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Nº 106 - CLÁUSULA ESPECÍFICA DE LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO  

Cláusula Aplicável apenas às coberturas adicionais. 
1. Definições 

Para efeito deste seguro entende-se por: 
LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO - Valor máximo de indenização contratado para cada cobertura adicional ou 
garantia, determinado pelo Segurado e especificado na Apólice, representando o máximo que a Seguradora suportará 
no contrato/Apólice de Seguro. 

2. Fica expressamente estipulado, pela presente cláusula que: 
2.1. No ato da contratação do seguro, o Segurado definirá para cada cobertura adicional, ou para todas as coberturas 

adicionais, o valor do Limite Máximo de Indenização, o qual ficará indicado na Apólice e representará o máximo 
de responsabilidade da Seguradora em caso de sinistro ou sinistros cobertos, obedecendo-se os critérios de 
cálculo da indenização indicados nas Condições Gerais da Apólice. 

2.2. O Limite Máximo de Indenização, aplicável a todas as coberturas adicionais ou a uma cobertura adicional 
especifica determinada pelo segurado, corresponderá ao valor determinado na Apólice, o qual poderá ser alterado 
a qualquer tempo durante a vigência do contrato, mediante solicitação escrita do Segurado, ficando a critério 
da Seguradora a aceitação e alteração do prêmio, quando couber. A não manifestação formal da seguradora 
não caracteriza a aceitação do aumento em questão. 

2.3. As despesas de salvamento, remoção de destroços ou quaisquer outros gastos cabíveis e relacionados 
ao sinistro coberto e indenizável por este contrato, bem como as despesas efetuadas pelo Segurado com 
o objetivo de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa, desde que comprovadas sua necessidade 
e proporcionalidade em relação ao sinistro ocorrido, estão incluídas no Limite Máximo de Indenização da 
cobertura adicional contratada. 

2.4. Em qualquer caso, independente do valor dos prejuízos, a indenização relativa às coberturas adicionais ou, 
se for o caso, a cada cobertura adicional específica, não poderá ultrapassar o Limite Máximo de Indenização 
fixado na Apólice. 

2.5. Em caso de sinistro, o valor da indenização pago pela Seguradora será automaticamente deduzido do Limite 
Máximo de Indenização da cobertura adicional afetada. 
2.5.1. Caso o Segurado deseje retornar ao Limite Máximo de Indenização inicial, deverá solicitá-lo por 

escrito à Seguradora. 
2.5.2. A reintegração somente será efetivada após manifestação favorável e formal da Seguradora e desde que 

seja expressamente solicitada pelo Segurado. A simples solicitação por parte do Segurado não 
caracterizará a aceitação pela Seguradora. 

2.5.3. Após a anuência expressa da Seguradora, o Segurado deverá pagar o respectivo prêmio, para que este 
limite seja reintegrado. 


