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Seguro reSidencial – VerSão 2.4

Para oS caSoS não PreViSToS neSTaS condiÇÕeS geraiS, Serão aPlicadaS aS leiS Que regulaMenTaM 
oS SeguroS no BraSil.
o regiSTro deSTe Plano na SuSeP não iMPlica, Por ParTe da auTarQuia, incenTiVo ou recoMendaÇão 
À Sua coMercialiZaÇão.
o Segurado PoderÁ conSulTar a SiTuaÇão cadaSTral de Seu correTor de SeguroS no SiTe 
WWW.SuSeP.goV.Br Por Meio do Seu nÚMero de regiSTro na SuSeP, noMe coMPleTo, cnPJ ou cPF.
a aceiTaÇão do Seguro eSTarÁ SuJeiTa À anÁliSe do riSco.

clÁuSula 1 – oBJeTiVo do Seguro
O presente contrato de seguro tem por objetivo garantir ao Segurado, até o limite Máximo de Indenização contratado para 
cada cobertura especificada na Apólice/Certificado de Seguro de acordo com as Condições Contratuais deste seguro, o 
pagamento de indenização por prejuízos ocorridos e devidamente comprovados, decorrentes de riscos cobertos.
clÁuSula 2 – deFiniÇÕeS
acidenTe
acontecimento imprevisto ou fortuito do qual resulta um dano à coisa ou à pessoa.
aParelHoS SaniTÁrioS
Peças de louça devidamente instaladas em ambientes sanitários, tais como vasos, pias, cubas, bidês e banheiras desde 
que devidamente fixados.
aPÓlice
Documento emitido pela Seguradora formalizando a aceitação do risco, de acordo com as informações registradas na 
proposta, que contém a especificação do bem.
aViSo de SiniSTro
Corresponde à formalização realizada pelo Segurado, terceiro ou seu representante legal, por escrito, para comunicar à 
Seguradora a ocorrência de um evento coberto. 
BeneFiciÁrio
Pessoa física ou jurídica em favor da qual é devida a indenização em caso de sinistro. O Beneficiário pode ser determinado, 
quando indicado na Apólice/Certificado de Seguro, ou indeterminado, quando desconhecido na formação do contrato.
BenS culTuraiS
Obras de arte (pinturas, desenhos, gravuras, esculturas), Prataria, Porcelana, Tapetes, Móveis antigos, Joias, Relógios, 
Obras Literárias, Instrumentos Musicais, entre outros bens históricos e artísticos com relevante valor local, regional, nacional 
ou internacional.
cerTiFicado de Seguro
Nos seguros em grupo, é o documento expedido pela Seguradora provando a existência do seguro para cada indivíduo 
componente do grupo segurado e que contém os dados dos Segurados contratantes do seguro, coberturas, limites máximos 
de indenização, franquias, vigência e todos os dados que identificam o risco. A cada alteração de dados será emitido novo 
certificado substituindo o anterior.
cHuVaS eXceSSiVaS
Precipitações de águas continuadas num período de tempo curto, provocando asfixia nas raízes das árvores, arbustos e 
plantas de quaisquer espécies.
condiÇÕeS conTraTuaiS
Conjunto das Condições Gerais, Especiais e Particulares, quando houver, de um mesmo plano de seguro, submetidas à 
SUSEP previamente a sua comercialização.
condiÇÕeS geraiS
Conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as 
obrigações e os direitos das partes contratantes.
condiÇÕeS eSPeciaiS
Conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que eventualmente 
alteram as Condições Gerais.
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condiÇÕeS ParTiculareS
Conjunto de cláusulas que alteram as Condições Gerais e/ou Especiais de um plano de seguro, modificando ou cancelando 
disposições já existentes, ou ainda, introduzindo novas disposições e eventualmente ampliando ou restringindo a cobertura.
conTeÚdo
São os aparelhos, eletrodomésticos, móveis e utensílios, cobertos pelos termos deste Seguro, que compõem os objetos da 
residência segurada
culPa 
Violação de um dever jurídico, por ação ou omissão, decorrente de negligência, imprudência ou imperícia, 
