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Nº 101 – CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (RESIDENCIAIS 
OU DE ESCRITÓRIO)  

1. Fica entendido e concordado que a cobertura concedida por esta apólice se estende ao transporte de móveis e 
utensílios, entendendo-se, como tais, o conjunto de todos os objetos que guarnecem uma residência ou escritório, 
quer acondicionados ou não, desde que seu valor seja, separadamente, mencionado no conhecimento de embarque 
ou outro documento hábil. 

2. Não se enquadram no conceito de móveis e utensílios quaisquer objetos que se destinem a fins comerciais 
ou que representem valores negociáveis, como apólices, bilhetes de loteria, cartões de crédito, cartões 
telefônicos, cartões de estacionamento em geral, cheques, contas, comprovantes de débito, e dinheiro, em 
moeda ou papel; diamantes industriais, documentos e obrigações de qualquer espécie, escrituras, jóias e pedras 
preciosas ou semipreciosas, metais preciosos e semipreciosos e suas ligas (trabalhadas ou não), notas, 
notas promissórias, pérolas em geral, registros, selos e estampilhas, talões de cheque, títulos, vales- 
alimentação, vales-refeição, valores e objetos de arte, estes últimos entendidos como quadros, esculturas, 
antiguidades e coleções. 
2.1. Não obstante o disposto no caput, poderão ser enquadrados no conceito de mudança objetos de arte, 

entendidos como quadros, esculturas, antigüidades e coleções, desde que seu valor total seja, no máximo, 
equivalente a 10% (dez por cento) do valor total da mudança, observado ainda o disposto no item 5 desta 
Cláusula e respectivo item 5.1. 

3. O Segurado se obriga a efetuar o seguro sobre o valor de todos os móveis e utensílios, objetos de transporte que 
compõem a mudança, no estado em que se encontrem, observado o disposto noitem 2 acima. 

4. Antes do início dos riscos, será anexada, ao conhecimento de embarque ou documento equivalente, uma relação 
específica contendo todos os bens e/ou objetos do transporte, com a anotação dos seus respectivos valores unitários. 

5. Em caso de ocorrência de algum dos riscos cobertos pelo presente seguro, a Seguradora pagará, dentro dos limites 
fixados para cada bem e/ou objeto segurado, os prejuízos efetivamente sofridos,e que serão calculados pelo valor 
declarado na relação de que trata o item 4 desta cláusula, nãosendo considerados, para efeito de indenização, 
valores de ordem artística ou de estimação. 
5.1. Na falta de declaração dos valores unitários, a indenização referente a cada objeto não poderá ultrapassar 

a 1% (um por cento) do valor total segurado para o embarque. 
5.2. O pagamento das reparações pecuniárias de que trata o caput será feito, pela Seguradora, diretamente ao 

terceiro proprietário dos móveis e utensílios. 
6. A Seguradora se reserva o direito de exigir a comprovação do valor declarado pelo beneficiário do seguro. 
7. Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais para o Seguro Obrigatório de Responsabilidade 

Civil do Transportador Aquaviário-Carga que não tenham sido alteradas pela presente Cláusula Específica. 


