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SEGURO COMPOSTO PARA COMPREENSIVO EMPRESARIAL – LUCROS CESSANTES 

 

 

1. Coberturas 

Compreendem as coberturas básicas de incêndio, queda de raio, explosão e fumaça qualquer causa e queda 

de aeronave e as coberturas facultativas de Lucros Cessantes a seguir especificadas. 

Qualquer proposta de seguro simplificado empresarial deverá conter além da cobertura básica, pelo menos 

uma das coberturas facultativas. 

O Limite de Garantia das coberturas básica/facultativas serão definidos pelo segurado. 

Os limites das coberturas facultativas poderão atingir até 100% do limite de garantia da cobertura 

básica e respeitarão as condições definidas no Manual Operacional do Produto Empresarial. 

 

1.1  LUCROS CESSANTES DECORRENTES DA COBERTURA BÁSICA: 

 

1.1.1  Riscos Garantidos 

Estão cobertos até o limite de garantia fixado para a presente, nas demais condições e Especificação 

desta apólice, uma indenização pelos prejuízos resultantes da interrupção ou perturbação no giro de 

negócios do Segurado, causada pela ocorrência dos eventos cobertos, nos locais mencionados na 

apólice, desde que qualquer dos bens móveis ou imóveis nesses locais venha ser danificados ou 

destruído em consequência dos mesmos eventos. 

Fica também estabelecido que a responsabilidade pelos eventos mencionados na presente apólice 

estará sempre condicionada às limitações ou restrições impostas pelas condições dos seguros de 

danos materiais. 

 

1.1.2  Definições Gerais 

Período indenitário: É o período posterior à data da ocorrência de um evento coberto por esta 

apólice, que tenha causado qualquer interrupção ou perturbação no movimento dos negócios, na 

produção ou no consumo do Segurado. Neste caso, o período não excederá o numero de meses 

consecutivos fixados na presente apólice. 

a) Período Indenitário: É o resultado diretamente gerado pelas atividades operacionais do 

Segurado, antes da provisão de impostos de renda e após a dedução de todas as despesas 

operacionais, inclusive depreciações, amortizações e despesas financeiras liquidas (despesas 

financeiras menos receitas financeiras), não computados os resultados obtidos de empresas 

controladas e coligadas, as receitas e despesas não operacionais e a correção monetária do 

balanço. Se, por ventura, as receitas financeiras superarem as despesas financeiras, o 

excesso verificado será desprezado, na fixação do lucro líquido para efeito deste seguro. 
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b) Lucro Líquido: É a soma do lucro líquido com as despesas especificadas na proporção em que 

perdurarem após o evento ou, na falta do lucro líquido, o valor das referidas despesas menos 

à parte do prejuízo decorrente das operações do segurado, decorrentes das operações do 

Segurado, proporcional à relação entre o total das despesas especificadas e o total das 

despesas fixas. 

I. No caso do seguro cobrir apenas o lucro líquido, somente este será o elemento base 

para a apuração dos prejuízos havidos e da indenização devida, de acordo com as 

definições e disposições constantes nesta apólice. 

II. Na hipótese do seguro abranger apenas despesas especificadas, somente estas, e 

na proporção em que perdurarem após o evento serão o elemento base para a 

apuração dos prejuízos havidos e da indenização devida, de acordo com as definições 

e disposições constantes nesta apólice. Havendo, porém, prejuízos, o valor das 

referidas despesas ficará reduzido da parte do prejuízo decorrente das operações do 

Segurado, proporcionalmente à relação entre operações do Segurado, proporcional à 

relação entre o total das despesas, especificadas e o total das despesas fixas. 

d) Despesas fixas: São aquelas próprias do negócio do Segurado, que não guardem 

proporção direta com o movimento de negócios ou produção, podendo, por isso, após a 

ocorrência de evento coberto, perdurar, integral ou parcialmente, a níveis não 

necessariamente determinados pelos níveis em que subsista o movimento de negócios ou a 

produção. 