dano corPoral
Todo e qualquer dano físico causado ao corpo humano.
dano MaTerial
Todo e qualquer dano causado a bens móveis ou imóveis.
dano Moral
Todo dano que traz como consequência ofensa à honra, à liberdade, à pessoa ou família, ao respeito aos mortos, ao ânimo 
psíquico, moral e intelectual, à saúde, ao nome, à imagem, à privacidade, ao bem-estar e à vida.
dolo
Espécie de artifício, engano ou manejo, com a intenção de induzir outrem à prática de um ato jurídico, em prejuízo deste e 
proveito próprio ou de outrem, ou seja, é um ato de má fé ou fraudulento, visando prejuízo preconcebido, quer físico ou material. 
eMoluMenToS
Conjunto de despesas adicionais que a Seguradora cobra do Segurado, tais como encargos financeiros.
endoSSo
Documento expedido pela Seguradora, durante a vigência do seguro, que formaliza a aceitação de qualquer alteração de 
dados da Apólice/Certificado de Seguro.
eQuiPaMenTo de inForMÁTica
Dispositivos ou componentes essenciais para o funcionamento de um microcomputador, tais como impressoras, “scanners”, 
“mouses”, monitores e teclados
eSTiPulanTe
Pessoa jurídica que contrata Apólice coletiva de seguro e fica investida dos poderes de representação dos Segurados.
Fungo
Todo tipo ou formas de mofo, bolor ou qualquer substância, vapor ou gás liberado por micro-organismos denominados “fungos”.
FurTo MedianTe arroMBaMenTo
Consiste no ato de subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, COM DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE 
OBSTáCUlO. Para efeito do seguro, a cobertura de furto será aplicada exclusivamente quando houver vestígios 
materiais inequívocos de destruição ou rompimento de obstáculos que tenham permitido o acesso ao interior do 
imóvel. não eSTarão coBerToS Por eSTe Seguro FurTo SiMPleS e QuaiSQuer ouTraS ForMaS de FurTo 
QualiFicado PraTicado coM aBuSo de conFianÇa, ou MedianTe Fraude, eScalada ou deSTreZa; ou 
ainda, coM eMPrego de cHaVe FalSa.
FurTo SiMPleS
Ato de subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel.
Hole-in-one
Cobertura que garante os custos comemorativos despendidos pelo segurado, praticante de golfe, que durante uma partida, 
acerta a bola no buraco com apenas uma tacada, desde a saída.
iMÓVel
Conjunto de construções especificado na Apólice/Certificado de Seguro, incluindo as dependências anexas situadas no 
mesmo terreno, muros, telhados, instalações fixas de água, gás, eletricidade, calefação, refrigeração e energia solar.
iMPloSão
É um fenômeno físico, em geral violento, que ocorre quando as paredes de um recipiente cedem a uma pressão que é maior 
no exterior do que no interior. 
indeniZaÇão
É o pagamento pela Seguradora do valor devido ao Segurado que, com a efetivação do risco (ocorrência de evento previsto 
no contrato), venha a sofrer prejuízos de natureza econômica, fazendo jus ao valor pactuado.
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liMiTe MÁXiMo de indeniZaÇão
Valor máximo de indenização contratado para cada cobertura ou garantia e fixado na Apólice/Certificado de Seguro, 
representando o máximo que a Seguradora suportará num risco ou contrato.
MÁQuinaS
Tratam-se dos eletrodomésticos e equipamentos instalados no interior do imóvel para fins domiciliares.
ParTiciPaÇão oBrigaTÓria
Participação do Segurado em todo e qualquer prejuízo indenizável, podendo ser expressa em percentual ou valor. a indenização 
devida pela Seguradora é a diferença positiva entre o montante dos prejuízos e a participação obrigatória, respeitado o Limite 
Máximo de Indenização de cada cobertura contratada.
PreJuÍZo
Perda econômica/material decorrente dos eventos cobertos pela Apólice/Certificado de Seguro.
PrÊMio
