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SEGURO DE RESPOSABILIDADE CIVIL - EMPRESARIAL   
 

As coberturas abaixo apresentadas são coberturas adicionais ao Seguro Compreensivo 

Empresarial.  

 

1. RESPONSABILIDADE CIVIL EMPRESA   

1.1. Riscos Cobertos  

Garante, até o Limite Máximo de Indenização determinado e contratado pelo Segurado, o 

reembolso ao Segurado ou pagamento direto ao terceiro prejudicado, das quantias pelas 

quais vier a ser responsável civilmente em sentença judicial transitada em julgado ou em 

acordo com os terceiros prejudicados e autorizado de modo expresso pela Seguradora, 

relativas a reparações por danos involuntários decorrentes da responsabilização civil do 

Segurado por Danos Corporais e/ou Materiais, causados a terceiros, ocorridos no interior 

dos estabelecimentos especificados na apólice e decorrentes exclusivamente dos 

seguintes fatores geradores:  

a) incêndio e/ou explosão originados nos imóveis ou nas instalações da empresa 

segurada;   

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 apenas eventualmente, inclusive carga e descarga;   

e) acidentes causados por defeito de funcionamento de máquinas, veículos, aparelhos, 

equipamentos e instalações, ainda que não pertencentes ao Segurado;  

f) acidentes causados por erro humano na operação de máquinas, veículos, aparelhos, 

equipamentos e instalações, ainda que não pertencentes ao Segurado;   

g) acidentes ocorridos durante a realização de serviços de conservação e/ou 

manutenção, efetuados em máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e 

instalações, ainda que não pertencentes ao Segurado;  

h) atos de vandalismo, praticados por empregados, prepostos e/ou terceiros 

contratados;   
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i) Da existência, uso e conservação do estabelecimento Segurado;  

j) Das operações comerciais e/ou industriais, desenvolvidas dentro do 

Estabelecimento Segurado, inerentes ao seu ramo de atividade;  

k) acidentes causados por veículos terrestres de propriedade do Segurado, ou por ele 

alugados, arrendados ou administrados.   

1.1.2. - Estarão garantidas as custas judiciais do foro civil e os honorários, de 

advogados nomeados pelo Segurado, desde que o evento, que culminou com o ingresso 

da ação judicial em face do Segurado, bem como o pedido do terceiro na demanda, 

estejam amparados pelo presente Seguro.  

O Segurado deverá, obrigatoriamente, informar à Seguradora sobre qualquer ação 

judicial que venha a sofrer, além de remeter cópia da documentação judicial, juntamente 

com o contrato de honorários do advogado nomeado para sua defesa. Em caso de falta 

de informação sobre a ação judicial, celebração de acordo sem anuência da Seguradora 

e/ou ocorrência de revelia, a Seguradora ficará isenta de quaisquer obrigações 

decorrentes desta apólice.  

A Seguradora poderá intervir na ação na qualidade de assistente.  

1.1.3. - Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado 

ao tentar evitar e/ou minorar os danos aludidos acima, nos termos das Condições Gerais.    

1.1.4. O termo "acidente" significa qualquer evento danoso que ocorra de forma 

súbita, imprevista e exterior à vítima ou à coisa atingida, não necessariamente 

provocando morte, sequelas permanentes ou perda total.    

1.1.5. - A expressão "interior dos estabelecimentos especificados na apólice" 

abrange também o perímetro interno da propriedade em que se localizam os 

estabelecimentos, se esta pertencer ao Segurado, ou for por ele administrada, alugada 

ou arrendada.     

a) - Em relação aos fatos geradores aludidos nas alíneas (e) e (f), a garantia somente 

subsistirá se:    

b) for comprovada a existência de manutenção regular das máquinas, veículos, 

aparelhos, equipamentos e instalações, quando necessária;   
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c) na hipótese de ser necessário um operador para manejar as máquinas, veículos, 

aparelhos, equipamentos e instalações, tiverem sido empregadas e/ou contratadas 

pessoas comprovadamente habilitadas, quando exigida a habilitação, pelo respectivo 

fabricante e/ou por disposição legal;   

d) tiverem sido expostos avisos de advertência, em locais visíveis, alertando os 

usuários das máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações, da eventual 

existência de qualquer tipo de perigo;   

e) for comprovado que as máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações 

foram utilizados dentro da capacidade para a qual foram concebidos.    

1.1.6. - Em relação ao fato gerador aludido na alínea (g), a garantia somente 

subsistirá se:  

a) avisos de advertência tiverem sido expostos em locais visíveis, alertando os 

transeuntes da realização dos serviços; e   

b) tiverem sido designadas, para executar os serviços, pessoas comprovadamente 

habilitadas, quando tal habilitação for exigida pelos fabricantes e/ou por disposição 

legal.    

  

1.2. Riscos Excluídos   

1.2.1. - Além dos riscos excluídos nas Condições Gerais, não estão garantidas por 

esta cobertura as quantias devidas e/ou as despendidas, pelo Segurado, para reparar, 

evitar e/ou minorar danos, de qualquer espécie decorrentes de:  

a) Desaparecimento, extravio, subtração ou danos causados a bens, mercadorias, 

objetos e veículos de terceiros, inclusive em poder do Segurado, para guarda, 

custódia, transporte, uso, manipulação ou execução de qualquer trabalho;  

b) Responsabilidades assumidas por contratos ou convenções, bem como os danos 

consequentes de seu não cumprimento;  

c) Multas e fianças, bem como quaisquer despesas relativas a ações ou processos 

criminais;  

d) Contaminação, umidade, infiltração e poluição de qualquer natureza;  
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e) Danos morais;  

f) Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes, não decorrentes de dano corporal 

e/ou dano material, sofridos pelo reclamante e cobertos pelo presente contrato;  

g) Danos causados a sócios ou a dirigentes do(s) Estabelecimento(s) Segurado(s), 

seus ascendentes, descendentes e cônjuge, bem como a quaisquer parentes que 

com ele residam ou dele economicamente dependam e ainda os causados ao(s) 

próprio(s) Estabelecimento(s) Segurado(s);  

h) Danos causados pelo manuseio, uso ou defeito de mercadorias, comestíveis, 

bebidas e produtos fabricados, vendidos, alugados, cedidos, aplicados e/ ou 

distribuídos pelo Segurado, depois de entregues a terceiros e ocorridos fora do(s) 

Estabelecimento(s) Segurado(s);  

i) Danos causados pela distribuição e/ou fornecimento de comestíveis e bebidas, 

ainda que dentro do(s) Estabelecimento(s) Segurado(s);  

j) Danos relacionados à prestação de serviços profissionais a terceiros; entende-

se por serviços profissionais aqueles prestados por pessoas com conhecimento 

ou treinamento técnico especializado, habilitadas por órgãos competentes, de 

âmbito nacional e geralmente denominadas “profissionais liberais”, em locais ou 

recintos de propriedade de terceiros ou por estes controlados ou utilizados;  

k) Danos causados por qualquer tipo de obra de reforma, ampliação, construção, 

reconstrução, demolição do(s) imóvel(is) ou suas instalações, bem como trabalhos 

de instalação e montagem; l) danos decorrentes de má conservação do 

Estabelecimento Segurado;  

l) Danos decorrentes de competição e jogos de qualquer natureza;  

m) Danos decorrentes da inobservância de normas relativas à atividade 

desenvolvida no Estabelecimento Segurado, no que digam respeito à sua 

segurança e de seus usuários;  

n) Danos decorrentes de fenômenos da natureza, tais como: vendaval, furacão, 

ciclone, tornado, queda de granizo, tempestade, raio;  

o) Danos decorrentes de tumultos, vandalismos, greves e da paralisação das 

atividades, motivada pelo Segurado;  
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p) Danos resultantes de dolo do Segurado e/ou seus prepostos;  

q) Danos decorrentes de operações de carga e descarga e/ou içamento e descida;  

r) Danos causados a veículos quando em locais de propriedade, alugados ou 

controlados pelo Segurado, inclusive quando localizados em áreas comuns de 

edifícios em condomínio e danos decorrentes da circulação de veículos terrestres 

fora dos locais de propriedade, alugados ou controlados pelo Segurado, inclusive 

a circulação em áreas comuns de edifícios em condomínio;  

s) Danos materiais e corporais aos empregados do Segurado;  

t) Prejuízos decorrentes de ação trabalhista;  

u) Não comparecimento em audiência designada, falta de apresentação de defesa 

por parte do Segurado e/ou ocorrência de revelia;  

v) Prestação de quaisquer serviços em locais de terceiros;  

w) Danos causados por atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo 

praticados por empregados do Segurado, ou ainda, por pessoas a ele 

assemelhadas, sócios, controladores, dirigentes, administradores legais, 

beneficiários e respectivos representantes;  

x) Instalação e montagem, entregas de mercadorias, assistência técnica, bem como 

qualquer prestação de serviços e atividades em geral realizadas em locais ou 

recintos de propriedade de terceiros ou por estes controlados ou utilizados;  

y) Danos causados por asbestos, talco asbestiforme, diethilstibesrol, dioxina, uréia, 

formaldeido, vacina suína, dispositivo intrauterino (DIU), contraceptivo oral, fumo 

ou derivados, danos resultantes de hepatite B ou síndrome de deficiência 

imunológica adquirida (AIDS);   

1.2.2. Qualquer fato gerador não relacionado na cláusula “risco coberto” desta 

cobertura é considerado como risco excluído.  

1.2.3. Disposições especiais   

1. Esta cobertura pode ser contratada por quaisquer PESSOAS JURÍDICAS que exerçam 

atividades comerciais e/ou industriais, não sendo, porém, recomendada para aquelas 

que disponham de seguro específico, neste ou em outro ramo.   

2. Para efeito desta Garantia, ficam válidas as seguintes definições:  



 

10 
 
 
 

 

CONDIÇÕES ESPECIAIS                                                           
SEGURO RC – EMPRESARIAL 
PROCESSO SUSEP: 15414.900192/2014-75 

Danos materiais a terceiros: São os valores que o Segurado for obrigado a indenizar 

em razão de danos materiais causados a terceiros.  

Danos corporais a terceiros: Compreende as indenizações por morte, invalidez 

permanente e despesas com assistência médico hospitalar, que o Segurado for 

obrigado a pagar, em decorrência de acidente involuntário causado a terceiro.  

  

1.3.  Limite Agregado  

1.3.1. - Para cada cobertura contratada, poderá ser estabelecido um segundo valor 

máximo de pagamento e/ou reembolso, denominado "LIMITE AGREGADO", que representa 

o limite máximo de responsabilidade da Seguradora quando considerados todos os 

sinistros abrigados pela cobertura, ocorridos independentemente, atendidas as demais 

disposições do seguro.  

1.3.2. - Para cada cobertura contratada, o Limite Agregado é definido como igual ao 

produto do valor inicialmente pactuado para o Limite Máximo de Indenização, determinado 

e contratado pelo Segurado, por um fator maior ou igual a um, o qual é previamente 

acordado e estabelecido nas Condições Particulares do seguro.  

1.3.3. - Na hipótese de não haver, nas Condições Particulares, referência aos fatores 

multiplicativos acima aludidos, estes serão supostos iguais a 1 (um).  

1.3.4. - Os Limites Máximos de Indenização de cada cobertura (LMI), assim como os 

respectivos Limites Agregados (LA), não se somam nem se comunicam.  

   

1.4. Ratificação  

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

alterados ou revogados pela presente garantia adicional.  

 

2. RESPONSABILIDADE CIVIL - EMPREGADOR   

2.1. Riscos Cobertos  

Garante, até o Limite Máximo de Indenização determinado e contratado pelo Segurado, o 

reembolso ao Segurado ou pagamento direto ao terceiro prejudicado, das quantias pelas 
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quais vier a ser responsável civilmente em sentença judicial transitada em julgado ou em 

acordo com os terceiros prejudicados, autorizado de modo expresso pela Seguradora, 

relativas a reparações por danos involuntários decorrentes da responsabilização civil do 

Segurado por Danos Corporais sofridos por seus empregados, sejam estes vinculados 

contratualmente ou não, desde que caracterizado o vínculo empregatício, bem como por 

prepostos, estagiários, bolsistas e/ou terceiros  contratados, quando a seu serviços, 

causados por Acidentes Pessoais decorrentes exclusivamente dos seguintes fatos 

geradores:   

a) incêndio e/ou explosão originados nos imóveis ou nas instalações da empresa 

segurada;   

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 apenas eventualmente, inclusive carga e descarga;  

e) acidentes causados por defeito de funcionamento de máquinas, veículos, aparelhos, 

equipamentos e instalações, ainda que não pertencentes ao Segurado;  

f) acidentes causados por erro humano na operação de máquinas, veículos, aparelhos, 

equipamentos e instalações, ainda que não pertencentes ao Segurado;   

g) acidentes ocorridos durante a realização de serviços de conservação e/ou 

manutenção, efetuados em máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e 

instalações, ainda que não pertencentes ao Segurado;    

h) acidentes causados por veículos terrestres de propriedade do Segurado, ou por ele 

alugados, arrendados ou administrados, ocorridos nos locais especificados na 

apólice;  

i) acidentes ocorridos fora dos imóveis ou das instalações da empresa segurada, 

quando o empregado estiver a serviço do Segurado.   

2.1.1. - A presente cobertura abrange apenas danos decorrentes de acidente 

pessoal, que resultem em morte ou em invalidez permanente do empregado, Total ou  

Parcial:    
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a) entende-se, para fins desta cobertura, a invalidez permanente Total como a 

impossibilidade de o empregado  retomar a atividade laborativa que exercia quando 

da época do acidente, sem perspectiva de reabilitação;    

b) entende-se, para fins desta cobertura, a invalidez permanente Parcial como a 

diminuição da capacidade de trabalho em relação à atividade laborativa que exercia 

quando da época do acidente, sem perspectiva de reabilitação completa.   

2.1.2. - Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado 

ao tentar evitar e/ou minorar os danos aludidos acima, nos termos das Condições Gerais.   

2.1.3. - Em relação aos fatos geradores aludidos nas alíneas (e) e (f), a garantia 

somente subsistirá se:   

a) for comprovada a existência de manutenção regular das máquinas, veículos, 

aparelhos, equipamentos e instalações, quando necessária;    

b) na hipótese de ser necessário um operador para manejar as máquinas, veículos, 

aparelhos, equipamentos e instalações, tiverem sido empregadas e/ou contratadas 

pessoas comprovadamente habilitadas, quando exigida a habilitação, pelo respectivo 

fabricante e/ou por disposição legal;   

c) tiverem sido expostos avisos de advertência, em locais visíveis, alertando os 

usuários das máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações, da eventual 

existência de qualquer tipo de perigo;   

d) for comprovado que as máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações 

foram utilizados dentro da capacidade para a qual foram concebidos.   