I. As despesas Financeiras, para o período base considerado, deverão ser computadas 

pelo resultado líquido, ou seja, deduzindo-se delas as receitas financeiras auferidas no 

mesmo período. Se, porventura, as receitas financeiras superarem as despesas 

financeiras, estas serão consideradas como tendo resultado nulo, na soma das 

parcelas que comporão o total das despesas fixas especificadas. 

e) Despesas Especificadas: Entende-se por despesas especificadas as despesas fixas 

discriminadas na presente apólice. 

 

1.1.3  Disposições Gerais 

a) Tendência do negócio e ajustamento: Na aplicação dos conceitos constantes em todas as 

definições e disposições, deverão ser feitos os ajustamentos necessários, considerando-se as 

tendências de continuidade das atividades do negócio, suas variações e as circunstancias 

especiais que as afetaram quer antes, quer depois do evento, ou que teriam afetado, se o 

evento não tivesse ocorrido, de modo que os dados assim ajustados representem, tão 

aproximadamente quanto possível, o resultado que seria alcançado durante o período 

indenitário, se o evento não tivesse ocorrido. 

b) Atividades em locais diferentes dos mencionados na apólice: Se durante o período 
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indenitário, por força da ocorrência de evento coberto por esta apólice, forem produzidas ou 

vendidas mercadorias, produzidas ou consumidas unidades ou prestados serviços em locais 

diferentes dos mencionados nesta apólice, em proveito das atividades do segurado, quer 

por terceiros agindo por conta dele, serão contabilizadas, as quantias recebidas ou a 

receber, as unidades produzidas ou consumidas, o resultado de tais atividades ao se calcular 

o movimento de negócios, produção ou consumo relativo ao período indenitário. 

c) Limitação de gastos adicionais: Se houver despesas fixas não seguradas por esta apólice, 

as importâncias apuradas relativas a gastos adicionais deverão ser reduzidas na proporção 

entre a soma do lucro líquido com as despesas especificas e a soma do lucro líquido com 

todas as despesas fixas, considerados os valores da contabilidade do segurado no exercício 

financeiro que servir de base aos ajustamentos de interesse do sinistro. 

I. Se o seguro abranger apenas as despesas especificadas, as importâncias apuradas 

relativas a gastos adicionais deverão ser deduzidas na proporção entre o total das 

despesas especificadas e a soma do lucro líquido com todas as despesas fixas, 

considerando os valores da contabilidade do segurado, no exercício financeiro que 

servir de base aos ajustamentos de interesse do sinistro. 

d) Limite Máximo de indenização (LMI): Na cobertura de lucros cessantes (todos os eventos), 

a Seguradora responderá pelos prejuízos cobertos até o limite máximo de indenização (LMI), 

sendo emitida com garantia a Primeiro Risco Absoluto caso o Valor em Risco Declarado da 

cobertura de lucros cessantes seja menor ou igual a R$ 4.000.000,00. Caso o Valor em Risco 

Declarado para a cobertura de lucros cessantes seja maior do que R$ 4.000.000,00 e o Valor 

em Risco Apurado seja igual ou superior a 80% (oitenta por cento) no momento do sinistro, 

ocorrerá por conta do Segurado à parte proporcional dos prejuízos correspondente à 

diferença entre 80% (oitenta por cento) do valor em risco apurado no momento do sinistro e 

o valor em risco expressamente declarado na apólice. 

 

1.1.4  Movimento de Negócios 

a) Movimentação de Negócios: É o total das quantias pagas ou devidas ao Segurado por 

mercadorias vendidas ou por serviços prestados no curso de suas atividades nos locais 

mencionados na presente apólice. 

b) Valor em Risco: Para todos os fins e efeitos de aplicação de rateio, entende-se por valor em 

risco: 

I. Quando o período indenitário fixado na apólice for inferior a um ano: o resultado apurado 

mediante a aplicação da percentagem do lucro bruto ao valor do movimento de negócios 

padrão correspondente ao período indenitário Máximo estipulado na apólice; e; 

II. Quando o período indenitário fixado na apólice for igual ou superior a um ano: o resultado 

apurado mediante a aplicação da percentagem de lucro bruto ao valor total do movimento de 
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negócios em numero de meses igual ao do período indenitário estipulado na apólice, 

imediatamente anteriores ao mês em que ocorreu o sinistro. 

c) Movimento de negócios padrão: É o movimento de negócios durante os mesmos meses 

do período indenitário, no ano anterior ao evento. 

d) Queda de movimento de negócios: É a diferença apurada entre o movimento de negocio 

padrão e o movimento de negocio verificado durante o período indenitário. 

e) Percentagem de lucro bruto: É a relação percentual de lucro bruto sobre o movimento de 

negócios durante o ultimo exercício financeiro anterior à data do evento. 