Importância paga pelo Segurado à Seguradora em troca da transferência dos riscos a que ele está exposto e que consta 
na Apólice/Certificado de Seguro.
PreScriÇão
Perda do direito de ação para reclamar os direitos e/ou obrigações previstas nos contratos de seguro em razão do transcurso 
dos prazos fixados na lei.
ProduÇão rural
Local que tem por objetivo a exploração de negócios agrícolas e pecuários, em que se cultiva a lavoura, se criam animais 
ou se mantém uma exploração da terra, para fins de comercialização.
ProPoSTa de Seguro
Documento que deve ser preenchido pelo Segurado, seu representante legal ou corretor de seguros habilitado, propondo as 
condições de contratação do seguro. A proposta é a base do contrato de seguros e faz parte integrante deste. 
reSidÊncia HaBiTual
Residência que é habitada regularmente pelo próprio segurado, filhos e cônjuge
reSidÊncia Veraneio
Casa ou Apartamento utilizada lazer e descanso em finais de semana, feriados e férias. A residência de veraneio quando 
locada por temporada não está amparada por este seguro.
reSidÊncia eM Zona rural
Casa localizada em fazendas, sítios ou chácaras, em que exista ou não produção rural.
riSco
É o evento incerto ou de data incerta que, independente da vontade das partes, seja causador de dano material que gera 
um prejuízo ou uma necessidade econômica. 
rouBo
Subtração de coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de haver-
lhe, por qualquer meio, reduzido a impossibilidade de resistência. 
SalVadoS
Objetos resgatados de um sinistro e que ainda possuem valor econômico. São considerados tanto os bens segurados que 
tenham ficado em perfeito estado como os parcialmente danificados pelos efeitos do sinistro.
Segurado
Pessoa física ou jurídica que, tendo interesse segurável, contrata o seguro em seu benefício pessoal ou de terceiros.
Seguradora
A entidade emissora da Apólice/Certificado de Seguro que, mediante a cobrança do prêmio, assume a cobertura contratada 
pelo Segurado de acordo com as condições contratuais da apólice.
SiniSTro
Ocorrência de um evento decorrente de causa súbita e imprevista, cujo fato gerador seja garantido pela apólice/certificado 
emitido e esteja previsto nas respectivas Condições Gerais, Especiais ou Adicionais do seguro contratado.
Terceiro
Qualquer pessoa física ou jurídica estranha ao contrato de seguro e que não tenha relação de parentesco com o segurado 
e nenhum tipo de relacionamento ou dependência econômico-financeira com ele, que, em função de relação indireta, pode 
aparecer como reclamante de indenização ou responsável pelo dano. assim, afastam-se, entre outros:
a) funcionários, empregados domésticos ou contratados do Segurado; ou
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b) cônjuge, companheiro(a), pais e filhos do Segurado, bem como quaisquer parentes que com ele residam ou que dele 
dependam economicamente.
Valor aTual (Va)
É o custo de reposição do bem sinistrado no estado em que se encontra durante utilização no dia e local do sinistro, ou seja, 
o valor do bem no estado de novo deduzido da respectiva depreciação pela idade, uso, estado de conservação e desgaste.
Valor de noVo (Vn)
É o preço de reposição ou reconstrução do bem sinistrado no estado de novo.
ValoreS
Dinheiro (moeda nacional ou estrangeira), certificados de títulos, ações, cheques, ordens de pagamento, selos, coleções, 
pedras, metais preciosos (não destinados a ornamentos, decorações e uso pessoal)
VandaliSMo
ação motivada pela hostilidade contra a arte de uma cultura, ou destruição intencional de bens e propriedades alheios.
VigÊncia
Prazo entre o início e o término do seguro.
clÁuSula 3 – riScoS coBerToS
3.1 cobertura Básica