2.1.4. - Em relação ao fato gerador aludido na alínea (g), a garantia somente 

subsistirá se:  

a) avisos de advertência tiverem sido expostos em locais visíveis, alertando os 

transeuntes da realização dos serviços; e   

b) tiverem sido designadas, para executar os serviços, pessoas comprovadamente 

habilitadas, quando tal habilitação for exigida pelos fabricantes e/ou por disposição 

legal.   
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2.1.5. - Em relação ao fato gerador aludido na alínea (h), ratificam-se as alíneas (b) 

e (d), do subitem 5.4, das Condições Gerais.   

2.1.6. - A indenização devida por este contrato independe:  

a) daquela estipulada, nos termos da legislação em vigor, pelo Seguro Obrigatório de 

Acidente de Trabalho;   

b) de o acidente pessoal estar previsto na legislação em vigor.   

2.1.7. - Estarão garantidas as custas judiciais do foro civil e os honorários, de 

advogados nomeados pelo Segurado, desde que o evento que culminou com o ingresso 

da ação judicial em face do Segurado, bem como o pedido do terceiro na demanda, 

estejam amparados pelo presente Seguro.  

2.1.8. - O Segurado deverá, obrigatoriamente, informar à Seguradora sobre qualquer 

ação judicial que venha a sofrer, além de remeter cópia da documentação judicial, 

juntamente com o contrato de honorários do advogado nomeado para sua defesa. Em 

caso de falta de informação sobre a ação judicial, celebração de acordo sem anuência da 

Seguradora e/ou ocorrência de revelia, a Seguradora ficará isenta de quaisquer 

obrigações decorrentes desta apólice. A Seguradora poderá intervir na ação na qualidade 

de assistente.  

  

2.2. Riscos Excluídos  

2.2.1. – Além das exclusões constantes das condições gerais, este contrato não 

cobre:  

a) Danos decorrentes de qualquer fato gerador não relacionado a cláusula “ riscos 

cobertos” desta cobertura:  

b) Despesas médicas, hospitalares, de socorro, e de resgate de qualquer natureza. 

exceto aquelas referenciadas no subitem 2.1.2 acima;  

c) Despesas Funerárias;  

d) Reclamações resultantes do não cumprimento de obrigações trabalhistas 

relativas à seguridade social, seguros de acidentes do trabalho, pagamento de 

salários e similares;  
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e) Os danos resultantes de dolo ou culpa grave equiparável ao dolo do Segurado;  

f) Reclamações relacionadas com doença profissional, doença do trabalho ou 

similar;  

g) Os danos relacionados com radiações ionizantes ou energia nuclear, salvo 

convenção em contrário;  

h) Reclamações decorrentes de ações de regresso contra o Segurado, promovidas 

pela Previdência Social;  

i) Danos morais;  

j) Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes, não decorrentes de dano corporal 

e/ou dano material, sofridos pelo reclamante e cobertos pelo presente contrato; 

e  

k) Danos corporais, morte e invalidez de empregados contratados para função de 

vigia e/ou vigilante.  

  

2.3. Disposições Complementares  

2.3.1. Ratificam-se as Condições Gerais, exceto as disposições que conflitarem com 

as presentes Condições Especiais, hipótese em que estas prevalecerão sobre aquelas.  

2.3.1.1. - Em particular, afetando apenas esta cobertura, são alteradas as 

seguintes disposições das Condições Gerais, ressalvadas as adaptações 

necessárias:   

a) diversamente do disposto no subitem 2.1, são contemplados exclusivamente 

Danos Corporais.  

2.3.2. - Estas Condições Especiais podem ser modificadas por disposições 

estipuladas nas Condições  

2.3.3. Particulares.   

  

2.4. Disposições Especiais   

2.5.1. - O Segurado, nesta cobertura, deve ser, necessariamente, PESSOA JURÍDICA.   
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2.5.2. - A presente garantia dar-se-á exclusivamente durante a vigência desta 

apólice.  

2.5. - Limite Agregado  

2.6.1. - Para cada cobertura contratada, poderá ser estabelecido um segundo valor 

máximo de pagamento e/ou reembolso, denominado "LIMITE AGREGADO", que representa 

o limite máximo de responsabilidade da Seguradora quando considerados todos os 

sinistros abrigados pela cobertura, ocorridos independentemente, atendidas as demais 

disposições do seguro.  

2.6.2. - Para cada cobertura contratada, o Limite Agregado é definido como igual ao 

produto do valor inicialmente pactuado para o Limite Máximo de Indenização, determinado 

e contratado pelo Segurado, por um fator maior ou igual a um, o qual é previamente 

acordado e estabelecido nas Condições Particulares do seguro.  

2.6.3. - Na hipótese de não haver, nas Condições Particulares, referência aos fatores 

multiplicativos acima aludidos, estes serão supostos iguais a 1 (um).  

2.6.4. - Os Limites Máximos de Indenização de cada cobertura (LMI), assim como os 

respectivos Limites Agregados (LA), não se somam nem se comunicam.  

  

2.6. Ratificação  

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

alterados ou revogados pela presente garantia adicional.  

  

  

3. RESPONSABILIDADE CIVIL - ESTABELECIMENTO DE ENSINO   

3.1. Riscos Cobertos  

Garante, até o Limite Máximo de Indenização determinado e contratado pelo Segurado, o 

reembolso ao Segurado ou pagamento direto ao terceiro prejudicado, das quantias pelas 

quais vier a ser responsável civilmente em sentença judicial transitada em julgado ou em 

acordo com os terceiros prejudicados, autorizado de modo expresso pela Seguradora, 

relativas a reparações por danos involuntários decorrentes da responsabilização civil do 
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Segurado por Danos Corporais e/ou Materiais, causados a terceiros, alunos, bolsista e 

estagiários, ocorridos no interior dos estabelecimentos especificados na apólice e 

decorrentes exclusivamente dos seguintes fatores geradores:  

a) incêndio e/ou explosão originados nos imóveis ou nas instalações da empresa 

segurada;   

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 apenas eventualmente, inclusive carga e descarga;   

e) acidentes causados por defeito de funcionamento de máquinas, veículos, aparelhos, 

equipamentos e instalações, ainda que não pertencentes ao Segurado;  

f) acidentes causados por erro humano na operação de máquinas, veículos, aparelhos, 

equipamentos e instalações, ainda que não pertencentes ao Segurado;   

g) acidentes ocorridos durante a realização de serviços de conservação e/ou 

manutenção, efetuados em máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e 

instalações, ainda que não pertencentes ao Segurado;  

h) atos de vandalismo, praticados por alunos, empregados, prepostos e/ou terceiros 

contratados;   

i) Da existência, uso e conservação do estabelecimento Segurado;  

j) Das operações desenvolvidas dentro do Estabelecimento Segurado, inerentes ao 

seu ramo de atividade;  

k) acidentes causados por veículos terrestres de propriedade do Segurado, ou por ele 

alugados, arrendados ou administrados.   

l) Estão garantidas custas judiciais do foro civil e os honorários, de advogados 

nomeados pelo Segurado, desde que o evento, que culminou com o ingresso da ação 

judicial em face do Segurado, bem como o pedido do terceiro na demanda, amparado 

pelo presente Seguro. O Segurado deverá, obrigatoriamente, informar à Seguradora 

sobre qualquer ação judicial que venha a sofrer, além de remeter cópia da 

documentação judicial, juntamente com o contrato de honorários do advogado 

nomeado para sua defesa. Em caso de falta de informação sobre a ação judicial, 
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celebração de acordo sem anuência da Seguradora e/ou ocorrência de revelia, a 

Seguradora ficará isenta de quaisquer obrigações decorrentes desta apólice. A 

Seguradora poderá intervir na ação na qualidade de assistente.  

3.1.1. - Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado 

ao tentar evitar e/ou minorar os danos aludidos acima, nos termos das Condições Gerais.    

3.1.2. - O termo "acidente" significa qualquer evento danoso que ocorra de forma 

súbita, imprevista e exterior à vítima ou à coisa atingida, não necessariamente 

provocando morte, sequelas permanentes ou perda total.    

3.1.3. - A expressão "interior dos estabelecimentos especificados na apólice" 

abrange também o perímetro interno da propriedade em que se localizam os 

estabelecimentos, se esta pertencer ao Segurado, ou for por ele administrada, alugada 

ou arrendada.     

3.1.4. - Em relação aos fatos geradores aludidos nas alíneas (e) e (f), a garantia 

somente subsistirá se:    

a) for comprovada a existência de manutenção regular das máquinas, veículos, 

aparelhos, equipamentos e instalações, quando necessária;   

b) na hipótese de ser necessário um operador para manejar as máquinas, veículos, 

aparelhos, equipamentos e instalações, tiverem sido empregadas e/ou contratadas 

pessoas comprovadamente habilitadas, quando exigida a habilitação, pelo 

respectivo fabricante e/ou por disposição legal;   

c) tiverem sido expostos avisos de advertência, em locais visíveis, alertando os 

usuários das máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações, da eventual 

existência de qualquer tipo de perigo;   

d) for comprovado que as máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações 

foram utilizados dentro da capacidade para a qual foram concebidos.    

3.1.5. - Em relação ao fato gerador aludido na alínea (g), a garantia somente 

subsistirá se:  

a) avisos de advertência tiverem sido expostos em locais visíveis, alertando os 

transeuntes da realização dos serviços; e   
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b) tiverem sido designadas, para executar os serviços, pessoas comprovadamente 

habilitadas, quando tal habilitação for exigida pelos fabricantes e/ou por disposição 

legal.    

3.1.6. - Consumo de comestíveis e/ou bebidas, fornecidos e/ou comercializados pelo 

Segurado, ou por terceiros autorizados, nos estabelecimentos especificados na apólice.    

3.1.6.1. - A garantia acima não prevalecerá se os danos tiverem sido 

causados por produtos de caça, ou produtos do solo, da pecuária e/ou 

da pesca não submetidos a qualquer processo de transformação e/ou 

industrialização.    

3.1.6.2. - A responsabilidade do Segurado é subsidiária em relação aos 

terceiros autorizados a fornecer comidas e/ou bebidas nos 

estabelecimentos especificados na apólice.    

  

3.2. Riscos Excluídos   

3.2.1. - Além dos riscos excluídos nas Condições Gerais, não estão garantidas por 

esta cobertura as quantias devidas e/ou as despendidas, pelo Segurado, para reparar, 

evitar e/ou minorar danos, de qualquer espécie decorrentes de:  

a) Desaparecimento, extravio, subtração ou danos causados a bens, mercadorias, 

objetos e veículos de terceiros, inclusive em poder do Segurado, para guarda, 

custódia, transporte, uso, manipulação ou execução de qualquer trabalho;  

b) Responsabilidades assumidas por contratos ou convenções, bem como os danos 

consequentes de seu não cumprimento;  

c) Multas e fianças, bem como quaisquer despesas relativas a ações ou processos 

criminais;  

d) Contaminação, umidade, infiltração e poluição de qualquer natureza;  

e) Danos morais;  

f) Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes, não decorrentes de dano corporal 

e/ou dano material, sofridos pelo reclamante e cobertos pelo presente contrato;  
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g) Danos causados a sócios ou a dirigentes do(s) Estabelecimento(s) Segurado(s), 

seus ascendentes, descendentes e cônjuge, bem como a quaisquer parentes que 

com ele residam ou dele economicamente dependam e ainda os causados ao(s) 

próprio(s) Estabelecimento(s) Segurado(s);  

h) Danos causados pelo manuseio, uso ou defeito de mercadorias e produtos 

fabricados, vendidos, alugados, cedidos, aplicados e/ ou distribuídos pelo 

Segurado, depois de entregues a terceiros e ocorridos fora do(s) 

Estabelecimento(s) Segurado(s);  

i) Danos relacionados à prestação de serviços profissionais a terceiros; Entende-

se por serviços profissionais aqueles prestados por pessoas com conhecimento 

ou treinamento técnico especializado, habilitadas por órgãos competentes, de 

âmbito nacional e geralmente denominadas “profissionais liberais”, em locais ou 

recintos de propriedade de terceiros ou por estes controlados ou utilizados;  

j) Danos causados por qualquer tipo de obra de reforma, ampliação, construção, 

reconstrução, demolição do(s) imóvel (is) ou suas instalações, bem como 

trabalhos de instalação e montagem;  

k) Danos decorrentes de má conservação do Estabelecimento Segurado;  

l) Danos decorrentes de competição e jogos de qualquer natureza;  

m) Danos decorrentes da inobservância de normas relativas à atividade 

desenvolvida no Estabelecimento Segurado, no que digam respeito à sua 

segurança e de seus usuários;  

n) Danos decorrentes de fenômenos da natureza, tais como: vendaval, furacão, 

ciclone, tornado, queda de granizo, tempestade, raio;  

o) Danos decorrentes de tumultos, vandalismos, greves e da paralisação das 

atividades, motivada pelo Segurado;  

p) Danos resultantes de dolo do Segurado e/ou seus prepostos;  

q) Danos decorrentes de operações de carga e descarga e/ou içamento e descida;  

r) Danos causados a veículos quando em locais de propriedade, alugados ou 

controlados pelo Segurado, inclusive quando localizados em áreas comuns de 

edifícios em condomínio e danos decorrentes da circulação de veículos terrestres 
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fora dos locais de propriedade, alugados ou controlados pelo Segurado, inclusive 

a circulação em áreas comuns de edifícios em condomínio;  

s) Danos materiais e corporais aos empregados do Segurado;  

t) Prejuízos decorrentes de ação trabalhista;  

u) Não comparecimento em audiência designada, falta de apresentação de defesa 

por parte do Segurado e/ou ocorrência de revelia;  

v) Prestação de quaisquer serviços em locais de terceiros;  

w) Danos causados por atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo 

praticados por empregados do Segurado, ou ainda, por pessoas a ele 

assemelhadas, sócios, controladores, dirigentes, administradores legais, 

beneficiários e respectivos representantes;  

x) Instalação e montagem, entregas de mercadorias, assistência técnica, bem como 

qualquer prestação de serviços e atividades em geral realizadas em locais ou 

recintos de propriedade de terceiros ou por estes controlados ou utilizados;  

y) Danos causados por asbestos, talco asbestiforme, diethilstibesrol, dioxina, uréia, 

formaldeido, vacina suína, dispositivo intrauterino (DIU), contraceptivo oral, fumo 

ou derivados, danos resultantes de hepatite B ou síndrome de deficiência 

imunológica adquirida (AIDS);  

3.2.2. Qualquer fato gerador não relacionado na cláusula “risco coberto” desta 

cobertura é considerado como risco excluído.  