 

1.1.4.1  Disposições: 

a) Importância pagável: a cobertura concedida por esta apólice abrange a 

perda de lucro bruto em consequência de redução de movimento de negócios 

e a realização de gastos adicionais efetuados para evitar ou atenuar essa 

redução.  As importâncias pagáveis, sujeitas às condições desta apólice, 

serão o resultado das seguintes apurações: 

b) Com referência à perda de lucro bruto: A importância resultante da 

aplicação da percentagem de lucro bruto à queda de movimento de negócios, 

decorrente de evento coberto, reduzida da economia de despesas 

especificadas ocorridas no período indenitário, em consequência do sinistro, 

ou seja reduzida da diferença entre o montante a que atingiram as despesas 

especificadas caso o sinistro não tivesse ocorrido, e o montante a que, em 

consequência do sinistro, se reduziram; e; 

c) Com referencia aos gastos adicionais: Aqueles gastos que, pelo fato de 

terem sido efetuados, tenham evitado ou atenuado a redução do movimento 

de negocio, durante o período indenitário, observado o disposto no item c 

das disposições gerais. Em qualquer caso, a importância pagável 

correspondente a esses gastos não poderá exceder, em hipótese alguma, a 

importância resultante da aplicação da percentagem de lucro bruto à redução 

assim evitada. No caso de haver verba própria para despesas com 

instalação em novo local, a correspondente importância pagável não 

obedecerá ao mesmo critério. 

 

1.1.5  Produção (Unidades) 

a) Produção: É o total de unidades, da mesma espécie, produzidas nos locais mencionados na 

presente apólice. 

b) Valor em Risco: Para todos os fins e efeitos de aplicação de rateio, entende-se por valor em 

risco: 
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I. Quando o período indenitário fixado na apólice for inferior a um ano: o resultado 

apurado na multiplicação do lucro bruto por unidade produzida pela produção padrão 

correspondente ao período indenitário máximo estipulado na apólice; e; 

II. Quando o período indenitário fixado na apólice for igual ou superior a um ano: o 

resultado apurado no produto do lucro bruto por unidade produzida pelo valor total da 

produção em número de meses igual ao do período indenitário estipulado na apólice, 

imediatamente anteriores ao mês em que ocorreu o sinistro. 

c) Produção padrão: É a produção durante os mesmos meses do período indenitário no 

ano anterior ao do evento. 

d) Queda de produção: É a diferença apurada entre a produção padrão e a produção 

verificada durante o período indenitário. 

e) Lucro bruto por unidade produzida: É o lucro bruto auferido durante o último exercício 

financeiro anterior a data do evento, dividido pelo número de unidades, da mesma espécie, 

produzida durante o mesmo período. 

 

1.1.5.1  Disposições: 

 

a) Importância pagável: A cobertura concedida por esta apólice abrange a 

perda de lucro bruto em consequência da redução da produção e a realização 

de gastos adicionais efetuados para evitar ou atenuar essa redução. As 

importâncias pagáveis, sujeitas às condições desta apólice, serão o resultado 

das seguintes apurações: 

I. Com referência à perda de lucro bruto: a importância resultante do produto 

do lucro bruto por unidade produzida pela queda de produção consequente de 

evento coberto, reduzida da economia de despesas especificadas ocorridas no 

período indenitário, em consequência do sinistro, ou seja, reduzida da 

diferença entre o montante a que atingiram as despesas especificadas caso o 

sinistro não tivesse ocorrido, e o montante a que, em consequência do 

sinistro, as reduziram; e; 

II. Com referência aos gastos adicionais: aqueles gastos que, pelo fato de 

terem sido efetuados tenham evitando ou atenuado a redução da produção 

durante o período indenitário, observado no item c das Disposições Gerais. Em 

qualquer caso, a importância pagável correspondente a esses gastos não 

poderá exceder, em hipótese alguma a importância resultante do produto do 

lucro bruto por unidade produzida, pela redução de produção assim evitada. 