3.1.1. O presente seguro tem por objeto garantir as perdas e danos materiais diretamente causados a Residência 
Segurada descrita na apólice por:
1. Incêndio de qualquer natureza;
2. Queda de Raio no interior das delimitações físicas do imóvel Segurado;
3. Explosão de qualquer natureza; e
4. Queda de aeronaves.

3.1.2. a Seguradora indenizará ainda, até o limite de r$ 120,00 (cento e vinte reais), destacados do limite 
Máximo de indenização contratado para esta cobertura, o pagamento das despesas necessárias para a 
reposição de documentos de uso pessoal do Segurado, seu cônjuge/companheiro e filhos, além de sustação 
de talões de cheques destruídos por sinistro coberto, bem como de taxas pela suspensão de pagamento 
dos referidos cheques.

 Da mesma forma, também estarão garantidas por esta cobertura as despesas com despachante.
3.1.3. Também estarão garantidos por este Seguro os gastos/despesas decorrentes de providências tomadas para 

combater a propagação do sinistro, para salvar e proteger os bens de sofrerem prejuízos maiores, assim 
como o desentulho do local segurado, quando couber.

clÁuSula 4 – eXcluSÕeS geraiS
4.1.  riScoS eXcluÍdoS

4.1.1  não eSTarão coBerToS Por QualQuer garanTia deSTe Seguro aS PerdaS e danoS 
cauSadoS Por ou decorrenTeS direTa ou indireTaMenTe de:
a) aToS ilÍciToS doloSoS ou Por culPa graVe eQuiParÁVel ao dolo PraTicado Pelo 

Segurado, BeneFiciÁrio ou rePreSenTanTe legal de uM ou de ouTro;
b) eXercÍcio da aTiVidade ProFiSSional do Segurado e SeuS FaMiliareS, eXceTo 

Quando inForMado na aPÓlice  e Pago o PrÊMio adicional correSPondenTe;
c) aToS PraTicadoS Por aÇão ou oMiSSão do Segurado, cauSadoS Por MÁ-FÉ;
d) aToS de TerroriSMo, deSde Que a Seguradora coMProVe coM docuMenTaÇão 

HÁBil, acoMPanHada de laudo circunSTanciado Que caracTeriZe a naTureZa do 
aTenTado, indePendenTeMenTe de Seu ProPÓSiTo, e deSde Que eSTe TenHa Sido 
deVidaMenTe reconHecido coMo aTenTaTÓrio À ordeM PÚBlica Pela auToridade 
PÚBlica coMPeTenTe;

e) guerra, reBelião, SaBoTageM, inSurreiÇão, reVoluÇão, TreinaMenTo MiliTar e 
oPeraÇÕeS BÉlicaS, aToS de HoSTilidade ou de auToridadeS, TaiS coMo conFiSco, 
nacionaliZaÇão, deSTruiÇão ou reQuiSiÇão e QuaiSQuer PerTurBaÇÕeS da ordeM 
PÚBlica;

f) aToS de auToridade PÚBlica, SalVo Para eViTar ProPagaÇão de danoS coBerToS 
Pela aPÓlice/cerTiFicado de Seguro;
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g) aToS ou aTiVidadeS daS ForÇaS arMadaS ou de ForÇaS de SeguranÇa eM TeMPoS 
de PaZ;

h) aToS de VandaliSMo, eXceTo Se conTraTada coBerTura eSPecÍFica de TuMulToS, 
greVeS e locauTeS;

i)  SaQueS, incluSiVe oS ocorridoS duranTe ou aPÓS o SiniSTro, eXceTo Se conTraTada 
coBerTura de rouBo ou FurTo QualiFicado;

j)  radiaÇÕeS nucleareS ou ioniZanTeS, conTaMinaÇão Pela radioaTiVidade de 
coMBuSTÍVel, reSÍduoS, arMa ou MaTerial nuclear;

k) TuMulToS, greVe e LOCK-OUT, eXceTo oS PreJuÍZoS cauSadoS Por incÊndio e 
eXPloSão conSeQuenTeS de TaiS riScoS ou SalVo Se conTraTada coBerTura 
eSPecÍFica;

l)  cHuVa, inFilTraÇão de Água, incluSiVe Por enTuPiMenTo e/ou TranSBordaMenTo 
de calHaS ou MÁ conSerVaÇão daS inSTalaÇÕeS de Água e de eSgoTo do iMÓVel 
Segurado ou de ouTroS iMÓVeiS;