3.2.3. Disposições especiais   

a) Esta cobertura pode ser contratada por quaisquer PESSOAS JURÍDICAS que 

exerçam atividades de ensino, não sendo, porém, recomendada para aquelas que 

disponham de seguro específico no produto empresarial.   

b) Para efeito desta Garantia, ficam válidas as seguintes definições:  

Danos materiais a terceiros: São os valores que o Segurado for obrigado a 

indenizar em razão de danos materiais causados a terceiros.  

Danos corporais a terceiros: Compreende as indenizações por morte, invalidez 

permanente e despesas com assistência médico hospitalar, que o Segurado for 

obrigado a pagar, em decorrência de acidente involuntário causado a terceiro.  
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3.2.4. Medidas de Segurança   

3.2.4.1. - Além das obrigações constantes nas Condições Gerais, deverá o 

Segurado, observar todas as determinações das autoridades 

competentes, no que se refere a medidas de segurança e prevenção de 

acidentes, inclusive as relacionadas a seguir:   

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

acondicionamento de bebidas, nas áreas destinadas aos alunos, nos 

estabelecimentos especificados na apólice;   

b) proteção adequada de todas as instalações elétricas;   

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;   

d) controle do fluxo de alunos nos pontos de estrangulamento (entradas e saídas), 

de modo a não permitir o acúmulo excessivo de pessoas nesses pontos;   

e) vigilância e controle das saídas, de modo a impedir a presença de obstáculos, 

tais como veículos estacionados ou vendedores ambulantes, como também o 

fechamento indevido de portões, acessos, rotas de fuga, saídas de emergência, 

etc.;   

f) existência de brigada de incêndio, mantida e/ou contratada pelo Segurado;   

g) existência de salva-vidas, caso os estabelecimentos especificados na apólice 

disponham de parque aquático.   

 

3.2.5. Disposições Especiais   

a) A presente garantia dar-se-á exclusivamente durante a vigência desta apólice.  

  

3.3. Limite Agregado  

3.3.1. - Para cada cobertura contratada, poderá ser estabelecido um segundo valor 

máximo de pagamento e/ou reembolso, denominado "LIMITE AGREGADO", que representa 
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o limite máximo de responsabilidade da Seguradora quando considerados todos os 

sinistros abrigados pela cobertura, ocorridos independentemente, atendidas as demais 

disposições do seguro.  

3.3.2. - Para cada cobertura contratada, o Limite Agregado é definido como igual ao 

produto do valor inicialmente pactuado para o Limite Máximo de Indenização, determinado 

e contratado pelo Segurado, por um fator maior ou igual a um, o qual é previamente 

acordado e estabelecido nas Condições Particulares do seguro.  

3.3.3. - Na hipótese de não haver, nas Condições Particulares, referência aos fatores 

multiplicativos acima aludidos, estes serão supostos iguais a 1 (um).  

3.3.4. - Os Limites Máximos de Indenização de cada cobertura (LMI), assim como os 

respectivos Limites Agregados (LA), não se somam nem se comunicam.  

  

3.4. Ratificação   

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

alterados ou revogados pela presente garantia adicional.  

 

4. RESPONSABILIDADE CIVIL - HOSPEDAGEM, RESTAURANTES, BARES E 

SIMILARES   

  

4.1. Riscos Garantidos  

Garante, até o Limite Máximo de Indenização determinado e contratado pelo Segurado, o 

reembolso ao Segurado ou pagamento direto ao terceiro prejudicado, das quantias pelas 

quais vier a ser responsável civilmente em sentença judicial transitada em julgado ou em 

acordo com os terceiros prejudicados, autorizado de modo expresso pela Seguradora, 

relativas a reparações por danos involuntários decorrentes da responsabilização civil do 

Segurado por Danos Corporais e/ou Materiais, causados a terceiros, considerando que os 

frequentadores do estabelecimento são equiparados a terceiros, ocorridos no interior do(s) 

estabelecimento(s) especificado(s) na apólice e decorrentes exclusivamente dos seguintes 

fatores geradores:  
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a) incêndio e/ou explosão originados nos imóveis ou nas instalações da empresa 

segurada;   

b) queda, lançamento ou deslocamento de quaisquer objetos;  

c) desabamento, total ou parcial, inclusive de quaisquer adaptações efetuadas e/ou 

autorizadas pelo Segurado naqueles estabelecimentos;"   

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

realizadas apenas eventualmente, inclusive carga e descarga;   

e) acidentes causados por defeito de funcionamento de máquinas, veículos, aparelhos, 

equipamentos e instalações, ainda que não pertencentes ao Segurado;  

f) acidentes causados por erro humano na operação de máquinas, veículos, aparelhos, 

equipamentos e instalações, ainda que não pertencentes ao Segurado;   

g) acidentes ocorridos durante a realização de serviços de conservação e/ou 

manutenção, efetuados em máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e 

instalações, ainda que não pertencentes ao Segurado;  

h) atos de vandalismo, praticados por empregados, prepostos e/ou terceiros 

contratados;   

i) da existência, uso e conservação do estabelecimento Segurado;  

j) das operações comerciais e/ou industriais, desenvolvidas dentro do Estabelecimento 

Segurado, inerentes ao seu ramo de atividade;  

k) acidentes causados por veículos terrestres de propriedade do Segurado, ou por ele 

alugados, arrendados ou administrados.   

l) acidentes causados por serviços prestados por empregados, prepostos e terceiros 

contratados, tais como porteiros, seguranças, e pessoal de limpeza, no 

desenvolvimento das tarefas próprias que lhes competirem;   

m) tumultos;    

n) vazamentos e infiltrações originados das instalações de água e esgoto do segurado, 

inclusive da rede de chuveiros automáticos ("sprinklers"), se existente.   

4.1.1. - Estarão garantidas as custas judiciais do foro civil e os honorários, de 

advogados nomeados pelo Segurado , desde que o evento, que culminou com o ingresso 

da ação judicial em face do Segurado, bem como o pedido do terceiro na demanda, 
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estejam amparados pelo presente Seguro. O Segurado deverá, obrigatoriamente, informar 

à Seguradora sobre qualquer ação judicial que venha a sofrer, além de remeter cópia da 

documentação judicial, juntamente com o contrato de honorários do advogado nomeado 

para sua defesa. Em caso de falta de informação sobre a ação judicial, celebração de 

acordo sem anuência da Seguradora e/ou ocorrência de revelia, a Seguradora ficará 

isenta de quaisquer obrigações decorrentes desta apólice. A Seguradora poderá intervir 

na ação na qualidade de assistente.   

4.1.2. - Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado 

ao tentar evitar e/ou minorar os danos aludidos acima, nos termos das Condições Gerais.    

4.1.3. - O termo "acidente" significa qualquer evento danoso que ocorra de forma 

súbita, imprevista e exterior à vítima ou à coisa atingida, não necessariamente 

provocando morte, sequelas permanentes ou perda total.    

4.1.4. - A expressão "interior dos estabelecimentos especificados na apólice" 

abrange também o perímetro interno da propriedade em que se localizam os 

estabelecimentos, se esta pertencer ao Segurado, ou for por ele administrada, alugada 

ou arrendada.     

4.1.5. - Em relação aos fatos geradores aludidos nas alíneas (e) e (f), a garantia 

somente subsistirá se:    

a) for comprovada a existência de manutenção regular das máquinas, veículos, 

aparelhos, equipamentos e instalações, quando necessária;   

b) na hipótese de ser necessário um operador para manejar as máquinas, veículos, 

aparelhos, equipamentos e instalações, tiverem sido empregadas e/ou contratadas 

pessoas comprovadamente habilitadas, quando exigida a habilitação, pelo respectivo 

fabricante e/ou por disposição legal;   

c) tiverem sido expostos avisos de advertência, em locais visíveis, alertando os 

usuários das máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações, da eventual 

existência de qualquer tipo de perigo;   

d) for comprovado que as máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações 

foram utilizados dentro da capacidade para a qual foram concebidos.    
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4.1.6. - Em relação ao fato gerador aludido na alínea (g), a garantia somente 

subsistirá se:  

a) avisos de advertência tiverem sido expostos em locais visíveis, alertando os 

transeuntes da realização dos serviços; e   

b) tiverem sido designadas, para executar os serviços, pessoas comprovadamente 

habilitadas, quando tal habilitação for exigida pelos fabricantes e/ou por disposição 

legal.    

4.1.7. - Consumo de comestíveis e/ou bebidas, fornecidos e/ou comercializados pelo 

Segurado, ou por terceiros autorizados, nos estabelecimentos especificados na apólice.    

4.1.7.1. - A garantia acima não prevalecerá se os danos tiverem sido 

causados por produtos de caça, ou produtos do solo, da pecuária e/ou 

da pesca não submetidos a qualquer processo de transformação e/ou 

industrialização.    

4.1.7.2. - A responsabilidade do Segurado é subsidiária em relação aos 

terceiros autorizados a fornecer comidas e/ou bebidas nos 

estabelecimentos especificados na apólice.  

  

4.2. Riscos Excluídos   

4.2.1. - Além dos riscos excluídos nas Condições Gerais, não estão garantidas por 

esta cobertura as quantias devidas e/ou as despendidas, pelo Segurado, para reparar, 

evitar e/ou minorar danos, de qualquer espécie decorrentes de:  

a) Desaparecimento, extravio, subtração ou danos causados a bens, mercadorias, 

objetos e veículos de terceiros, inclusive em poder do Segurado, para guarda, 

custódia, transporte, uso, manipulação ou execução de qualquer trabalho;  

b) Responsabilidades assumidas por contratos ou convenções, bem como os danos 

consequentes de seu não cumprimento;  

c) Multas e fianças, bem como quaisquer despesas relativas a ações ou processos 

criminais;  
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d) Contaminação, umidade, infiltração e poluição de qualquer natureza; e) Danos 

morais;  

e) Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes, não decorrentes de dano corporal 

e/ou dano material, sofridos pelo reclamante e cobertos pelo presente contrato;  

f) Danos causados a sócios ou a dirigentes do(s) Estabelecimento(s) Segurado(s), 

seus ascendentes, descendentes e cônjuge, bem como a quaisquer parentes que 

com ele residam ou dele economicamente dependam e ainda os causados ao(s) 

próprio(s) Estabelecimento(s) Segurado(s);  

g) Danos causados pelo manuseio, uso ou defeito de mercadorias, comestíveis, 

bebidas e produtos fabricados, vendidos, alugados, cedidos, aplicados e/ ou 

distribuídos pelo Segurado, depois de entregues a terceiros e ocorridos fora do(s) 

Estabelecimento(s) Segurado(s);  

h) Danos relacionados à prestação de serviços profissionais a terceiros; Entende-

se por serviços profissionais aqueles prestados por pessoas com conhecimento 

ou treinamento técnico especializado, habilitadas por órgãos competentes, de 

âmbito nacional e geralmente denominadas “profissionais liberais”, em locais ou 

recintos de propriedade de terceiros ou por estes controlados ou utilizados;  

i) Danos causados por qualquer tipo de obra de reforma, ampliação, construção, 

reconstrução, demolição do(s) imóvel(is) ou suas instalações, bem como trabalhos 

de instalação e montagem; l) danos decorrentes de má conservação do 

Estabelecimento Segurado;  

j) Danos decorrentes de competição e jogos de qualquer natureza;  

k) Danos decorrentes da inobservância de normas relativas à atividade 

desenvolvida no Estabelecimento Segurado, no que digam respeito à sua 

segurança e de seus usuários;  

l) Danos decorrentes de fenômenos da natureza, tais como: vendaval, furacão, 

ciclone, tornado, queda de granizo, tempestade, raio;  

m) Danos decorrentes de tumultos, vandalismos, greves e da paralisação das 

atividades, motivada pelo Segurado;  

n) Danos resultantes de dolo do Segurado e/ou seus prepostos;  
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o) Danos decorrentes de operações de carga e descarga e/ou içamento e descida;  

p) Danos causados a veículos quando em locais de propriedade, alugados ou 

controlados pelo Segurado, inclusive quando localizados em áreas comuns de 

edifícios em condomínio e danos decorrentes da circulação de veículos terrestres 

fora dos locais de propriedade, alugados ou controlados pelo  

q) Segurado, inclusive a circulação em áreas comuns de edifícios em condomínio;  

r) Danos materiais e corporais aos empregados do Segurado;  

s) Prejuízos decorrentes de ação trabalhista;  

t) Não comparecimento em audiência designada, falta de apresentação de defesa 

por parte do Segurado e/ou ocorrência de revelia;  

u) Prestação de quaisquer serviços em locais de terceiros;  

v) Danos causados por atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo 

praticados por empregados do Segurado, ou ainda, por pessoas a ele 

assemelhadas, sócios, controladores, dirigentes, administradores legais, 

beneficiários e respectivos representantes;  

w) Instalação e montagem, entregas de mercadorias, assistência técnica, bem como 

qualquer prestação de serviços e atividades em geral realizadas em locais ou 

recintos de propriedade de terceiros ou por estes controlados ou utilizados;  

x) Danos causados por asbestos, talco asbestiforme, diethilstibesrol, dioxina, uréia, 

formaldeido, vacina suína, dispositivo intrauterino (DIU), contraceptivo oral, fumo 

ou derivados, danos resultantes de hepatite B ou síndrome de deficiência 

imunológica adquirida (AIDS); e  

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

início ou de término, dos eventos realizados nos estabelecimentos especificados 

na apólice, assim como de sua não realização ou cancelamento;    

z) causados por inobservância voluntária de leis e regulamentos que digam respeito 

à segurança pública nos estabelecimentos especificados na apólice;   

aa) causados por presença de público superior à capacidade autorizada, nos 

estabelecimentos especificados na apólice;  
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bb) decorrentes da inexistência de vias de escoamento compatíveis com a 

capacidade de público, nos estabelecimentos especificados na apólice."   

4.2.2. – Qualquer fato gerador não relacionado na cláusula “risco coberto” desta 

cobertura é considerado como risco excluído.  

  

4.3. Disposições especiais   

 Esta cobertura pode ser contratada por quaisquer PESSOAS JURÍDICAS que exerçam 

atividades comerciais e/ou industriais, não sendo, porém, recomendada para aquelas 

que disponham de seguro específico, neste ou em outro ramo.   

 Para efeito desta Garantia, ficam válidas as seguintes definições:  

Danos materiais a terceiros: São os valores que o Segurado for obrigado a indenizar 

em razão de danos materiais causados a terceiros.  

