspondente a 

10% (dez por cento) do limite máximo de indenização fixado para a 

presente cobertura de danos causados ao conteúdo das lojas integrantes 

de shopping-center por incêndio e/ou explosão.  

  

4. A expressão “ações emergenciais” abrange:  

a) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais 

para evitar risco iminente e que seria amparado pelo presente seguro, a partir de um 

incidente, sem as quais os eventos cobertos e descritos na apólice seriam inevitáveis 

ou ocorreriam de fato, condicionada qualquer situação aos exatos termos das 

coberturas efetivamente contratadas;  

b) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais, 

durante e/ou após a ocorrência de sinistro, de modo a minorar lhe as consequências, 

evitando a propagação de riscos cobertos, salvando e protegendo os bens ou 

interesses descritos na apólice.  

  

5. Para todos os fins e efeitos, não são consideradas como “ações emergenciais” as 

despesas incorridas com:  

a) manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, 

ampliação e outras afins inerentes ao ramo de atividade do segurado;  

b) medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, entendidas 

como sendo providências tomadas sem qualquer relação direta com incidente coberto 

pelo seguro, assim como quando tais providências forem tomadas de maneira 

extemporânea. O segurado se obriga a avisar imediatamente a Seguradora, qualquer 

incidente, ou ao receber uma ordem de autoridade competente, que possa gerar 

pagamento de indenização nos termos aqui estabelecidos. Além disso, o segurado se 

obriga a executar tudo o que lhe for exigido para limitar as despesas ao que seja 

necessário e objetivamente adequado para conter o evento. O segurado suportará as 

despesas efetuadas para a contenção de eventos não abrangidos pelas coberturas 

contratadas na apólice. Na hipótese de o segurado adotar medidas para o salvamento 

e contenção de eventos cobertos e não cobertos, as despesas serão rateadas 

proporcionalmente entre Seguradora e segurado.  

  

6. Limite Máximo de Indenização  

  

6.1. A importância fixada na apólice sob o título de limite máximo de indenização 

representa, em relação a presente cobertura, o valor até o qual a Seguradora responderá 

por sinistro.   

  

6.2. Não obstante, fica estabelecido um segundo valor máximo de indenização, 

denominado “LIMITE AGREGADO”, que representa o valor até qual a Seguradora 
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responderá, quando considerada a soma de todas as indenizações relacionadas aos 

sinistros abrangidos pela presente cobertura.  

  

6.2.1. O limite agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado 

para o limite máximo de indenização, por um fator maior ou igual a um, previamente 

acordado e estabelecido na apólice.  

  

6.2.2. Na hipótese de não haver, na apólice, referência ao fator multiplicativo mencionado 

no subitem anterior, esse será suposto igual a 1 (um).  

  

6.3. O limite agregado não elimina nem substitui o limite máximo de indenização, 

continuando este a ser, sem prejuízo a outras disposições deste seguro, o valor até o 

qual a Seguradora responderá por sinistro, ou série de sinistros, ressalvada, porém, a 

variação destes valores, conforme a seguir disposto:  

  

6.3.1. Efetuado o pagamento de qualquer indenização, serão fixados:  

a) um novo limite agregado, definido como a diferença entre o limite 

agregado vigente na data da liquidação do sinistro, e a indenização 

efetuada;  

b) um novo limite máximo de indenização, definido como o MENOR dos 

seguintes valores:  

b.1) o limite máximo de indenização inicialmente contratado; ou  

b.2) o valor definido na alínea “a” deste subitem.  

  

6.4. Se as indenizações pagas exaurir o vigente limite agregado, a presente 

cobertura será automaticamente cancelada, não tendo o segurado direito a 

qualquer restituição de prêmio.   

  

6.5. Tanto o limite máximo de indenização, como o limite agregado NÃO SE 

SOMAM NEM SE COMUNICAM, sendo estipulados, particularmente para cada 

cobertura contratada.  

  

7. Disposições Complementares  

  

7.1. Esta cobertura:  

a) só poderá ser contratada por pessoas jurídicas;  

b) não poderá ser contratada isoladamente, estando vinculada à cobertura 

de responsabilidade civil shopping-center.  

  

8. Ratificação   

  

Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido 

expressamente alteradas ou revogadas pelas presentes condições particulares.  
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CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA EXTENSÃO DA COBERTURA DE RESP. CIVIL 

OPERAÇÕES  

  

1. Fica ajustado que, ao contrário do que dispõe as Condições Gerais, Especiais e 

Particulares, o plano de seguro se estenderá para garantir os danos causados nas 

unidades vizinhas ao segurado e ao próprio condomínio, quando decorrentes de 

rupturas de encanamentos, vazamentos e infiltrações originadas na unidade 

segurada, inclusive se ocasionado por desgastes naturais, má conservação e/ou falta 

de manutenção.   

  

2. Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido 

expressamente alteradas ou revogadas pela presente cláusula.   

  

 

 

 

 

 

 

 OUVIDORIA 

 

 

A Voz do Cliente na Empresa  

 
A Ouvidoria é mais um canal de comunicação que a Seguradora coloca à sua disposição, que se 
diferencia dos demais, pois tem como missão a defesa de seus direitos perante a empresa com 
total imparcialidade e transparência.  
 
Quando você pode recorrer a esse serviço?  

 
Você ou seu Corretor de Seguros podem recorrer a esse serviço sempre que registrar uma 
solicitação, fazer uma consulta ou reclamação junto aos nossos canais de relacionamento 
(Serviço de Atendimento ao Cliente ou nosso site) e:  
 
- Não concordarem ou tiverem dúvida em relação a uma decisão adotada pela empresa após o 
processo ter sido considerado encerrado pelos canais acima.  
 
-  Não receberem resposta em 30 (trinta) dias; ou  
 
O papel do Ouvidor  
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O Ouvidor é um profissional que possui profundo conhecimento da área de seguros. Ele atua de 
forma personalizada, independente e age ativamente como um representante do cidadão, 
respeitando as condições dos contratos 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 15 (quinze) dias, contados a partir da data em que a Ouvidoria receber a 
manifestação, o nosso Ouvidor comunicará a posição adotada para você e para o seu Corretor 
de Seguros.  
 
Estamos prontos para ouvir você  
 

A Ouvidoria está em conformidade com a regulamentação da Superintendência de Seguros 

Privados – SUSEP.  

 

Para recorrer a esse serviço que é gratuito, você ou seu Corretor de Seguros deverão apresentar 

a solicitação, consulta ou reclamação por escrito, contendo o seu nome completo. 

 

Como funciona a Ouvidoria  

 

Você pode recorrer a este serviço sempre que não concordar ou tiver dúvida em relação a uma 

decisão adotada pela empresa. Todavia, para isso é imprescindível já ter acionado o Serviço de 

Atendimento ao Cliente (SAC). 

 

 

Assim, você registra sua manifestação nos seguintes canais: 

 

 www.tokiomarine.com.br através do formulário de Ouvidoria ou; 

 Através do 0800 449 0000; 

 Ouvidoria Deficientes Auditivos e de Fala 0800 770 1523. 

 

 

http://www.tokiomarine.com.br/