m) eVenToS decorrenTeS de FenÔMenoS da naTureZa, de carÁTer eXTraordinÁrio, TaiS 
coMo inundaÇÕeS, TerreMoToS, MareMoToS, eruPÇÕeS VulcÂnicaS, alagaMenToS, 
QuedaS de corPoS SideraiS, MeTeoriToS, encHenTeS Por Água de cHuVa, rio, Mar, 
lago, rePreSa ou aduTora ou QualQuer ouTro FaTo Que FuJa ao conTrole do 
Segurado;

n) VendaVal, Furacão, ciclone, Tornado, graniZo, e iMPacTo de VeÍculoS TerreSTreS, 
iMPacTo de VeÍculoS aQuÁTicoS e FuMaÇa, eXceTo incÊndio e/ou eXPloSão 
direTaMenTe reSulTanTeS de TaiS riScoS, SalVo Se conTraTada a coBerTura de 
VendaVal e reSPeiTadaS aS condiÇÕeS PreViSTaS na coBerTura eSPecÍFica;

o) deSMoronaMenTo do iMÓVel ou deSliZaMenTo de Terra, eXceTo Se conTraTada 
coBerTura eSPecÍFica;

p) uMidade, inFilTraÇÕeS, FerrugeM, corroSão, enTrada de cHuVa, areia e Terra no 
inTerior do iMÓVel Segurado Por Janela, PorTaS ou QuaiSQuer ouTraS aBerTuraS;

q) roMPiMenTo de TuBulaÇÕeS de TerceiroS, SalVo Se conTraTada coBerTura 
eSPecÍFica; 

r) danoS cauSadoS duranTe oS TraBalHoS de conSTruÇão, deMoliÇão, reconSTruÇão, 
reForMa ou alTeraÇão eSTruTural do iMÓVel, BeM coMo QualQuer TiPo de oBra, 
incluSiVe inSTalaÇÕeS e MonTagenS, adMiTindo-Se, PorÉM, PeQuenoS TraBalHoS 
de ManuTenÇão cuJo Valor ToTal da oBra não SuPere 5% (cinco Por cenTo) do 
liMiTe MÁXiMo de indeniZaÇão da coBerTura BÁSica;

s) danoS cauSadoS ao iMÓVel enQuanTo eSTe Se enconTrar deSocuPado Por uM 
PerÍodo SuPerior a 30 (TrinTa) diaS e/ou SeM Que nenHuMa PeSSoa eSTeJa reSidindo 
regularMenTe no iMÓVel, SalVo Se conTraTada coBerTura eSPecÍFica; 

t) deFeiToS de FaBricaÇão, MÁ Qualidade, ruPTura ou QuaiSQuer ouTroS danoS Por 
FalTa de ManuTenÇão, erro de ProJeTo, uSo indeVido ou negligÊncia;

u) PerdaS, danoS ou aVariaS aoS BenS SeguradoS Por deSgaSTe naTural Pelo uSo, 
deTerioraÇão gradaTiVa ou VÍcio oculTo; 

v) PreJuÍZoS FinanceiroS e lucroS ceSSanTeS; e
w) roMPiMenTo de TuBulaÇÕeS e de caiXa d’Água, (eXceTo Se conTraTada a coBerTura 

adicional correSPondenTe); 
x) rouBo, FurTo MedianTe arroMBaMenTo, (eXceTo Se conTraTada a coBerTura 

adicional correSPondenTe) eXTorSão, FurTo SiMPleS, FurTo QualiFicado, SaQue 
ou deSaPareciMenTo ineXPlicÁVel de BenS, eSTelionaTo, aProPriaÇão indÉBiTa, 
ainda Que VeriFicadoS duranTe ou aPÓS a ocorrÊncia de uM doS riScoS coBerToS;

y) danoS elÉTricoS, enTendendo-Se coMo Tal, PerdaS, danoS ou aVariaS Que SoFrereM 
oS aParelHoS ou inSTalaÇÕeS elÉTricaS de QualQuer naTureZa, cauSadoS Por 
VariaÇÕeS anorMaiS de TenSão, curTo-circuiTo, arco VolTaico, calor gerado 
acidenTalMenTe Por eleTricidade, deScargaS elÉTricaS, eleTricidade eSTÁTica 
ou QualQuer eFeiTo ou FenÔMeno de naTureZa elÉTrica (eXceTo Queda de raio, 