Danos corporais a terceiros: Compreende as indenizações por morte, invalidez 

permanente e despesas com assistência médico hospitalar, que o Segurado for 

obrigado a pagar, em decorrência de acidente involuntário causado a terceiro   

  

4.4. Medidas de Segurança   

4.4.1. - Além das obrigações constantes nas Condições Gerais, deverá o Segurado 

observar todas as determinações das autoridades competentes, no que se refere a 

medidas de segurança e prevenção de acidentes, inclusive as relacionadas a seguir:   

a) proteção adequada de todas as instalações elétricas;    

b) 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;   

c) controle do fluxo de público nos pontos de estrangulamento (entradas e saídas), 

de modo a não permitir o acúmulo excessivo de pessoas nesses pontos;    

d) vigilância e controle das entradas e saídas, de modo a impedir a presença de 

obstáculos, tais como veículos estacionados ou vendedores ambulantes, como 
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também o fechamento indevido de portões, acessos, rotas de fuga, saídas de 

emergência, etc.;     

e) existência de brigada de incêndio, mantida e/ou contratada pelo Segurado;   

f) existência de salva-vidas, caso os estabelecimentos especificados na apólice 

disponham de parque aquático."    

  

4.5. - Na hipótese de conflito, estas disposições prevalecem sobre as Condições 

Gerais.  

 

4.6. – Disposições Finais   

a) A presente garantia dar-se-á exclusivamente durante a vigência desta apólice.  

  

4.7. - Limite Agregado  

4.7.1. - Para cada cobertura contratada, poderá ser estabelecido um segundo valor 

máximo de pagamento e/ou reembolso, denominado "LIMITE AGREGADO", que representa 

o limite máximo de responsabilidade da Seguradora quando considerados todos os 

sinistros abrigados pela cobertura, ocorridos independentemente, atendidas as demais 

disposições do seguro.  

4.7.2. - Para cada cobertura contratada, o Limite Agregado é definido como igual ao 

produto do valor inicialmente pactuado para o Limite Máximo de Indenização, determinado 

e contratado pelo Segurado, por um fator maior ou igual a um, o qual é previamente 

acordado e estabelecido nas Condições Particulares do seguro.  

4.7.3. - Na hipótese de não haver, nas Condições Particulares, referência aos fatores 

multiplicativos acima aludidos, estes serão supostos iguais a 1 (um).  

4.7.4. - Os Limites Máximos de Indenização de cada cobertura (LMI), assim como os 

respectivos Limites Agregados (LA), não se somam nem se comunicam.  
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4.8. Ratificação   

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

alterados ou revogados pela presente garantia adicional.  

 

5. RESPONSABILIDADE CIVIL SÍNDICO – SHOPPING CENTER   

5.1. Riscos Cobertos  

Garante, até o Limite Máximo de Indenização determinado e contratado pelo Segurado, o 

reembolso ao Segurado ou pagamento direto ao terceiro prejudicado, das quantias pelas 

quais vier a ser responsável civilmente em sentença judicial transitada em julgado ou em 

acordo com os terceiros prejudicados, autorizado de modo expresso pela Seguradora, 

relativas a reparações por danos involuntários decorrentes da responsabilização civil do 

Segurado, este representando pelo Síndico, por Danos Corporais e/ou Materiais, causados 

a terceiros, ocorridos no interior dos estabelecimentos especificados na apólice e 

decorrentes exclusivamente dos seguintes fatores geradores:  

a) incêndio e/ou explosão originados nos imóveis ou nas instalações da empresa 

segurada;   

b) queda, lançamento ou deslocamento de quaisquer objetos;    

c) desabamento, total ou parcial;   

d) acidentes causados por ações necessárias às atividades comerciais do Segurado, 

desenvolvidas naquele estabelecimento, mesmo que realizadas só eventualmente, 

inclusive carga e descarga;    

e) acidentes causados por defeito de funcionamento de máquinas, veículos, aparelhos, 

equipamentos e instalações, ainda que não pertencentes ao Segurado;    

f) acidentes causados por erro humano na operação de máquinas, veículos, aparelhos, 

equipamentos e instalações, ainda que não pertencentes ao Segurado;   

g) acidentes ocorridos durante a realização de serviços de conservação e/ou 

manutenção, efetuados em máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e 

instalações, ainda que não pertencentes ao Segurado;    
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h) atos de vandalismo, praticados por empregados, prepostos e/ou terceiros 

contratados;    

i) acidentes causados por veículos terrestres de propriedade do Segurado, ou por ele 

alugados, arrendados ou administrados;    

j) acidentes causados por serviços prestados por empregados, prepostos e terceiros 

contratados, tais como porteiros, seguranças, e pessoal de limpeza, no 

desenvolvimento das tarefas próprias que lhes competirem;   

k) tumultos;    

l) vazamentos e infiltrações originados das instalações de água e esgoto do Segurado, 

inclusive da rede de chuveiros automáticos ("sprinklers"), se existente.  

5.1.1. - Nesta cobertura, o termo "SEGURADO" abrange o administrador do 

Condomínio Comercial ("Shopping Center") designado neste contrato, e também todos os 

proprietários, locatários, comodatários e/ou arrendatários de lojas comerciais existentes 

no Condomínio, observando-se ainda o seguinte:   

a) cada uma das pessoas Jurídicas acima citadas será doravante designada como Co-

segurado;  

b) as disposições desta cobertura se aplicam a cada Co-Segurado, como se tivesse 

sido contratada em separado para cada uma deles;   

c) os Co-Segurados são considerados terceiros entre si;   

d) os empregados, prepostos, estagiários e terceiros contratados, vinculados a um Co-

segurado, serão considerados terceiros em relação aos demais Co-segurados;  

e) o eventual desligamento, do Condomínio, de qualquer dos Co-Segurados, não 

implicará devolução e/ou redução do prêmio, cessando imediatamente a cobertura 

em relação ao excluído.   

5.1.2. - A expressão "O Estabelecimento Especificado na Apólice, abrange:  

a) o imóvel que abriga o Condomínio Comercial;    

b) suas máquinas, aparelhos, equipamentos e instalações;   

c) as lojas, independente do ramo de comércio explorado, INCLUSIVE os seus 

conteúdos;    
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d) os locais reservados à administração do Condomínio;    

e) os parques de estacionamento;    

f) os parques de diversões, se existentes;    

g) as vias de circulação, inclusive aquelas exteriores ao imóvel, mas localizadas no 

perímetro interior da propriedade em que se situa o Condomínio.    

h) áreas destinadas a atividades recreativas e/ou desportivas, jardins, e similares, 

localizados no perímetro interior da propriedade em que se situa o Condomínio.   

5.1.3. - 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 prazo indeterminado.    

5.1.4. - Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelos Co- 

Segurados ao tentar evitar e/ou minorar os danos aludidos acima.   

5.1.5. - O termo "acidente" significa qualquer evento danoso que ocorra de forma 

súbita, imprevista e exterior à vítima ou à coisa atingida, não necessariamente 

provocando morte, seqüelas permanentes ou perda total.   

5.1.6. - Em relação ao fato gerador mencionado na alínea (a), do subitem 5.1, a 

garantia não prevalecerá:    

a. em relação aos conteúdos das lojas;   

b. em relação às Partes Comuns do estabelecimento, e aos respectivos 

conteúdos, assim compreendidos os locais definidos nas alíneas (a), (b), (d), (e), 

(g) e (h) do subitem 5.1.2 desta cobertura (isto é, excetuados lojas e parques 

de diversões).    

5.1.7. - Em relação aos fatos geradores aludidos nas alíneas (e) e (f), do subitem 5.1, 

a garantia somente subsistirá se:   

a) for comprovada a existência de manutenção regular das máquinas, veículos, 

aparelhos, equipamentos e instalações, quando necessária;    

b) na hipótese de ser necessário um operador para manejar as máquinas, veículos, 

aparelhos, equipamentos e instalações, tiverem sido empregadas e/ou contratadas 
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pessoas comprovadamente habilitadas, quando exigida a habilitação, pelo respectivo 

fabricante e/ou por disposição legal;    

c) tiverem sido expostos avisos de advertência, em locais visíveis, alertando os 

usuários das máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações, da eventual 

existência de qualquer tipo de perigo;    

d) for comprovado que as máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações 

foram utilizados dentro da capacidade para a qual foram concebidos.   

5.1.8. - Em relação ao fato gerador aludido na alínea (g), do subitem 5.1, a garantia 

somente subsistirá se:    

a) avisos de advertência tiverem sido expostos em locais visíveis, alertando os 

transeuntes da realização dos serviços; e    

b) tiverem sido designadas, para executar os serviços, pessoas comprovadamente 

habilitadas, quando tal habilitação for exigida pelos fabricantes e/ou por disposição 

legal.  

5.1.9. - Em relação ao fato gerador mencionado na alínea (m), do subitem 1.1, a 

garantia NÃO subsistirá:    

em relação aos Conteúdos das lojas;    

em relação às Partes Comuns do estabelecimento, e aos respectivos conteúdos, assim 

compreendidos os locais definidos nas alíneas (a), (b), (d), (e), (g) e (h) do subitem 5.1.2 desta 

cobertura (isto é, excetuados  

lojas e parques de diversões);   

se os vazamentos e infiltrações resultarem do entupimento de calhas e/ou da má 

conservação das instalações Comuns de água e esgoto, inclusive de rede de chuveiros 

automáticos ("sprinklers"), se existente, ou da má conservação de instalações Particulares 

de água e esgoto de qualquer uma das lojas.   

5.1.10. Estarão garantidas as custas judiciais do foro civil e os honorários, de 

advogados nomeados pelo Segurado, desde que o evento, que culminou com o ingresso 

da ação judicial em face do Segurado, bem como o pedido do terceiro na demanda, 

estejam amparados pelo presente Seguro.  
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O Segurado deverá, obrigatoriamente, informar à Seguradora sobre qualquer ação judicial 

que venha a sofrer, além de remeter cópia da documentação judicial, juntamente com o 

contrato de honorários do advogado nomeado para sua defesa. Em caso de falta de 

informação sobre a ação judicial, celebração de acordo sem anuência da Seguradora e/ ou 

ocorrência de revelia, a Seguradora ficará isenta de quaisquer obrigações decorrentes 

desta apólice.  

A Seguradora poderá intervir na ação na qualidade de assistente.  

  

5.2. Riscos excluídos   

5.2.1. - Além das exclusões constantes nas Condições Gerais, Não Estão Garantidas 

por esta cobertura as quantias devidas e/ou as despendidas, por qualquer dos Co-

Segurados, para reparar, evitar e/ou minorar danos, de qualquer espécie:    

a) causados a veículos, quando em locais alugados ou controlados pelo mesmo, ou 

de sua propriedade, ainda que tais locais façam parte do estabelecimento 

especificado neste contrato;    

b) decorrentes de qualquer prestação de serviço em locais ou recintos de 

propriedade de terceiros ou por estes controlados ou utilizados;    

c) causados às lojas, compreendidos os respectivos conteúdos, quando de 

propriedade do Co-Segurado, ou forem por ele alugadas, arrendadas, ou 

controladas;    

d) decorrentes de roubo, furto ou furto qualificado, ocorridos no próprio 

estabelecimento do Co-Segurado, quando praticados por pessoas pelas quais 

este for civilmente responsável;    

e) decorrentes de excesso de lotação ou de peso nos equipamentos, veículos, 

máquinas, aparelhos ou instalações existentes no estabelecimento;    

f) decorrentes da inobservância de regulamentos ou normas de segurança 

estabelecidas pelas autoridades competentes;    

g) de atos de hostilidade, operações bélicas, guerra, guerra civil, guerra química 

e/ou bacteriológica, atos de terrorismo, pirataria, tumulto, arruaça, greve, "lock-
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out", conspiração, subversão, rebelião, insurreição, manifestações políticas, 

convulsões sociais, guerrilha, revolução, e, em geral, toda e qualquer 

consequência desses eventos, inclusive vandalismo, saques e pilhagens, à 

exceção de Danos Corporais e/ou materiais, causados a terceiros, decorrentes 

exclusivamente de tumulto ocorridos no estabelecimento especificado na apólice;    

h) de poluição, contaminação ou vazamento, à exceção de Danos Materiais, 

causados a terceiros, resultantes exclusivamente de vazamentos e/ou 

infiltrações originados das instalações Comuns de água e esgoto do 

estabelecimento especificado na apólice, inclusive da rede de chuveiros 

automáticos ("sprinklers"), se existentes;   

5.2.2. – Qualquer fato Gerador não relacionado na cláusula “Risco Coberto” desta 

cobertura é considerado como risco excluído.  

  

5.3. Disposições Especiais   

a) O Segurado, nesta cobertura, deve ser necessariamente, PESSOA JURÍDICA, ou seja 

pelo Shopping.   

b) A presente garantia dar-se-á exclusivamente durante a vigência desta apólice.  

  

5.4. Limite Agregado  

5.4.1. - Para cada cobertura contratada, poderá ser estabelecido um segundo valor 

máximo de pagamento e/ou reembolso, denominado "LIMITE AGREGADO", que representa 

o limite máximo de responsabilidade da Seguradora quando considerados todos os 

sinistros abrigados pela cobertura, ocorridos independentemente, atendidas as demais 

disposições do seguro.  

5.4.2. - Para cada cobertura contratada, o Limite Agregado é definido como igual ao 

produto do valor inicialmente pactuado para o Limite Máximo de Indenização, determinado 

e contratado pelo Segurado, por um fator maior ou igual a um, o qual é previamente 

acordado e estabelecido nas Condições Particulares do seguro.  
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5.4.3. - Na hipótese de não haver, nas Condições Particulares, referência aos fatores 

multiplicativos acima aludidos, estes serão supostos iguais a 1 (um).  

5.4.4. - Os Limites Máximos de Indenização de cada cobertura (LMI), assim como os 

respectivos Limites Agregados (LA), não se somam nem se comunicam.  

  

5.5. Ratificação   

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

alterados ou revogados pela presente garantia adicional.  

  

6. RESPONSABILIDADE CIVIL - CONTINGENTE DE VEÍCULOS   

6.1. Riscos Cobertos  

6.1.1. - Garante, até o Limite Máximo de Indenização contratado, o reembolso pelos 

quais ao Segurado vier a ser condenado civilmente através de decisão judicial transitada 

em julgado ou por autorização expressa da Seguradora, relativas à ocorrência de 

acidentes com a circulação de veículos, quando o funcionário estiver comprovadamente 

a serviço eventual do Segurado. Esta garantia só se aplicará em proteção dos interesses 

do Segurado, mas em nenhuma hipótese em benefício dos proprietários dos citados 

veículos.   

6.1.2. - Estarão garantidas as custas judiciais do foro civil e os honorários de 

advogados nomeados pelo Segurado, desde que o evento, que culminou com o ingresso 

da ação judicial em face do Segurado, bem como o pedido do terceiro na demanda, 

estejam amparados pelo presente seguro.  

6.1.3. - O Segurado deverá, obrigatoriamente, informar à Seguradora sobre qualquer 

ação judicial que venha a sofrer, além de remeter cópia da documentação judicial, 

juntamente com o contrato de honorários do advogado nomeado para sua defesa. Em 

caso de falta de informação sobre a ação judicial, celebração de acordo sem anuência da 

seguradora e/ou ocorrência de revelia, a Seguradora ficará isenta de quaisquer 

obrigações decorrentes desta apólice.  