No caso de haver verba própria para despesas com instalação em novo local, 

a correspondente importância pagável não obedecerá ao mesmo critério. 
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1.1.6  Produção (Valor de Venda) 

 

1.1.6.1  Definições: 

a) Produção: É o total da venda dos produtos manufaturados, nos locais mencionados 

na presente apólice. 

b) Valor em Risco: Para todos os fins e efeitos de aplicação de rateio, entende-se por 

valor em risco: 

I. Quando o período indenitário fixado na apólice for inferior a um ano: o 

resultado apurado mediante a aplicação da percentagem de lucro bruto à 

produção padrão correspondente ao período indenitário máximo estipulado na 

apólice; e; 

II. Quando o período indenitário fixado na apólice for igual ou superior a um 

ano: o resultado apurado mediante a aplicação da percentagem do lucro bruto 

ao valor total da produção em numero de meses igual ao do período 

indenitário estipulado na apólice, imediatamente anteriores ao mês em que 

ocorreu o sinistro. 

c) Produção padrão: É o valor total de venda dos produtos manufaturados, durante 

os mesmos meses do período indenitário no ano anterior ao do evento. 

d) Queda de produção: É o valor da diferença de venda apurada entre a 

produção padrão e a produção verificada durante o período indenitário. 

e) Percentagem de Lucro bruto: É a relação percentual do lucro bruto sobre o 

valor de venda da produção, durante o último exercício financeiro anterior a data do 

evento. 

 

1.1.6.2  Disposições: 

a) Importância pagável: A cobertura concedida por esta apólice abrange a perda de 

lucro bruto em consequência da redução da produção e a realização de gastos 

adicionais efetuados para evitar ou atenuar essa redução. As importâncias pagáveis, 

sujeitas às condições desta apólice, serão o resultado das seguintes apurações: 

 

b) Com referência à perda de lucro bruto: a importância resultante da aplicação da 

percentagem do lucro bruto a queda de produção consequente de evento coberto, 

reduzida da economia de despesas especificadas ocorridas no período indenitário, em 

consequência do sinistro, ou seja, reduzida da diferença entre o montante a que 

atingiram as despesas especificadas caso o sinistro não tivesse ocorrido, e o 

montante a que, em consequência do sinistro, as reduziram; e; 
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c) Com referência aos gastos adicionais: aqueles gastos que, pelo fato de terem sido 

efetuados, tenham evitado ou atenuado a redução da produção durante o período 

indenitário, observado no item c das Disposições Gerais. Em qualquer caso, a 

importância pagável correspondente a esses gastos não poderá exceder, em hipótese 

alguma a importância resultante do produto do lucro bruto à redução de produção 

assim evitada. No caso de haver verba própria para despesas com instalação em 

novo local, a correspondente importância pagável não obedecerá ao mesmo critério. 

 

1.1.7  Consumo 

1.1.7.1 Definições: 

a) Consumo: É o total de unidades, de matéria prima, consumida na fabricação dos 

produtos nos locais mencionados na presente apólice. 

b) Valor em Risco: Para todos os fins e efeitos de aplicação de rateio, entende-se por 

valor em risco: 

I. Quando o período indenitário fixado na apólice for inferior a um ano: o 

resultado apurado na multiplicação do lucro bruto por unidade consumida pela 

consumo padrão correspondente ao período indenitário máximo estipulado na 

apólice; e; 

II. Quando o período indenitário fixado na apólice for igual ou superior a um 

ano: o resultado apurado no produto do lucro bruto por unidade consumida 

pelo valor total do consumo em número de meses igual ao do período 

indenitário estipulado na apólice, imediatamente anteriores ao mês em que 

ocorreu o sinistro. 

c) Consumo padrão: É o consumo durante os mesmos meses do período indenitário 

no ano anterior ao do evento. 

d) Queda de consumo: É a diferença apurada entre o consumo padrão e o consumo 

verificado durante o período indenitário. 

e) Lucro bruto por unidade consumida: É o lucro bruto auferido durante o último 

exercício financeiro anterior à data do evento, dividido pelo número das unidades 

consumidas durante o mesmo período. 