Cond. Gerais – Seguro Residencial – Proc. SUSEP nº 15414.004192/2004-71 – versão 2.4 9

Índice

conForMe diSPoSiÇÕeS da clÁuSula 3ª, iTeM 3.1 deSTaS condiÇÕeS geraiS), BeM 
coMo iMPerFeiÇÕeS de iSolaMenTo ou inSTalaÇão, ou Por QualQuer ouTra cauSa 
inerenTe ao FuncionaMenTo doS aParelHoS ou inSTalaÇÕeS (eXceTo Se conTraTada 
a coBerTura adicional correSPondenTe);

z) dano Moral e reSPonSaBilidade ciVil do Segurado, BeM coMo o deScuMPriMenTo 
de legiSlaÇão, Que PoSSaM Ter concorrido, agraVado e/ou inFluenciado oS danoS 
ocorridoS no local Segurado;

aa) deSPeSaS coM recoMPoSiÇão de QuaiSQuer TraBalHoS arTÍSTicoS ou coM 
decoraÇÕeS, PinTuraS, graVaÇÕeS e inScriÇÕeS eM VidroS eXceTo Se conTraTada 
coBerTura eSPecÍFica;

bb) Perda e/ou PagaMenTo ou deSPeSaS coM aluguÉiS (eXceTo Se conTraTada a 
coBerTura adicional correSPondenTe).

cc) iMPloSão de QuaiSQuer eSTruTuraS de conSTruÇão ciVil, PrÉdioS, arMaZÉnS, 
ediFÍcioS e SiMilareS, incluSiVe Quando MoTiVada Por riScoS À SeguranÇa;

dd) cHaMa reSidual, enTendendo-Se coMo Tal o Fogo decorrenTe de uM curTo-circuiTo 
Que SeJa auToeXTinTo;

ee) curTo-circuiTo, SoBrecarga na rede elÉTrica, incluSiVe eM conSeQuÊncia de 
Queda de raio Fora do Terreno do iMÓVel, Que cauSe PerdaS ou danoS a FioS, 
lÂMPadaS, cHaVeS,    FuSÍVeiS e QuaiSQuer aParelHoS e/ou coMPonenTeS elÉTricoS 
ou eleTrÔnicoS;

ff) induÇão MagnÉTica conSeQuenTe de Queda de raio Fora do Terreno onde eSTÁ 
localiZado o iMÓVel Segurado;

gg) ao SiSTeMa de ProTeÇão conTra deScargaS aTMoSFÉricaS;
hh) ruPTura de TuBulaÇÕeS e/ou eQuiPaMenToS, incluSiVe Por congelaMenTo de Fluido 

conTido noS MeSMoS, QueBra ou eSTouro de VÁlVulaS de alÍVio de PreSSão.
ii) noS SeguroS conTraTadoS Por PeSSoaS JurÍdicaS, não eSTarão coBerToS oS 

danoS cauSadoS Por aToS ilÍciToS ou doloSoS, BeM coMo aQueleS reSulTanTeS 
de culPa graVe eQuiParÁVeiS ao dolo, PraTicadoS Por SÓcioS, conTroladoreS, 
dirigenTeS, adMiniSTradoreS legaiS, PeloS BeneFiciÁrioS da aPÓlice e/ou PeloS 
SeuS reSPecTiVoS rePreSenTanTeS.