6.1.4. - A Seguradora poderá intervir na ação na qualidade de assistente.  
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6.1.5. - Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado 

ao tentar evitar e/ou minorar os danos aludidos acima, nos termos das Condições Gerais.  

  

6.2. Disposições Especiais   

a) O Segurado, nesta cobertura, deve ser necessariamente, PESSOA JURÍDICA.   

b) A presente garantia dar-se-á exclusivamente durante a vigência desta apólice.  

  

6.3. Exclusões de cobertura  

6.3.1. - Além das demais exclusões previstas nas Condições Gerais do Seguro 

Empresa, esta garantia não indenizará as reclamações decorrentes de acidentes 

causados por:  

a) veículos de propriedade do próprio segurado:  

b) veículos de empregados quando a utilização de tais veículos for condição 

inerente ao exercício de suas funções: e  

c) veículos vinculados contratualmente ao Segurado, sob forma expressa ou tácita.  

d) danos morais;  

e) perdas financeiras, inclusive lucros cessantes;  

f) furto simples, desaparecimento e extravio;  

g) furto mediante fraude, destreza, escalada ou com a participação de duas ou mais 

pessoas;  

h) estelionato e/ou apropriação indébita.  

  

6.4. Limite Agregado  

6.4.1. - Para cada cobertura contratada, poderá ser estabelecido um segundo valor 

máximo de pagamento e/ou reembolso, denominado "LIMITE AGREGADO", que representa 

o limite máximo de responsabilidade da Seguradora quando considerados todos os 

sinistros abrigados pela cobertura, ocorridos independentemente, atendidas as demais 

disposições do seguro.  
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6.4.2. - Para cada cobertura contratada, o Limite Agregado é definido como igual ao 

produto do valor inicialmente pactuado para o Limite Máximo de Indenização, determinado 

e contratado pelo Segurado, por um fator maior ou igual a um, o qual é previamente 

acordado e estabelecido nas Condições Particulares do seguro.  

6.4.3. - Na hipótese de não haver, nas Condições Particulares, referência aos fatores 

multiplicativos acima aludidos, estes serão supostos iguais a 1 (um).  

6.4.4. - Os Limites Máximos de Indenização de cada cobertura (LMI), assim como os 

respectivos Limites Agregados (LA), não se somam nem se comunicam.  

  

6.5. Ratificação  

Ratificam-se todos os termos das Condições Gerais do Seguro Empresa desta apólice que 

não tenham sido alterados ou revogados pela presente garantia adicional.  

  

7. RESPONSABILIDADE CIVIL - CONCESSIONÁRIA 

7.1. Riscos Garantidos  

7.1.1. - Estão cobertos até o limite de garantia fixado para a presente cobertura o 

reembolso, 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 a reparações por danos involuntários, causados aos veículos de 

terceiros, e danos corporais e /ou materiais que o mesmo venha causar a terceiros, 

quando em poder da concessionária, ocorridos durante a vigência deste seguro 

decorrentes dos riscos cobertos, abaixo especificados.  

7.1.2. - Para efeito desta cobertura entende-se por:  

a) Dano corporal - lesão física sofrida por pessoa, inclusive morte ou invalidez.  

b) Dano material - qualquer dano físico a propriedade tangível, inclusive todas as 

perdas materiais relacionadas com o uso dessa propriedade;  

7.1.3. Se o dano à terceiro tiver por fato gerador um evento coberto contínuo, 

repetido ou ininterrupto, e não havendo concordância entre o Segurado e a Seguradora 

sobre o dia em que o mesmo ocorreu, fica estipulado que:  
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a) O dano corporal será considerado como ocorrido no dia em que, pela primeira 

vez, o Reclamante tiver consultado médico especializado a respeito daquele 

dano;  

b) O dano material será considerado como ocorrido no dia em que a existência do 

mesmo ficou evidente para o reclamante, ainda que a sua causa não fosse 

conhecida.  

7.1.4. Consideram-se riscos cobertos a responsabilidade civil do segurado, 

caracterizada na forma da cláusula 7.1 acima e decorrentes:  

a) Danos materiais, causados aos veículos de terceiros entregues à custódia do 

Segurado para consertos e/ou conservação, também quando os veículos se acharem 

em trânsito, no local do seguro, para: Verificação Mecânica, transferência entre 

dependências do Segurado ou oficinas subcontratadas; e prestação de serviços de 

entrega ou retirada domiciliar, desde que dirigidos por empregados do Segurado, 

devidamente habilitados e autorizados;  

b) Danos materiais e/ou danos corporais causados a terceiros em consequência do 

trânsito de veículos indicados, na alínea “a”;  

c) Danos materiais e/ou danos corporais causados a terceiros em consequência da 

existência de veículos novos e/ou usados, que compõem o estoque de revenda do 

Segurado, inclusive durante o trânsito dos referidos veículos para demonstração 

comercial, verificação mecânica, transferência entre dependências do Segurado ou 

oficiais subcontratadas e prestação de serviços de licenciamento e entrega 

domiciliar;  

d) Os empregados, parentes, sócios e pessoas que dependem economicamente do 

Segurado, serão considerados terceiros para os efeitos da cobertura constante da 

alínea “a” acima, se, na ocasião do acidente em que resultar a responsabilidade civil 

do Segurado, estiver, comprovadamente, precedendo a condição de cliente, daquelas 

pessoas;  

e) Fica entendido e acordado que, no caso de veículos em trânsito, as coberturas acima 

somente prevalecerão quando os referidos veículos estiverem munidos de chapa de 
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experiência circulando em área sob jurisdição da autoridade de trânsito que as 

expediu.   

7.1.5. Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado 

ao tentar evitar e/ou minorar os danos aludidos acima, nos termos das Condições Gerais.  

  

7.1.6. - A cobertura poderá ser contratada com opções de riscos cobertos abaixo 

mencionadas, sendo que a opção escolhida constará na especificação do seguro 

(condição particular de seguro):  

I. Global: Colisão/ Incêndio / Roubo e Furto com vestígios.  

II. Parcial: Incêndio / Roubo e Furto com vestígios  

 

7.1.7. Entende-se por:  

Incêndio: Abrange a responsabilidade do segurado por incêndio ocorrido no imóvel, 

caracterizado como fortuito, imprevisto ou inevitável, que ocasione danos aos veículos.  

Roubo: Ato cometido mediante ameaça ou emprego de violência, comprovadamente 

ocorrido no interior do estabelecimento segurado.  

Furto com vestígios: Para efeito deste seguro, o evento caracterizado por acesso ao local, 

em que tenha sido comprovada a destruição ou rompimento de obstáculos à subtração do 

veículo.  

Colisão: decorrente da circulação em manobras realizadas no interior do condomínio 

segurado, neste caso, condicionado a que o veículo esteja sendo conduzido e /ou 

manobrado por funcionários habilitados com vínculo empregatício e que exerçam 

habitualmente a função de manobrista do estabelecimento segurado.  

  

7.2. Disposições Especiais   

a) O Segurado, nesta cobertura, deve ser necessariamente, PESSOA JURÍDICA.   

b) A presente garantia dar-se-á exclusivamente durante a vigência desta apólice.  
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7.3. Riscos Excluídos e Bens Não Compreendidos  

7.3.1. - Além das exclusões constantes da Cláusula 04 – Riscos Excluídos e Bens 

Não Compreendidos das Condições Gerais – acham-se também excluídos:  

a) Danos causados por construção, demolição, reconstrução ou alteração estrutural 

do imóvel, bem como qualquer tipo de obra, inclusive instalações e montagens 

admitimos porém, pequenos trabalho de reparos destinados á manutenção do 

imóvel;  

b) Danos causados a / ou por embarcações de qualquer espécie;  

c) Existência de portos, cais e atracadouros;  

d) Danos causados pelo manuseio, uso ou por imperfeição de produtos fabricados, 

vendidos, negociados ou distribuídos pelo segurado, depois de entregues a 

terceiros, definitiva ou provisoriamente, e fora dos locais ou ocupados ou 

controlados pelo segurado;  

e) Instalações e montagens, bem como de qualquer prestação de serviço em locais 

ou recintos de propriedade de terceiros ou por estes contratados ou utilizados. 

Entende-se por serviços profissionais aqueles prestados por pessoas com 

conhecimento ou treinamento técnico especializado, habilitados por órgãos 

competentes, de âmbito nacional, e geralmente denominadas “profissionais 

liberais”, 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, etc;  

f) Danos ou prejuízos provenientes de roubo ou furto parcial, perda ou extravio de 

quaisquer peças, ferramentas, acessórios ou sobressalentes, salvo se o próprio 

veículo for roubado, bem  como apropriação indébita e roubo ou furto, mesmo 

total, do veículo, se praticado por, ou em conivência com qualquer  preposto do 

Segurado;  

g) Danos ou prejuízos decorrentes da manutenção ou guarda de veículos em locais 

inadequados ou de má conservação dos equipamentos utilizados pelo Segurado;   
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h) Prejuízos pecuniários ou de qualquer outra natureza, decorrentes da demora na 

entrega do veículo ou ainda, perdas financeiras, inclusive lucros cessantes, não 

decorrentes de dano corporal e/ou dano material sofrido pelo reclamante e 

cobertos pelo presente contrato;  

i) Prejuízos relacionados com serviços de prestação de socorro mecânico, fora das 

dependências do  

j) Segurado, com a utilização de guincho, ou não;  

k) Danos ao próprio veículo que resultarem da insuficiência execução dos serviços 

de reparo, reforma manutenção, instalação, lavagem e lubrificação nele 

executados;   

l) Furto simples ou desaparecimento inexplicável;  

m) Veículos, quando em movimentação interna ou externa, estiverem sendo 

conduzidos por condutor sem habilitação e sem vinculo empregatício com o 

segurado;  

n) Em caso de movimentação externa, obriga-se ainda a estar em horário/local 

compatível com o serviço em execução e, no caso de testes mecânicos, estar 

munido da chapa de experiência e dentro dos limites da autoridade de trânsito 

que as expediu;  

o) Veículos fora do perímetro de cobertura fixado na apólice;  

p) Danos causados a veículos decorrentes de enchentes, inundação ou alagamento, 

salvo quando contratada cobertura adicional;  

q) Danos a veículos enquanto estiverem em poder de empresas terceirizadas, salvo 

disposição em contrário;  

r) Danos causados pela circulação de veículos eventualmente a serviço do 

segurado;  

s) Danos causados a empregados ou prepostos do segurado quando a seu serviço;  

t) Danos causados a veículos existentes ao ar livre e decorrentes de vendaval, 

furacão, ciclone, tornado, granizo e/ou quaisquer outros eventos da natureza;  
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u) Não obstante quaisquer disposições em contrário que possam constar deste 

contrato, fica entendido e acordado que o mesmo não abrange qualquer bem 

deixado sob guarda ou custódia do Segurado, que não seja veículos;  

v) Veículos que não estejam devidamente registrados sob guarda do segurado para 

execução de consertos, reparos, manutenção comprovando dia e horário de sua 

entrada no estabelecimento segurado;  

w) Danos causados ao Segurado, sócios, seus ascendentes, descendentes, cônjuge 

e pessoas sobre dependência econômica do segurado e ainda causados ao 

próprio estabelecimento segurado;  

x) Danos causados pela existência, manutenção ou uso do estabelecimento 

especificado neste contrato.  

  

7.4. 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, 

determinados na especificação do contrato de Seguro/apólice.  

  

7.5. Limite de Responsabilidade  

7.5.1. - O Limite de Garantia constante desta cobertura representa o limite máximo 

de responsabilidade da Seguradora, por sinistro ou série de sinistros, limitada a 

importância segurada contratada para esta cobertura;  

7.5.2. - Todos os prejuízos decorrentes de um mesmo evento serão considerados 

como um único sinistro, qualquer que seja o número de reclamantes.  

  

7.6. Cláusulas Particulares  

7.6.1. - Cobertura exclusiva para os Riscos de Incêndio, Roubo e/ou Furto:  

Cláusula Particular:  

“Fica entendido e acordado que, de acordo com a solicitação do segurado, o presente 

contrato, em relação aos veículos sob sua guarda, garantirá apenas as reclamações 
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decorrentes dos riscos de Incêndio, Roubo e Furto, nos termos das Condições Gerais e 

Especiais da apólice.”  

7.6.2. - Cobertura para veículos ao Ar Livre   

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

adicional, este seguro se estende a cobrir a Responsabilidade Civil do Segurado por 

danos causados a veículos sob sua guarda quando estacionados dentro da área da 

Concessionária ao ar livre em decorrência de vendaval e granizo. Não se entende 

dentro da área da concessionária, calçada ou recuos.”   

7.6.3. - Cobertura de Alagamento / Inundação para veículos  

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

adicional, este seguro se estende a cobrir a Responsabilidade Civil do Segurado por 

danos causados a veículos sob sua guarda quando estacionados dentro da área da 

Concessionária em decorrência de alagamento/inundação. Não se entende dentro da 

área da concessionária, calçada ou recuos.”   

  

7.7. Procedimento em caso de sinistro  

7.7.1. Em caso de sinistro coberto pela presente apólice, obriga-se o segurado ou 

seu representante legal a encaminhar os seguintes documentos:  

a) Aviso de sinistro (podendo ser utilizado o modelo do seguro automóvel), 

detalhando o acidente; 

b) Carta de reclamação do terceiro  

c) Documento do veículo e ordem de serviço e/ou registro de entrada (antes do 

evento);  

d) Orçamento para reparos, em caso de danos (a ser ajustado);  

e) BO caso ocorra furto e/ou roubo do bem (tanto no interior do estabelecimento 

quanto em vias públicas para testes mecânicos);  

f) Carteira de habilitação e ficha de empregado do funcionário causador do acidente 

durante testes internos e/ou externos;  

g) Informar o número da placa de experiência utilizada no percurso.  
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h) No caso de retirada domiciliar, comprovante de retirada, constando 

características do veículo, data e horário, devidamente assinado pelo proprietário 

ou preposto.  

  

7.8. Limite Agregado  

7.8.1. - Para cada cobertura contratada, poderá ser estabelecido um segundo valor 

máximo de pagamento e/ou reembolso, denominado "LIMITE AGREGADO", que representa 

o limite máximo de responsabilidade da Seguradora quando considerados todos os 

sinistros abrigados pela cobertura, ocorridos independentemente, atendidas as demais 

disposições do seguro.  

7.8.2. - Para cada cobertura contratada, o Limite Agregado é definido como igual ao 

produto do valor inicialmente pactuado para o Limite Máximo de Indenização, determinado 

e contratado pelo Segurado, por um fator maior ou igual a um, o qual é previamente 

acordado e estabelecido nas Condições Particulares do seguro.  