 

1.1.7.2  Disposições: 

a) Importância pagável: A cobertura concedida por esta apólice abrange a perda 

de lucro bruto em consequência da redução do consumo e a realização de gastos 

adicionais efetuados para evitar ou 



9/14 

 

 

 

atenuar essa redução. As importâncias pagáveis, sujeitas às condições desta apólice, 

serão o resultado das seguintes apurações: 

I. Com referência à perda de lucro bruto: a importância resultante da aplicação 

da percentagem de lucro bruto por unidade consumida pela queda de consumo 

consequente de evento coberto, reduzida da economia de despesas 

especificadas ocorridas no período indenitário, em consequência do sinistro, 

ou seja, reduzida da diferença entre o montante a que atingiram as despesas 

especificadas caso o sinistro não tivesse ocorrido, e o montante a que, em 

consequência do sinistro, as reduziram; e; 

II. Com referência aos gastos adicionais: aqueles gastos que, pelo fato de 

terem sido efetuados, tenham evitando ou atenuado a redução do consumo 

durante o período indenitário, observado no item “c” das Disposições Gerais. 

Em qualquer caso, a importância pagável correspondente a esses gastos não 

poderá exceder, em hipótese alguma a importância resultante do produto do 

lucro bruto por unidade produzida, pela redução de produção assim evitada. 

No caso de haver verba própria para despesas com instalação em novo local, 

a correspondente importância pagável não obedecerá ao mesmo critério. 

 

1.1.8   Cobertura Simultânea 

Fica entendido e acordado que, no caso de qualquer evento coberto por esta apólice atingir somente 

os produtos acabados, os prejuízos serão apurados com base nas definições e disposições de 

“Movimento de Negócios”, e, na hipótese de causar interrupção ou diminuição da produção nas 

seções industriais, quer haja ou não estoque de produtos acabados, os prejuízos serão apurados com 

base nas definições de “produção” ou “consumo”, levando em conta, porém, a real perda de lucro a 

que se possa conduzir a diminuição ocorrida. 

 

1.1.9   Clausula de insuficiência de Seguro de Danos Materiais 

Fica entendido e concordado que, no caso de ficar comprovado que a insuficiência do seguro de 

danos materiais acarretou uma agravação dos prejuízos de Lucros Cessantes consecutivos a um 

sinistro, a indenização será reduzida àquela que seria fixada caso o seguro de danos materiais 

tivesse sido suficiente para a reposição dos bens sinistrados no tempo razoavelmente necessário. 

 

1.1.10   Impedimento de acesso 

Fica entendido e concordado que estarão cobertos pela presente apólice a perda de lucro bruto e a 

realização de gastos adicionais, perda e realização causadas por interrupção ou perturbação 

provocada no giro de negócios do Segurado pela interdição do seu estabelecimento ou do logradouro 
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onde o mesmo funcione, interdição superior a 48 (quarenta e oito) horas e determinada pela 

autoridade competente, em virtude da concorrência do evento previsto na apólice, quer tenha o 

evento ocorrido no edifício onde se encontra o estabelecimento do Segurado, quer tenha ocorrido em 

outro edifício da vizinhança, funcionando esta cobertura suplementar independentemente do fato de 

nenhum dos locais mencionados na apólice ter sofrido dano material, consequente do mesmo evento. 

1.1.11   Movimento de Negócios Para Firmas Recém Estabelecidas 

Prevalecem as seguintes definições, relativas ao Movimento de Negócios que fazem parte 

integrante desta cobertura: 

a) Movimento de Negócios Anual: é o movimento de negócios verificado entre a data 

do início das atividades do Segurado e a data do evento, dividido pelo número de 

meses decorridos e multiplicados por doze. 

b) Movimento de Negócio Padrão: é o movimento de negócios que seria realizado 

durante o período indenitário, se o evento não tivesse ocorrido. A estimativa desse 

movimento será feita, tornando-se por base o movimento de negócios anual; e; 

c) Percentagem de Lucro Bruto: é a relação percentual entre o lucro bruto e o 

movimento de negócios, auferidos ambos entre a data de inicio das atividades do 

Segurado e a data do evento. 

