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Nº 105 – CLÁUSULA ESPECÍFICA DE PAGAMENTO DE PRÊMIO / AVERBAÇÃO EM APÓLICES AJUSTÁVEIS  

PAGAMENTO DE PRÊMIO  

Pela presente cláusula, para fins de cobrança de prêmio, no início de vigência do contrato, com base nos valores 
estimados pelo segurado como previsão de embarques, será cobrado um valor, considerando as condições vigentes e 
constantes do contrato de seguro, obedecendo-se as seguintes regras: 

1. O parcelamento deste valor deverá ser inferior ao número de meses faltantes para encerramento da vigência do 
seguro. 

2. A data limite para o pagamento do prêmio, ou da sua primeira parcela, não poderá ultrapassar o 30º (trigésimo) dia 
da emissão da apólice. 

3. Quando a data limite cair em dia em que não haja expediente bancário, o pagamento do prêmio do seguro poderá 
ser efetuado no primeiro dia útil subseqüente. 

4. O pagamento do prêmio será efetuado através de rede bancária ou outra forma admitida em lei,por meio de 
documento emitido pela Seguradora, a ser encaminhado diretamente ao Segurado ouao seu representante, ou 
ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, ao corretor de seguros, com antecedência mínima de 5 
(cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento. 

5. O não pagamento da primeira parcela implicará o cancelamento automático da apólice, independentemente de 
qualquer interpelação judicial ou extrajudicial. 

6. Fica, ainda, entendido e ajustado que, se o sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento do prêmio sem que este 
se ache efetuado, o direito à indenização não ficará prejudicado. Quando o pagamento da indenização acarretar o 
cancelamento do contrato de seguro, as parcelas vincendasdo prêmio deverão ser deduzidas do valor da indenização, 
excluído o adicional de fracionamento. 

7. Deverá ser garantido ao Segurado, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento 
de qualquer uma das parcelas, com a conseqüente redução proporcional dos juros pactuados. 

8. Não será permitida a cobrança de qualquer valor adicional a título de custo administrativo. 
9. No caso da falta de pagamento de qualquer uma das parcelas subseqüentes à primeira, o prazo de vigência da 

cobertura será ajustado em função do prêmio efetivamente pago, observada a fraçãoprevista na tabela de prazo 
curto, a saber: 
TABELA DE PRAZO CURTO 

 

Relação % entre 
a Parcela de 

Prêmio Paga e o 
Prêmio Total da 

Apólice 

 
Fração a ser 

aplicada sobre a 
vigência original 

Relação % entre 
a Parcela de 

Prêmio Paga e o 
Prêmio Total da 

Apólice 

 
Fração a ser 

aplicada sobre a 
vigência original 

13 15/365 73 195/365 

20 30/365 75 210/365 

27 45/365 78 225/365 

30 60/365 80 240/365 

37 75/365 83 255/365 

40 90/365 85 270/365 

46 105/365 88 285/365 

50 120/365 90 300/365 

56 135/365 93 315/365 

60 150/365 95 330/365 

66 165/365 98 345/365 

70 180/365 100 365/365 

10. A Sociedade Seguradora informará ao Segurado, ou ao seu representante, por meio de comunicação escrita, o 
novo prazo de vigência, ajustado de acordo com a tabela de prazo curto. 
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11. O prazo original da apólice ficará automaticamente restaurado caso seja restabelecido, pelo Segurado, o pagamento 
do prêmio das parcelas ajustadas, acrescidas dos encargos contratualmente previstos, dentro do prazo previsto no 
item anterior. 

12. Concluído o prazo previsto no item 10 desta cláusula, sem que tenha sido retomado o pagamento do prêmio, ou 
ainda, no caso em que a aplicação da tabela não resultar em alteração do prazo de vigência da cobertura, o contrato 
será de pleno direito cancelado. 

AJUSTAMENTOS E DEMAIS CONDIÇÕES  
1. Fica entendido e acordado que, para fins de ajustamento de prêmio, deverá ser entregue pelo segurado à seguradora, 

relação com todos os embarques realizados durante o período acordado para ajuste, 15(quinze) dias após o 
encerramento do prazo estabelecido nas condições particulares deste seguro. 

2. Caso, no final de vigência do contrato, com base nos valores reais embarcados e considerando o prêmio pago, seja 
apurada uma diferença superior a 5%, tanto para maior quanto para menor, será realizado um ajustamento, onde 
o valor desta diferença deverá ser pago ou restituído em uma única parcela. 

3. Fica entendido e acordado que o prêmio mínimo deste seguro não poderá ser inferior ao percentual mínimo 
estabelecido nas condições particulares deste contrato de seguro. 

4. A Seguradora poderá proceder, a qualquer tempo, às inspeções e verificações que considerar necessária ou 
conveniente, para verificação do fiel cumprimento da obrigatoriedade de averbar nesta apólice todos os embarques 
de importação por ela abrangidos, cabendo ao Segurado fornecer os esclarecimentos e provas que forem solicitadas 
pela Seguradora. 

5. O não cumprimento da obrigação de averbar todos os embarques abrangidos pela apólice, quaisquer que sejam 
seus valores, implica, de pleno direito, a imediata rescisão deste contrato ea isenção de responsabilidade 
da seguradora em relação ao pagamento de qualquer indenização decorrente deste seguro, ressalvado o 
disposto no parágrafo 1º, do artigo 10, do Capítulo VI, das Condições Gerais deste seguro. 

6. Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais para o Seguro Obrigatório de Responsabilidade 
Civil Aquaviário – Carga que não tenham sido alteradas pela presente Cláusula Específica. 