7.8.3. - Na hipótese de não haver, nas Condições Particulares, referência aos fatores 

multiplicativos acima aludidos, estes serão supostos iguais a 1 (um).  

7.8.4. - Os Limites Máximos de Indenização de cada cobertura (LMI), assim como os 

respectivos Limites Agregados (LA), não se somam nem se comunicam.  

  

7.9. Ratificação   

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

alterados ou revogados pela presente garantia adicional  

 

8. RESPONSABILIDADE CIVIL GUARDA DE VEÍCULOS DE TERCEIROS  

(SEM CHAPA DE EXPERIÊNCIA) 

 

8.1. Riscos Garantidos  

8.1.1. - Estão cobertos até o limite de garantia fixado para a presente cobertura o 

reembolso, das quantias pelas quais o Segurado vier a ser responsável civilmente, em 
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sentença judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expresso pela 

Seguradora, relativas a reparações por danos involuntários, causados aos veículos de 

terceiros, e danos corporais e/ou materiais que o mesmo venha causar a terceiros, quando 

em poder do Segurado, ocorridos durante a vigência deste seguro decorrentes dos riscos 

cobertos, abaixo especificados.  

8.1.2. - Para efeito desta cobertura entende-se por:  

a) Dano corporal - lesão física sofrida por pessoa, inclusive morte ou invalidez.  

b) Dano material - qualquer dano físico a propriedade tangível, inclusive todas as 

perdas materiais relacionadas com o uso dessa propriedade;  

8.1.3. - Se o dano à terceiro tiver por fato gerador um evento coberto contínuo, 

repetido ou ininterrupto, e não havendo concordância entre o Segurado e a Seguradora 

sobre o dia em que o mesmo ocorreu, fica estipulado que:  

a) O dano corporal será considerado como ocorrido no dia em que, pela primeira vez, o 

Reclamante tiver consultado médico especializado a respeito daquele dano; e  

b) O dano material será considerado como ocorrido no dia em que a existência do 

mesmo ficou evidente para o reclamante, ainda que a sua causa não fosse conhecida.  

8.1.4. - Consideram-se riscos cobertos a responsabilidade civil do segurado, 

caracterizada na forma da cláusula 8.1 acima e decorrentes de Danos materiais, causados 

aos veículos de terceiros entregues à custódia do Segurado para sua guarda, e danos 

corporais, desde que ocorridos dentro do local do seguro.  

8.1.5. Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado 

ao tentar evitar e/ou minorar os danos aludidos acima, nos termos das Condições Gerais.  

  

8.1.6. - Esta cobertura não oferece cobertura para chapas de experiência.  

- A cobertura poderá ser contratada com opções de riscos cobertos abaixo mencionadas, 

sendo que a opção escolhida constará na especificação do seguro (condição particular de 

seguro):  I. Global: Colisão/ Incêndio / Roubo e Furto com vestígios/Danos.  

Parcial I :  Danos / Roubo e Furto Qualificado / Incêndio  

Parcial II : Roubo e Furto Qualificado / Incêndio  
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8.1.8 - Entende-se por:  

Incêndio: Abrange a responsabilidade do segurado por incêndio ocorrido no imóvel, 

caracterizado como fortuito, imprevisto ou inevitável, que ocasione danos aos veículos.  

Roubo: Ato cometido mediante ameaça ou emprego de violência, comprovadamente 

ocorrido no interior do estabelecimento segurado.  

Furto com vestígios: Para efeito deste seguro, o evento caracterizado por acesso ao local, 

em que tenha sido comprovada a destruição ou rompimento de obstáculos à subtração do 

veículo.  

Colisão: decorrente da circulação em manobras realizadas no interior do estabelecimento 

segurado, neste caso, condicionado a que o veículo esteja sendo conduzido e /ou 

manobrado por funcionários habilitados com vínculo empregatício e que exerçam 

habitualmente a função de manobrista do estabelecimento segurado.  

Danos: Impacto de Portões e Queda de objetos  

  

8.2. Disposições Especiais   

a) O Segurado, nesta cobertura, deve ser necessariamente, PESSOA JURÍDICA.   

b) A presente garantia dar-se-á exclusivamente durante a vigência desta apólice.  

  

8.3. Riscos Excluídos e Bens Não Compreendidos  

8.3.1. - Além das exclusões constantes da Cláusula 04 – Riscos Excluídos e Bens 

Não Compreendidos das Condições Gerais – acham-se também excluídos:  

a) Danos causados por construção, demolição, reconstrução ou alteração estrutural 

do imóvel, bem como qualquer tipo de obra, inclusive instalações e montagens 

admitimos porém, pequenos trabalho de reparos destinados á manutenção do 

imóvel;  

b) Danos causados a / ou por embarcações de qualquer espécie;  

c) Existência de portos, cais  e atracadouros;  
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d) Danos causados pelo manuseio, uso ou por imperfeição de produtos fabricados, 

vendidos, negociados ou distribuídos pelo segurado, depois de entregues a 

terceiros, definitiva ou provisoriamente, e fora dos locais ou ocupados ou 

controlados pelo segurado;  

e) Instalações e montagens, bem como de qualquer prestação de serviço em locais 

ou recintos de propriedade de terceiros ou por este contratados ou utilizados. 

Entende-se por serviços profissionais aqueles prestados por pessoas com 

conhecimento ou treinamento técnico especializado, habilitados por órgãos 

competentes, de âmbito nacional, e geralmente denominadas “profissionais 

liberais”, 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, etc;  

f) Danos ou prejuízos provenientes de roubo ou furto parcial, perda ou extravio de 

quaisquer peças, ferramentas, acessórios ou sobressalentes, salvo se o próprio 

veículo  for roubado , bem  como apropriação indébita e roubo ou furto, mesmo 

total, do veículo, se praticado por, ou em conivência com qualquer  preposto do 

Segurado;  

g) Danos ou prejuízos decorrentes da manutenção ou guarda de veículos em locais 

inadequados ou de má conservação dos equipamentos utilizados pelo Segurado;   

h) Prejuízos pecuniários ou de qualquer outra natureza, decorrentes da demora na 

entrega do veículo ou ainda, perdas financeiras, inclusive lucros cessantes,  

decorrentes de dano corporal e/ou dano material sofrido pelo reclamante e 

cobertos pelo presente contrato;  

i) Prejuízos relacionados com serviços de prestação de socorro mecânico, fora das 

dependências do Segurado, com a utilização de guincho, ou não;  

j) Danos ao próprio veículo que resultarem da insuficiência execução dos serviços 

de reparo, reforma manutenção, instalação, lavagem e lubrificação nele 

executados;   

k) Furto simples ou  desaparecimento inexplicável;  
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l) Veículos, quando em movimentação interna, estiverem sendo conduzidos por 

condutor sem habilitação e sem vinculo empregatício com o segurado;  

m) Danos causados a veículos decorrentes de enchentes, inundação ou alagamento, 

salvo quando contratada cobertura adicional;  

n) Danos a veículos enquanto estiverem em poder de empresas terceirizadas, salvo 

disposição em contrário e acordado com a Seguradora;  

o) Danos causados pela circulação de veículos eventualmente a serviço do 

segurado;  

p) Danos causados a empregados ou prepostos do segurado quando a seu serviço;  

q) Danos causados a veículos existentes ao ar livre e decorrentes de vendaval, 

furacão, ciclone, tornado, granizo e/ou quaisquer outros eventos da natureza;  

r) Não obstante quaisquer disposições em contrário que possam constar deste 

contrato, fica entendido e acordado que o mesmo não abrange qualquer bem 

deixado sob guarda ou custódia do Segurado, que não seja  veículos;  

s) Veículos que não estejam devidamente registrados sob guarda do segurado 

comprovando dia e horário de sua entrada no estabelecimento segurado;  

t) Danos causados ao Segurado, sócios, seus ascendentes, descendentes, cônjuge 

e pessoas sobre dependência econômica do segurado e ainda causados ao 

próprio estabelecimento segurado;  

u) Danos causados pela existência, manutenção ou uso do estabelecimento 

especificado neste contrato.  

v) Danos ocorridos em função de serviços executados nos veículos sob guarda do 

Segurado, dentro ou fora do estabelecimento segurado, salvo por fato súbito e 

imprevisto, que não provocado por falhas e/ou negligência de pessoas.   

  

8.4. 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, 

determinados na especificação do contrato de Seguro/apólice.  
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8.5. Limite de Responsabilidade  

8.5.1. - O Limite de Garantia constante desta cobertura representa o limite máximo 

de responsabilidade da Seguradora, por sinistro ou série de sinistros, limitada a 

importância segurada contratada para esta cobertura;  

8.5.2. - Todos os prejuízos decorrentes de um mesmo evento serão considerados 

como um único sinistro, qualquer que seja o número de reclamantes.  

  

8.6. Cláusulas Particulares  

8.6.1. - Cobertura exclusiva para os Riscos de Incêndio, Roubo e/ou Furto:  

Cláusula Particular:  

“Fica entendido e acordado que, de acordo com a solicitação do segurado, o presente 

contrato, em relação aos veículos sob sua guarda, garantirá apenas as reclamações 

decorrentes dos riscos de Incêndio, Roubo e Furto, nos termos das Condições Gerais e 

Especiais da apólice.”  

8.6.2. - Cobertura para veículos ao Ar Livre   

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

este seguro se estende a cobrir a Responsabilidade Civil do Segurado por danos causados 

a veículos sob sua guarda quando estacionados dentro da área da Concessionária ao ar 

livre em decorrência de vendaval e granizo. Não se entende dentro da área da 

concessionária, calçada ou recuos.”   

8.6.3. - Cobertura de Alagamento / Inundação para veículos  

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

este seguro se estende a cobrir a Responsabilidade Civil do Segurado por danos causados 

a veículos sob sua guarda quando estacionados dentro da área da Concessionária em 

decorrência de alagamento/inundação. Não se entende dentro da área da concessionária, 

calçada ou recuos.”   
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8.7. Procedimento em caso de sinistro  

8.7.1. Em caso de sinistro coberto pela presente apólice, obriga-se o segurado ou 

seu representante legal a encaminhar os seguintes documentos:  

  

a) Aviso de sinistro (podendo ser utilizado o modelo do seguro automóvel), 

detalhando o acidente;  

b) Carta de reclamação do terceiro  

c) Documento do veículo e ordem de serviço e/ou registro de entrada (antes do 

evento);  

d) Orçamento para reparos, em caso de danos (a ser ajustado);  

e) BO caso ocorra furto e/ou roubo do bem (tanto no interior do estabelecimento 

quanto em vias públicas para testes mecânicos);  

f) Carteira de habilitação e ficha de empregado do funcionário causador do acidente 

durante testes internos e/ou externos;  

g) Informar o número da placa de experiência utilizada no percurso.  

h) No caso de retirada domiciliar, comprovante de retirada, constando 

características do veículo, data e horário, devidamente assinado pelo proprietário 

ou preposto.  

  

8.8. Limite Agregado  

8.8.1. - Para cada cobertura contratada, poderá ser estabelecido um segundo valor 

máximo de pagamento e/ou reembolso, denominado "LIMITE AGREGADO", que representa 

o limite máximo de responsabilidade da Seguradora quando considerados todos os 

sinistros abrigados pela cobertura, ocorridos independentemente, atendidas as demais 

disposições do seguro.  

8.8.2. - Para cada cobertura contratada, o Limite Agregado é definido como igual ao 

produto do valor inicialmente pactuado para o Limite Máximo de Indenização, determinado 

e contratado pelo Segurado, por um fator maior ou igual a um, o qual é previamente 

acordado e estabelecido nas Condições Particulares do seguro.  
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8.8.3. - Na hipótese de não haver, nas Condições Particulares, referência aos fatores 

multiplicativos acima aludidos, estes serão supostos iguais a 1 (um).  

8.8.4. - Os Limites Máximos de Indenização de cada cobertura (LMI), assim como os 

respectivos Limites Agregados (LA), não se somam nem se comunicam.  

  

8.9. Ratificação   

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

alterados ou revogados pela presente garantia adicional  

 

9. RESPONSABILIDADE CIVIL CLUBES E AGREMIAÇÕES  

9.1. Riscos Garantidos  

9.1.1. - Estão cobertos até o limite de garantia fixado para a presente cobertura o 

reembolso, pelas quais o Segurado vier a ser responsável civilmente, em sentença judicial 

transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expresso pela Seguradora, 

decorrentes de danos relacionados com:  

a) A existência, uso e conservação do imóvel especificado neste contrato;  

b) Atividades do segurado desenvolvidas no referido imóvel.  

9.1.2. Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado 

ao tentar evitar e/ou minorar os danos aludidos acima, nos termos das Condições Gerais.  

  

9.2. Disposições Especiais   

a) O Segurado, nesta cobertura, deve ser necessariamente, PESSOA JURÍDICA.   

b) A presente garantia dar-se-á exclusivamente durante a vigência desta apólice.  

  

9.3. Riscos Excluídos e Bens Não Compreendidos  

9.3.1. - Além das exclusões constantes da Cláusula 04 – Riscos Excluídos e Bens 

Não Compreendidos das Condições Gerais – acham-se também excluídos:  

a) Danos causados aos participantes de competições de qualquer natureza, durante 

a realização das mesmas;  



 

53 
 
 
 

 

CONDIÇÕES ESPECIAIS                                                           
SEGURO RC – EMPRESARIAL 
PROCESSO SUSEP: 15414.900192/2014-75 

b) Danos causados por construção, demolição, reconstrução, ou alteração do imóvel, 

bem como qualquer tipo de obra, inclusive instalações e montagens, admitidos 

porém, pequenos trabalhos de reparos destinados a manutenção do imóvel;  

c) Danos causados a veículos quando em locais de propriedades, alugados ou 

controlados pelo Segurado.  

d) Brigas/desavenças, que provoquem danos materiais e/ou corporais, quer de onde 

e por quem tenha sido originadas.  

e) Shows com montagem de palcos e instalações improvisadas e sem laudo/projeto  

e  responsável capacitado para execução das instalações, devidamente 

assinados.  

f) Danos provados por qualquer tipo de transportes oferecidos pelo Segurado.  

g) Danos causados a embarcações de qualquer espécie.  

h) Desaparecimento, extravio, furto ou roubo de bens e valores; considera-se 

valores, para efeito deste seguro: dinheiro, metais preciosos, pérolas, joias, 

cheques, títulos de crédito de qualquer espécie, selos, apólices e quaisquer 

outros instrumentos ou contratos, negociáveis ou não, que representem dinheiro.  

i) Programações realizadas fora das dependências do clube.  

  

9.4. Limite Agregado  

9.4.1. - Para cada cobertura contratada, poderá ser estabelecido um segundo valor 

máximo de pagamento e/ou reembolso, denominado "LIMITE AGREGADO", que representa 

o limite máximo de responsabilidade da Seguradora quando considerados todos os 

sinistros abrigados pela cobertura, ocorridos independentemente, atendidas as demais 

disposições do seguro.  