  

1.1.12   Produção para Firmas Recém Estabelecidas 

Prevalecem as seguintes definições, relativas à Produção, que fazem parte integrante desta 

cobertura: 

a) Produção Anual: é a produção verificada entre a data do inicio das atividades do 

Segurado e a data do evento, dividida pelo número de meses decorridos e multiplicada 

por doze. 

b) Produção Padrão: é a produção que seria realizada durante o período indenitário, 

se o evento não tivesse ocorrido. A estimativa dessa produção será feita, tornando-se 

por base a produção anual. 

c) Lucro Bruto por Unidade: é o lucro verificado entre a data do inicio das atividades 

do Segurado e a data do evento, dividido pelo numero de unidades produzidas durante 

esse mesmo período, e; 

d) Percentagem de Lucro Bruto: é a relação percentual entre o lucro bruto e o 

valor de venda da produção verificada entre a data do inicio das atividades do 

Segurado e data do evento. 

 

1.1.13   Consumo para Firmas Recém Estabelecidas 

Prevalecem as seguintes definições, relativas à Produção, que fazem parte integrante desta 

cobertura: 

a) Consumo Anual: é o consumo verificado entre a data do inicio das atividades do 
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Segurado e a data do evento, dividida pelo número de meses decorridos e 

multiplicada por doze. 

b) Consumo Padrão: é o consumo que seria realizado, durante o período indenitário, 

se o evento não tivesse ocorrido. A estimativa desse consumo será feita, tornando-se 

por base a produção anual. 

c) Lucro Bruto por Unidade Consumida: é o lucro bruto auferido entre a data do inicio 

das atividades do Segurado e a data do evento, dividido pelo numero de unidades 

produzidas durante esse mesmo período. 

 

1.1.14   Parada para Manutenção de equipamentos 

A importância pagável por esta cobertura só abrange a perda de lucro bruto correspondente 

ao tempo em que o Segurado teve sua atividade reduzida exclusivamente em consequência 

do evento coberto, ficando, portanto, expressamente excluído de qualquer indenização o 

tempo de paralisação aplicado na limpeza e manutenção de equipamentos. 

 

1.1.15   Participação Obrigatória do Segurado 

Fica entendido e acordado que em caso de sinistro, o Segurado participará com o percentual 

(%) e/ou valor mínimo dos prejuízos a serem indenizados por esta Seguradora, determinado 

na especificação do contrato de seguro/apólice. Se duas ou mais POS relativas a Lucros 

Cessantes cobertos conforme os termos destas condições, forem aplicadas a franquia de 

maior valor, a menos que hás já disposição em contrario. 

 

1.2   DESPESAS FIXAS 

1.2.1  Riscos Garantidos 

Estão cobertos até o limite de garantia fixado para a presente cobertura as despesas fixas do 

estabelecimento segurado, se este ficar total ou parcialmente paralisado por mais de 7 dias em 

consequência de sinistro coberto pela garantia básica - Incêndio, Raio, Explosão - desta apólice de 

seguro, desde que a Seguradora tenha indenizado ou reconhecido sua responsabilidade com relação 

à cobertura desses eventos. 

As despesas fixas cobertas são as seguintes: Honorários, salários, encargos sociais e trabalhistas, 

aluguéis (caso não contratada a cobertura específica), impostos, contas de água, luz, telefone, gás e 

condomínio, bem como outras despesas que comprovadamente perdurem, após a interrupção ou 

perturbação do movimento de negócio. O pagamento dessas despesas será efetuado mensalmente 

mediante comprovante, na proporção da parte paralisada e do período de paralisação, limitado a 06 

(seis) meses consecutivos e ao limite máximo de indenização desta garantia. 

Para definição das outras despesas indenizáveis deve-se considerar aquelas que perdurariam mesmo 

com as atividades de venda ou produção totalmente paralisadas. 

Acham-se também garantidas as despesas com instalação temporária em outro local, efetuadas para 
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reduzir a perda do movimento de negócios do Segurado, ficando tais despesas limitadas ao valor 

equivalente à redução de indenização, referente demais despesas fixas, que resultar do 

procedimento. 

1.2.2 Riscos Excluídos e Bens não Compreendidos 

 

Além das exclusões constantes da Cláusula 04 – Riscos Excluídos e Bens não Compreendidos das 

condições gerais – acham-se também excluídos: 

a) Paralisação de atividades não decorrentes do evento coberto (Incêndio, Raio ou Explosão). 

Obs.: Mediante estipulação expressa na apólice e pagamento de prêmio adicional 

determinado pela Seguradora poderá ser concedida cobertura para outros eventos (danos 

materiais) previstos nestas Condições Gerais, desde que contratada a cobertura 

facultativa. 

b) Riscos excluídos na cobertura do evento causador da paralisação. 

1.2.3 Participação Obrigatória do Segurado 

Fica entendido e acordado que em caso de sinistro, o Segurado participará com o percentual (%) 

e/ou valor mínimo dos prejuízos a serem indenizados por esta Seguradora, determinado na 

especificação do contrato de seguro/apólice. 

 

1.3   DESPESAS COM HONORÁRIOS DE PERITOS CONTADORES 

 

1.3.1 Riscos Cobertos 

Fica entendido e acordado que, tendo o Segurado pago o correspondente prêmio adicional, a 

presente cobertura garante os honorários extraordinários que o Segurado venha a pagar ao seu 

perito contábil ou ao perito contábil que o mesmo venha a contratar, para avaliar e preparar a 

reclamação dos prejuízos em caso de sinistro. Esta garantia somente será indenizável se contratada 

a garantia adicional de Lucros Cessantes. 

 

1.3.2 Riscos Excluídos e Bens não Compreendidos 

Além das exclusões constantes da Cláusula 04 – Riscos Excluídos e Bens não Compreendidos 

das condições gerais – acham-se também excluídos: 

a) Paralisação de atividades não decorrentes do evento coberto (Incêndio, Raio ou Explosão). 

b) Riscos excluídos na cobertura do evento causador da paralisação. 

 

1.3.3 Participação Obrigatória do Segurado 

Fica entendido e acordado que em caso de sinistro, o Segurado participará com o percentual (%) 

e/ou valor mínimo dos prejuízos a serem indenizados por esta Seguradora, determinado na 

especificação do contrato de seguro/apólice. 
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1.4   DESPESAS COM INSTALAÇÃO EM NOVO LOCAL 

1.4.1 Riscos Garantidos 

Estão cobertos até o limite de garantia fixado para a presente cobertura as despesas com Instalação 

em Novo Local, as quais serão as que o Segurado efetuar com sua instalação em novo ponto, a fim 

de que suas atividades voltem o mais depressa possível ao ritmo normal, após a ocorrência de 

Incêndio, Queda de raio, Explosão e Fumaça de qualquer causa e Queda de aeronaves, que 

impossibilite a continuação do primitivo local, ficando, assim, garantidos os gastos incorridos em 

obras de adaptação, bem como com o fundo de comércio que o Segurado pagar a outrem, se 

deste obtiver o ponto, desde que seu valor esteja razoavelmente próximo daquele do ponto que antes 

lhe pertencia. 

1.4.2 Riscos Excluídos e Bens não Compreendidos 

Além das exclusões constantes da Cláusula 04 – Riscos Excluídos e Bens não Compreendidos 

das condições gerais – acham-se também excluídos: 

a) Simples queima de objetos (sem chamas), por não caracterizar a ocorrência de 

incêndio; 

b) Danos de queda de raio sem vestígios que comprovem inequivocamente sua 

ocorrência; 

c) Danos consequentes de qualquer tipo de dano elétrico, conforme definido na 

Cláusula 3.2, mesmo quando causado por queda de raio; 

d) Prejuízos decorrentes de explosão de caldeiras, caso se comprovem a 

inobservância do estabelecido às recomendações do fabricante ou aos regulamentos 

vigentes sobre o funcionamento de caldeiras, bem como os prejuízos decorrentes de 

manutenção precária ou inadequada comprovada pelo órgão governamental de 

fiscalização e; 

e) Danos decorrentes de implosão ou quebra de máquinas/equipamentos. 