9.4.2. - Para cada cobertura contratada, o Limite Agregado é definido como igual ao 

produto do valor inicialmente pactuado para o Limite Máximo de Indenização, determinado 

e contratado pelo Segurado, por um fator maior ou igual a um, o qual é previamente 

acordado e estabelecido nas Condições Particulares do seguro.  
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9.4.3. - Na hipótese de não haver, nas Condições Particulares, referência aos fatores 

multiplicativos acima aludidos, estes serão supostos iguais a 1 (um).  

9.4.4. - Os Limites Máximos de Indenização de cada cobertura (LMI), assim como os 

respectivos Limites Agregados (LA), não se somam nem se comunicam.  

  

9.5. Ratificação   

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

alterados ou revogados pela presente garantia adicional  

 

10. RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS  

10.1. Riscos Garantidos  

10.1.1. - Sempre que constar expressamente a inclusão desta cobertura na Apólice, 

a Seguradora garantirá, até o Limite Máximo de Indenização contratado, o reembolso das 

indenizações que o estabelecimento segurado vier a ser responsabilizado civilmente a 

pagar, por sentença judicial transitada em julgado ou acordo com expressa anuência da 

Seguradora, por danos morais consequentes de danos corporais e/ou materiais causados 

a terceiros.  

10.1.2. - As indenizações por danos morais somente serão devidas quando 

consequentes de danos corporais ou materiais cobertos por esta Apólice.  

10.1.3. - Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado 

ao tentar evitar e/ou minorar os danos aludidos acima, nos termos das Condições Gerais.  

  

10.2. Disposições Especiais   

a) O Segurado, nesta cobertura, deve ser necessariamente, PESSOA JURÍDICA.   

b) A presente garantia dar-se-á exclusivamente durante a vigência desta apólice.  

  

10.3. Riscos não cobertos  

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

Compreendidos das condições gerais – encontram-se também excluídos todas as 
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exclusões referentes às coberturas de responsabilidade civil empresa, empregador, 

contingente de veículos, concessionária, síndico, guarda de veículos, hospedagem, 

restaurantes, bares e similares, estabelecimento de ensino e clubes e agremiações.  

  

10.4. Limite de indenização  

A somatória de indenizações por esta cobertura, referente a um único sinistro, não poderá 

superar o valor equivalente a 20% (vinte por cento) do Limite Máximo de Indenização da 

Cobertura de Responsabilidade Civil que garante as indenizações por danos corporais ou 

materiais.  

  

10.5. Limite Agregado  

10.5.1. - Para cada cobertura contratada, poderá ser estabelecido um segundo valor 

máximo de pagamento e/ou reembolso, denominado "LIMITE AGREGADO", que representa 

o limite máximo de responsabilidade da Seguradora quando considerados todos os 

sinistros abrigados pela cobertura, ocorridos independentemente, atendidas as demais 

disposições do seguro.  

10.5.2. - Para cada cobertura contratada, o Limite Agregado é definido como igual ao 

produto do valor inicialmente pactuado para o Limite Máximo de Indenização, determinado 

e contratado pelo Segurado, por um fator maior ou igual a um, o qual é previamente 

acordado e estabelecido nas Condições Particulares do seguro.  

10.5.3. - Na hipótese de não haver, nas Condições Particulares, referência aos fatores 

multiplicativos acima aludidos, estes serão supostos iguais a 1 (um).  

10.5.4. - Os Limites Máximos de Indenização de cada cobertura (LMI), assim como os 

respectivos Limites Agregados (LA), não se somam nem se comunicam.  

 

10.6. 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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11. DANOS A VEÍCULOS DE TERCEIROS DENTRO DO ESTABELECIMENTO 

SEGURADO  

11.1. Riscos Garantidos  

Estão cobertos até o limite de garantia fixado para a presente cobertura, o reembolso 

das quantias pelas quais o Segurado vier a ser civilmente responsabilizado a pagar em 

sentença judicial transitada em julgado ou em acordo previamente autorizado de modo 

expresso pela Seguradora Seguros, relativas a reclamações por danos materiais 

involuntariamente causadas a veículos de terceiros, previstos e indenizáveis pela apólice, 

licenciados para transito em vias publicas, ocorridos durante a vigência da apólice desde 

que este veículo esteja dentro do local segurado.  

11.1.1. Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado 

ao tentar evitar e/ou minorar os danos aludidos acima, nos termos das Condições Gerais.  

  

11.2. Disposições Especiais   

a) O Segurado, nesta cobertura, deve ser necessariamente, PESSOA JURÍDICA.   

b) A presente garantia dar-se-á exclusivamente durante a vigência desta apólice.  

  

11.3. Riscos Excluídos e Bens não Compreendidos  

11.3.1. - Além das exclusões constantes da Cláusula 04 – Riscos Excluídos e Bens não 

Compreendidos das condições gerais – acham-se também excluídos:  

a) roubo, furto total ou parcial ou furto simples, colisão, manobras, riscos à pintura;  

b) perdas e danos provocados pela atividade do Segurado envolvendo o veículo;  

c) danos por queda de arvores condenadas por apodrecimento ou por existência de 

cupins;  

d) danos causados por construção, demolição, reconstrução ou alteração estrutural 

do imóvel, bem como qualquer tipo de obra, inclusive instalações e montagens;  

e) danos ou prejuízos decorrentes da manutenção ou guarda de veículos em locais 

inadequados, ou má conservação dos equipamentos utilizados pelo Segurado;  
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f) estouro, cortes e outros danos causados a pneumáticos ou câmara de ar, bem 

como arranhões em superfícies solidadas ou pintadas;  

g) danos à carga do veículo;  

h) danos morais  

i) veículos pertencentes a ascendentes, descendentes e os que vivam sob a mesma 

dependência econômica do Segurado.  

j) danos provocados por queda de granizo.  

  

11.4. 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.  

  

11.5. Limite Agregado  

11.5.1. - Para cada cobertura contratada, poderá ser estabelecido um segundo valor 

máximo de pagamento e/ou reembolso, denominado "LIMITE AGREGADO", que representa 

o limite máximo de responsabilidade da Seguradora quando considerados todos os 

sinistros abrigados pela cobertura, ocorridos independentemente, atendidas as demais 

disposições do seguro.  

11.5.2. - Para cada cobertura contratada, o Limite Agregado é definido como igual ao 

produto do valor inicialmente pactuado para o Limite Máximo de Indenização, determinado 

e contratado pelo Segurado, por um fator maior ou igual a um, o qual é previamente 

acordado e estabelecido nas Condições Particulares do seguro.  

11.5.3. - Na hipótese de não haver, nas Condições Particulares, referência aos 

fatores multiplicativos acima aludidos, estes serão supostos iguais a 1 (um).  

11.5.4. - Os Limites Máximos de Indenização de cada cobertura (LMI), assim como os 

respectivos Limites Agregados (LA), não se somam nem se comunicam.  
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11.6. 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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	1.2.3. Disposições especiais

	1.3.  Limite Agregado
	1.3.
	1.3.1. - Para cada cobertura contratada, poderá ser estabelecido um segundo valor máximo de pagamento e/ou reembolso, denominado "LIMITE AGREGADO", que representa o limite máximo de responsabilidade da Seguradora quando considerados todos os sinistros...
	1.3.2. - Para cada cobertura contratada, o Limite Agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado para o Limite Máximo de Indenização, determinado e contratado pelo Segurado, por um fator maior ou igual a um, o qual é previame...
	1.3.3. - Na hipótese de não haver, nas Condições Particulares, referência aos fatores multiplicativos acima aludidos, estes serão supostos iguais a 1 (um).
	1.3.4. - Os Limites Máximos de Indenização de cada cobertura (LMI), assim como os respectivos Limites Agregados (LA), não se somam nem se comunicam.

	1.4. Ratificação

	2. RESPONSABILIDADE CIVIL - EMPREGADOR
	2.
	2.1. Riscos Cobertos
	2.
	2.1.
	2.1.1. - A presente cobertura abrange apenas danos decorrentes de acidente pessoal, que resultem em morte ou em invalidez permanente do empregado, Total ou  Parcial:
	2.1.2. - Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado ao tentar evitar e/ou minorar os danos aludidos acima, nos termos das Condições Gerais.
	2.1.3. - Em relação aos fatos geradores aludidos nas alíneas (e) e (f), a garantia somente subsistirá se:
	2.1.4. - Em relação ao fato gerador aludido na alínea (g), a garantia somente subsistirá se:
	2.1.5. - Em relação ao fato gerador aludido na alínea (h), ratificam-se as alíneas (b) e (d), do subitem 5.4, das Condições Gerais.
	2.1.6. - A indenização devida por este contrato independe:
	2.1.7. - Estarão garantidas as custas judiciais do foro civil e os honorários, de advogados nomeados pelo Segurado, desde que o evento que culminou com o ingresso da ação judicial em face do Segurado, bem como o pedido do terceiro na demanda, estejam ...
	2.1.8. - O Segurado deverá, obrigatoriamente, informar à Seguradora sobre qualquer ação judicial que venha a sofrer, além de remeter cópia da documentação judicial, juntamente com o contrato de honorários do advogado nomeado para sua defesa. Em caso d...

	2.2. Riscos Excluídos
	2.2.
	2.2.1. – Além das exclusões constantes das condições gerais, este contrato não cobre:
	a) Danos decorrentes de qualquer fato gerador não relacionado a cláusula “ riscos cobertos” desta cobertura:

	2.3. Disposições Complementares
	2.3.
	2.3.1. Ratificam-se as Condições Gerais, exceto as disposições que conflitarem com as presentes Condições Especiais, hipótese em que estas prevalecerão sobre aquelas.
	1.
	2.
	2.1.
	2.2.
	2.3.
	2.3.1.
	2.3.1.1. - Em particular, afetando apenas esta cobertura, são alteradas as seguintes disposições das Condições Gerais, ressalvadas as adaptações necessárias:

	2.3.2. - Estas Condições Especiais podem ser modificadas por disposições estipuladas nas Condições
	2.3.3. Particulares.

	2.4. Disposições Especiais
	2.4.
	2.5.
	2.5.1. - O Segurado, nesta cobertura, deve ser, necessariamente, PESSOA JURÍDICA.
	2.5.2. - A presente garantia dar-se-á exclusivamente durante a vigência desta apólice.

	2.5. - Limite Agregado
	2.6.
	2.6.1. - Para cada cobertura contratada, poderá ser estabelecido um segundo valor máximo de pagamento e/ou reembolso, denominado "LIMITE AGREGADO", que representa o limite máximo de responsabilidade da Seguradora quando considerados todos os sinistros...
	2.6.2. - Para cada cobertura contratada, o Limite Agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado para o Limite Máximo de Indenização, determinado e contratado pelo Segurado, por um fator maior ou igual a um, o qual é previame...
	2.6.3. - Na hipótese de não haver, nas Condições Particulares, referência aos fatores multiplicativos acima aludidos, estes serão supostos iguais a 1 (um).
	2.6.4. - Os Limites Máximos de Indenização de cada cobertura (LMI), assim como os respectivos Limites Agregados (LA), não se somam nem se comunicam.

	2.6. Ratificação

	3. RESPONSABILIDADE CIVIL - ESTABELECIMENTO DE ENSINO
	3.
	3.1. Riscos Cobertos
	3.
	3.1.
	3.1.1. - Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado ao tentar evitar e/ou minorar os danos aludidos acima, nos termos das Condições Gerais.
	3.1.2. - O termo "acidente" significa qualquer evento danoso que ocorra de forma súbita, imprevista e exterior à vítima ou à coisa atingida, não necessariamente provocando morte, sequelas permanentes ou perda total.
	3.1.3. - A expressão "interior dos estabelecimentos especificados na apólice" abrange também o perímetro interno da propriedade em que se localizam os estabelecimentos, se esta pertencer ao Segurado, ou for por ele administrada, alugada ou arrendada.
	3.1.4. - Em relação aos fatos geradores aludidos nas alíneas (e) e (f), a garantia somente subsistirá se:
	3.1.5. - Em relação ao fato gerador aludido na alínea (g), a garantia somente subsistirá se:
	3.1.6. - Consumo de comestíveis e/ou bebidas, fornecidos e/ou comercializados pelo Segurado, ou por terceiros autorizados, nos estabelecimentos especificados na apólice.
	3.
	3.1.
	3.1.1.
	3.1.2.
	3.1.3.
	3.1.4.
	3.1.5.
	3.1.6.
	3.1.6.1. - A garantia acima não prevalecerá se os danos tiverem sido causados por produtos de caça, ou produtos do solo, da pecuária e/ou da pesca não submetidos a qualquer processo de transformação e/ou industrialização.
	3.1.6.2. - A responsabilidade do Segurado é subsidiária em relação aos terceiros autorizados a fornecer comidas e/ou bebidas nos estabelecimentos especificados na apólice.


	3.2. Riscos Excluídos
	3.2.
	3.2.1. - Além dos riscos excluídos nas Condições Gerais, não estão garantidas por esta cobertura as quantias devidas e/ou as despendidas, pelo Segurado, para reparar, evitar e/ou minorar danos, de qualquer espécie decorrentes de:
	3.2.2. Qualquer fato gerador não relacionado na cláusula “risco coberto” desta cobertura é considerado como risco excluído.
	3.2.3. Disposições especiais
	3.2.4. Medidas de Segurança
	3.2.
	3.2.1.
	3.2.2.
	3.2.3.
	3.2.4.
	3.2.4.1. - Além das obrigações constantes nas Condições Gerais, deverá o Segurado, observar todas as determinações das autoridades competentes, no que se refere a medidas de segurança e prevenção de acidentes, inclusive as relacionadas a seguir:

	3.2.5. Disposições Especiais

	3.3. Limite Agregado
	3.3.
	3.3.1. - Para cada cobertura contratada, poderá ser estabelecido um segundo valor máximo de pagamento e/ou reembolso, denominado "LIMITE AGREGADO", que representa o limite máximo de responsabilidade da Seguradora quando considerados todos os sinistros...
	3.3.2. - Para cada cobertura contratada, o Limite Agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado para o Limite Máximo de Indenização, determinado e contratado pelo Segurado, por um fator maior ou igual a um, o qual é previame...
	3.3.3. - Na hipótese de não haver, nas Condições Particulares, referência aos fatores multiplicativos acima aludidos, estes serão supostos iguais a 1 (um).
	3.3.4. - Os Limites Máximos de Indenização de cada cobertura (LMI), assim como os respectivos Limites Agregados (LA), não se somam nem se comunicam.