 

1.4.3 Participação Obrigatória do Segurado 

Fica entendido e acordado que em caso de sinistro, o Segurado participará com o percentual (%) 

e/ou valor mínimo dos prejuízos a serem indenizados por esta Seguradora, determinado na 

especificação do contrato de seguro/apólice. 
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2. Formas de Contratação 

1. Abreviaturas 

VRD = Valor em Risco Declarado 

Valor total dos bens/interesse seguráveis, informado pelo Segurado na apólice por ocasião de sua 

contratação. 

VRA = Valor em Risco Apurado 

Valor total dos bens/interesses seguráveis, apurado no dia e local do sinistro. 

IND = Indenização paga pela Seguradora Seguros ao Segurado. 

PREJ= Prejuízos indenizáveis 

FR= Franquia (quando aplicada) 

 

1.1 Garantia Básica – Lucros Cessantes 

a) LMI menor ou igual a R$ 4.000.000,00 e VR correspondente à cobertura 

básica inferior a R$ 60.000.000,00. 

PRIMEIRO RISCO 

ABSOLUTO IND = 

PREJ – FR 

 

b) LMI maior do que R$ 4.000.000,00 ou VR correspondente à cobertura básica inferior a 

R$ 60.000.000,00. PRIMEIRO RISCO RELATIVO 

IND = (PREJ – FR) X (VRD / VRA) 

1.2 Observação: 

Se VRA / VRD for menor ou igual a 1,25 IND = PREJ - FR 

 

Se VRA / VRD for maior que 1,25 IND = (PREJ – FR) X (VRD / VRA) 

 

c) Fica entendido e acordado que, tendo o Segurado para o prêmio estabelecido com base 

na tabela de coeficiente de agravação em vigor, admite-se a contratação da cobertura de 

Lucros Cessantes prevista nas condições gerais, a 1º Risco Relativo, respondendo a 

Seguradora Seguros pelos prejuízos cobertos que excedam a franquia estabelecida até o 

limite de indenização previsto na apólice. 

d) Fica, outrossim, entendido que se o Valor em Risco, apurado no momento de qualquer 

sinistro, se for superior a 1,25 do Valor em Risco expressamente declarado na apólice, 

correrá por conta do Segurado a parte proporcional do prejuízo correspondente à 

diferença entre o Valor em Risco especificado na apólice, este ficará separadamente 

sujeito a esta condição, não podendo o Segurado alegar excesso de valor em risco 

declarado em uma verba para compensação de insuficiência em outro. 

Na taxa da cobertura de Lucros cessantes desta situação, haverá a seguinte agravação: 
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Quantidade de 

meses 

Fator de 

agravação 

12 1,00 

11 1,06 

10 1,12 

9 1,19 

8 1,28 

7 1,37 

6 1,48 

5 1,61 

4 1,76 

3 1,95 

2 2,18 

1 2,46 
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Para relações intermediarias, aplica-se o coeficiente maior. 

e) Demais Coberturas Primeiro Risco Absoluto IND = PREJ – FR 

 

3. Documentos Necessários para Abertura de Sinistro 

1.1. A documentação exigível em caso de sinistro coberto das coberturas de Lucros Cessantes, Despesas 

Fixas, Honorários de Peritos Contadores, Instalação em Novo Local é a que segue: 

a) mesma documentação necessária para o evento gerador do sinistro de danos materiais; 

b) comprovantes de pagamento de despesas; 

c) 12 (doze) últimos balancetes contábeis; 

d) último balanço Contábil. 

 

2.2. Além dos referidos documentos, a Seguradora poderá exigir atestados ou certidões de autoridades 

competentes, bem como, certidão de abertura de inquérito ou processos instaurados em virtude do fato que 

produziu o sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização, bem como outros documentos, caso sejam 

considerados necessários. 

 

3.3. O reembolso das despesas será efetuado mensalmente, mediante apresentação de comprovantes, na 

proporção da parte interrompida e do período de interrupção contratado, consecutivo, no tocante a lucro 

líquido e despesas fixas. 

 

4. Ratificação 

Ratificam-se todos os termos das Condições Gerais desta apólice que não tenham sido alterados ou 

revogados pela presente garantia adicional 

 

. 
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