	3.4. Ratificação

	4. RESPONSABILIDADE CIVIL - HOSPEDAGEM, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES
	4.
	4.1. Riscos Garantidos
	4.
	4.1.
	4.1.1. - Estarão garantidas as custas judiciais do foro civil e os honorários, de advogados nomeados pelo Segurado , desde que o evento, que culminou com o ingresso da ação judicial em face do Segurado, bem como o pedido do terceiro na demanda, esteja...
	4.1.2. - Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado ao tentar evitar e/ou minorar os danos aludidos acima, nos termos das Condições Gerais.
	4.1.3. - O termo "acidente" significa qualquer evento danoso que ocorra de forma súbita, imprevista e exterior à vítima ou à coisa atingida, não necessariamente provocando morte, sequelas permanentes ou perda total.
	4.1.4. - A expressão "interior dos estabelecimentos especificados na apólice" abrange também o perímetro interno da propriedade em que se localizam os estabelecimentos, se esta pertencer ao Segurado, ou for por ele administrada, alugada ou arrendada.
	4.1.5. - Em relação aos fatos geradores aludidos nas alíneas (e) e (f), a garantia somente subsistirá se:
	4.1.6. - Em relação ao fato gerador aludido na alínea (g), a garantia somente subsistirá se:
	4.1.7. - Consumo de comestíveis e/ou bebidas, fornecidos e/ou comercializados pelo Segurado, ou por terceiros autorizados, nos estabelecimentos especificados na apólice.
	4.
	4.1.
	4.1.1.
	4.1.2.
	4.1.3.
	4.1.4.
	4.1.5.
	4.1.6.
	4.1.7.
	4.1.7.1. - A garantia acima não prevalecerá se os danos tiverem sido causados por produtos de caça, ou produtos do solo, da pecuária e/ou da pesca não submetidos a qualquer processo de transformação e/ou industrialização.
	4.1.7.2. - A responsabilidade do Segurado é subsidiária em relação aos terceiros autorizados a fornecer comidas e/ou bebidas nos estabelecimentos especificados na apólice.


	4.2. Riscos Excluídos
	4.2.
	4.2.1. - Além dos riscos excluídos nas Condições Gerais, não estão garantidas por esta cobertura as quantias devidas e/ou as despendidas, pelo Segurado, para reparar, evitar e/ou minorar danos, de qualquer espécie decorrentes de:
	4.2.2. – Qualquer fato gerador não relacionado na cláusula “risco coberto” desta cobertura é considerado como risco excluído.

	4.3. Disposições especiais
	4.4. Medidas de Segurança
	4.3.
	4.4.
	4.4.1. - Além das obrigações constantes nas Condições Gerais, deverá o Segurado observar todas as determinações das autoridades competentes, no que se refere a medidas de segurança e prevenção de acidentes, inclusive as relacionadas a seguir:

	4.5. - Na hipótese de conflito, estas disposições prevalecem sobre as Condições Gerais.
	4.6. – Disposições Finais
	4.7. - Limite Agregado
	4.5.
	4.6.
	4.7.
	4.7.1. - Para cada cobertura contratada, poderá ser estabelecido um segundo valor máximo de pagamento e/ou reembolso, denominado "LIMITE AGREGADO", que representa o limite máximo de responsabilidade da Seguradora quando considerados todos os sinistros...
	4.7.2. - Para cada cobertura contratada, o Limite Agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado para o Limite Máximo de Indenização, determinado e contratado pelo Segurado, por um fator maior ou igual a um, o qual é previame...
	4.7.3. - Na hipótese de não haver, nas Condições Particulares, referência aos fatores multiplicativos acima aludidos, estes serão supostos iguais a 1 (um).
	4.7.4. - Os Limites Máximos de Indenização de cada cobertura (LMI), assim como os respectivos Limites Agregados (LA), não se somam nem se comunicam.

	4.8. Ratificação

	5. RESPONSABILIDADE CIVIL SÍNDICO – SHOPPING CENTER
	5.
	5.1. Riscos Cobertos
	5.
	5.1.
	5.1.1. - Nesta cobertura, o termo "SEGURADO" abrange o administrador do Condomínio Comercial ("Shopping Center") designado neste contrato, e também todos os proprietários, locatários, comodatários e/ou arrendatários de lojas comerciais existentes no C...
	5.1.2. - A expressão "O Estabelecimento Especificado na Apólice, abrange:
	5.1.3. - 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 ...
	5.1.4. - Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelos Co- Segurados ao tentar evitar e/ou minorar os danos aludidos acima.
	5.1.5. - O termo "acidente" significa qualquer evento danoso que ocorra de forma súbita, imprevista e exterior à vítima ou à coisa atingida, não necessariamente provocando morte, seqüelas permanentes ou perda total.
	5.1.6. - Em relação ao fato gerador mencionado na alínea (a), do subitem 5.1, a garantia não prevalecerá:
	5.1.7. - Em relação aos fatos geradores aludidos nas alíneas (e) e (f), do subitem 5.1, a garantia somente subsistirá se:
	5.1.8. - Em relação ao fato gerador aludido na alínea (g), do subitem 5.1, a garantia somente subsistirá se:
	5.1.9. - Em relação ao fato gerador mencionado na alínea (m), do subitem 1.1, a garantia NÃO subsistirá:
	5.1.10. Estarão garantidas as custas judiciais do foro civil e os honorários, de advogados nomeados pelo Segurado, desde que o evento, que culminou com o ingresso da ação judicial em face do Segurado, bem como o pedido do terceiro na demanda, estejam ...

	5.2. Riscos excluídos
	5.2.
	5.2.1. - Além das exclusões constantes nas Condições Gerais, Não Estão Garantidas por esta cobertura as quantias devidas e/ou as despendidas, por qualquer dos Co-Segurados, para reparar, evitar e/ou minorar danos, de qualquer espécie:
	5.2.2. – Qualquer fato Gerador não relacionado na cláusula “Risco Coberto” desta cobertura é considerado como risco excluído.

	5.3. Disposições Especiais
	5.4. Limite Agregado
	5.3.
	5.4.
	5.4.1. - Para cada cobertura contratada, poderá ser estabelecido um segundo valor máximo de pagamento e/ou reembolso, denominado "LIMITE AGREGADO", que representa o limite máximo de responsabilidade da Seguradora quando considerados todos os sinistros...
	5.4.2. - Para cada cobertura contratada, o Limite Agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado para o Limite Máximo de Indenização, determinado e contratado pelo Segurado, por um fator maior ou igual a um, o qual é previame...
	5.4.3. - Na hipótese de não haver, nas Condições Particulares, referência aos fatores multiplicativos acima aludidos, estes serão supostos iguais a 1 (um).
	5.4.4. - Os Limites Máximos de Indenização de cada cobertura (LMI), assim como os respectivos Limites Agregados (LA), não se somam nem se comunicam.

	5.5. Ratificação

	6. RESPONSABILIDADE CIVIL - CONTINGENTE DE VEÍCULOS
	6.
	6.1. Riscos Cobertos
	6.
	6.1.
	6.1.1. - Garante, até o Limite Máximo de Indenização contratado, o reembolso pelos quais ao Segurado vier a ser condenado civilmente através de decisão judicial transitada em julgado ou por autorização expressa da Seguradora, relativas à ocorrência de...
	6.1.2. - Estarão garantidas as custas judiciais do foro civil e os honorários de advogados nomeados pelo Segurado, desde que o evento, que culminou com o ingresso da ação judicial em face do Segurado, bem como o pedido do terceiro na demanda, estejam ...
	6.1.3. - O Segurado deverá, obrigatoriamente, informar à Seguradora sobre qualquer ação judicial que venha a sofrer, além de remeter cópia da documentação judicial, juntamente com o contrato de honorários do advogado nomeado para sua defesa. Em caso d...
	6.1.4. - A Seguradora poderá intervir na ação na qualidade de assistente.
	6.1.5. - Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado ao tentar evitar e/ou minorar os danos aludidos acima, nos termos das Condições Gerais.

	6.2. Disposições Especiais
	6.3. Exclusões de cobertura
	6.2.
	6.3.
	6.3.1. - Além das demais exclusões previstas nas Condições Gerais do Seguro Empresa, esta garantia não indenizará as reclamações decorrentes de acidentes causados por:

	6.4. Limite Agregado
	6.4.
	6.4.1. - Para cada cobertura contratada, poderá ser estabelecido um segundo valor máximo de pagamento e/ou reembolso, denominado "LIMITE AGREGADO", que representa o limite máximo de responsabilidade da Seguradora quando considerados todos os sinistros...
	6.4.2. - Para cada cobertura contratada, o Limite Agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado para o Limite Máximo de Indenização, determinado e contratado pelo Segurado, por um fator maior ou igual a um, o qual é previame...
	6.4.3. - Na hipótese de não haver, nas Condições Particulares, referência aos fatores multiplicativos acima aludidos, estes serão supostos iguais a 1 (um).
	6.4.4. - Os Limites Máximos de Indenização de cada cobertura (LMI), assim como os respectivos Limites Agregados (LA), não se somam nem se comunicam.

	6.5. Ratificação

	7. RESPONSABILIDADE CIVIL - CONCESSIONÁRIA
	7.
	7.1. Riscos Garantidos
	7.
	7.1.
	7.1.1. - Estão cobertos até o limite de garantia fixado para a presente cobertura o reembolso, das quantias pelas quais o Segurado vier a ser responsável civilmente, em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expresso p...
	7.1.2. - Para efeito desta cobertura entende-se por:
	7.1.3. Se o dano à terceiro tiver por fato gerador um evento coberto contínuo, repetido ou ininterrupto, e não havendo concordância entre o Segurado e a Seguradora sobre o dia em que o mesmo ocorreu, fica estipulado que:
	a) O dano corporal será considerado como ocorrido no dia em que, pela primeira vez, o Reclamante tiver consultado médico especializado a respeito daquele dano;
	b) O dano material será considerado como ocorrido no dia em que a existência do mesmo ficou evidente para o reclamante, ainda que a sua causa não fosse conhecida.
	7.1.4. Consideram-se riscos cobertos a responsabilidade civil do segurado, caracterizada na forma da cláusula 7.1 acima e decorrentes:
	7.1.5. Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado ao tentar evitar e/ou minorar os danos aludidos acima, nos termos das Condições Gerais.
	7.1.6. - A cobertura poderá ser contratada com opções de riscos cobertos abaixo mencionadas, sendo que a opção escolhida constará na especificação do seguro (condição particular de seguro):
	7.1.7. Entende-se por:

	7.2. Disposições Especiais
	7.3. Riscos Excluídos e Bens Não Compreendidos
	7.2.
	7.3.
	7.3.1. - Além das exclusões constantes da Cláusula 04 – Riscos Excluídos e Bens Não Compreendidos das Condições Gerais – acham-se também excluídos:

	7.4. Participação Obrigatória do Segurado
	7.5. Limite de Responsabilidade
	7.4.
	7.5.
	7.5.1. - O Limite de Garantia constante desta cobertura representa o limite máximo de responsabilidade da Seguradora, por sinistro ou série de sinistros, limitada a importância segurada contratada para esta cobertura;
	7.5.2. - Todos os prejuízos decorrentes de um mesmo evento serão considerados como um único sinistro, qualquer que seja o número de reclamantes.

	7.6. Cláusulas Particulares
	7.6.
	7.6.1. - Cobertura exclusiva para os Riscos de Incêndio, Roubo e/ou Furto:
	Cláusula Particular:
	“Fica entendido e acordado que, de acordo com a solicitação do segurado, o presente contrato, em relação aos veículos sob sua guarda, garantirá apenas as reclamações decorrentes dos riscos de Incêndio, Roubo e Furto, nos termos das Condições Gerais e ...
	7.6.2. - Cobertura para veículos ao Ar Livre
	“Fica entendido e acordado que, tendo o Segurado pago o correspondente prêmio adicional, este seguro se estende a cobrir a Responsabilidade Civil do Segurado por danos causados a veículos sob sua guarda quando estacionados dentro da área da Concessio...
	7.6.3. - Cobertura de Alagamento / Inundação para veículos
	“Fica entendido e acordado que, tendo o Segurado pago o correspondente prêmio adicional, este seguro se estende a cobrir a Responsabilidade Civil do Segurado por danos causados a veículos sob sua guarda quando estacionados dentro da área da Concession...

	7.7. Procedimento em caso de sinistro
	7.7.
	7.7.1. Em caso de sinistro coberto pela presente apólice, obriga-se o segurado ou seu representante legal a encaminhar os seguintes documentos:

	7.8. Limite Agregado
	7.8.
	7.8.1. - Para cada cobertura contratada, poderá ser estabelecido um segundo valor máximo de pagamento e/ou reembolso, denominado "LIMITE AGREGADO", que representa o limite máximo de responsabilidade da Seguradora quando considerados todos os sinistros...
	7.8.2. - Para cada cobertura contratada, o Limite Agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado para o Limite Máximo de Indenização, determinado e contratado pelo Segurado, por um fator maior ou igual a um, o qual é previame...
	7.8.3. - Na hipótese de não haver, nas Condições Particulares, referência aos fatores multiplicativos acima aludidos, estes serão supostos iguais a 1 (um).
	7.8.4. - Os Limites Máximos de Indenização de cada cobertura (LMI), assim como os respectivos Limites Agregados (LA), não se somam nem se comunicam.

	7.9. Ratificação

	8. RESPONSABILIDADE CIVIL GUARDA DE VEÍCULOS DE TERCEIROS
	(SEM CHAPA DE EXPERIÊNCIA)
	8.
	8.1. Riscos Garantidos
	8.
	8.1.
	8.1.1. - Estão cobertos até o limite de garantia fixado para a presente cobertura o reembolso, das quantias pelas quais o Segurado vier a ser responsável civilmente, em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expresso p...
	8.1.2. - Para efeito desta cobertura entende-se por:
	8.1.3. - Se o dano à terceiro tiver por fato gerador um evento coberto contínuo, repetido ou ininterrupto, e não havendo concordância entre o Segurado e a Seguradora sobre o dia em que o mesmo ocorreu, fica estipulado que:
	8.1.4. - Consideram-se riscos cobertos a responsabilidade civil do segurado, caracterizada na forma da cláusula 8.1 acima e decorrentes de Danos materiais, causados aos veículos de terceiros entregues à custódia do Segurado para sua guarda, e danos co...
	8.1.5. Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado ao tentar evitar e/ou minorar os danos aludidos acima, nos termos das Condições Gerais.
	8.1.6. - Esta cobertura não oferece cobertura para chapas de experiência.

	8.2. Disposições Especiais
	8.3. Riscos Excluídos e Bens Não Compreendidos
	8.2.
	8.3.
	8.3.1. - Além das exclusões constantes da Cláusula 04 – Riscos Excluídos e Bens Não Compreendidos das Condições Gerais – acham-se também excluídos:
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