4.2. BenS eXcluÍdoS
4.2.1.  não eSTarão aMParadoS Por QualQuer coBerTura do PreSenTe conTraTo de Seguro, 

oS SeguinTeS BenS e oBJeToS:
a) alicerceS e FundaÇÕeS;
b) aniMaiS e PlanTaS de QualQuer eSPÉcie, QuioSQueS e JardinS, SalVo Se conTraTada 

coBerTura eSPecÍFica;
c) BenS colocadoS eM garagenS, indiViduaiS ou coleTiVaS, e dePendÊnciaS aneXaS 

Que não SeJaM ToTalMenTe FecHadaS e coM PorTaS de aceSSo eSPecÍFicaS;
d) BenS de TerceiroS, eXceTo Quando arrendadoS ou alugadoS Pelo Segurado, 

deSde Que eXiSTaM docuMenToS coMProBaTÓrioS, PerManecendo a eXcluSão 
deScriTa na alÍnea “o”;

e) conSTruÇÕeS coM MaiS de 25% (VinTe e cinco Por cenTo) de Sua eSTruTura, ParedeS 
e/ou coBerTura, de Madeira ou ouTro MaTerial coMBuSTÍVel, PerMiTindo-Se aPenaS 
TraVeJaMenTo de Madeira Para SuSTenTaÇão daS TelHaS. eSTa eXcluSão Se aPlica 
À conSTruÇão PrinciPal e ÀS SuaS dePendÊnciaS;

f) reSidÊnciaS deSaBiTadaS ou deSocuPadaS Por uM PerÍodo SuPerior a 30 (TrinTa) 
diaS, SalVo Se conTraTada coBerTura eSPecÍFica;

g) MoradiaS coleTiVaS (caSaS de cÔModoS, PenSÕeS e rePÚBlicaS);
h) BenFeiToriaS e Seu conTeÚdo, deSTinadoS À ProduÇão rural, eXiSTenTeS eM 

reSidÊnciaS eM Zona rural; 
i)  ornaMenToS, oBJeToS arTÍSTicoS, HiSTÓricoS, e ouTroS BenS culTuraiS de Valor 

eSTiMaTiVo, SalVo Se conTraTada coBerTura eSPecÍFica e relacionadoS na 
ProPoSTa e aPÓlice de Seguro;
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j)  ProJeToS, deSenHoS, PlanTaS, ManuScriToS e PrograMaS de inForMÁTica 
(SOFTWARE);

k) TeleFoneS celulareS e SeuS aceSSÓrioS, TranSMiSSoreS PorTÁTeiS e SiMilareS;
l)  relÓgioS de PulSo, de BolSo ou uTiliZadoS eM correnTeS e BrocHeS, SalVo Se 

conTraTada coBerTura eSPecÍFica;
m) dinHeiro (eM Moeda nacional ou eSTrangeira), cHeQueS, TÍTuloS, carTÕeS de 

crÉdiTo e ouTroS PaPÉiS Que TenHaM ou rePreSenTeM ValoreS;
n) VeÍculoS TerreSTreS licenciadoS Para uSo eM Via PÚBlica, coM ou SeM ProPulSão 

PrÓPria, aeronaVeS, eMBarcaÇÕeS eM geral, TRAILERS, carreTaS, reBoQueS, 
JET-SKIS e MoTocicleTaS, incluindo SeuS aceSSÓrioS, conTeÚdo e PeÇaS SalVo Se 
conTraTada coBerTura eSPecÍFica ou de reSPonSaBilidade ciVil – uSo, eXiSTÊncia 
e conSerVaÇão do iMÓVel;

o) MercadoriaS e eQuiPaMenToS Para deSeMPenHo de aTiVidade ProFiSSional, eXceTo 
Quando eSPeciFicado na aPÓlice e coBrado PrÊMio adicional correSPondenTe; 

p) reMÉdioS, PerFuMeS, coSMÉTicoS e SiMilareS;
q) BenS iMPorTadoS cuJa origeM e/ou aQuiSiÇão não PoSSaM Ser coMProVadaS; e
r) reSidÊnciaS de Veraneio locadaS Para TeMPorada.

clÁuSula 5 – VigÊncia do Seguro
5.1. O início e o término de vigência do seguro contratado dar-se-ão à partir da 24ª (vigésima quarta) hora das respectivas 

datas indicadas na Apólice/Certificado de Seguro.
5.1.1. Nas contratações coletivas, o início e o término da cobertura dar-se-ão de acordo com as condições específicas 

de cada modalidade, devendo o risco ter início e término dentro do prazo de vigência da respectiva Apólice.
5.2. Nos contratos cujas Propostas de Seguro tenham sido recepcionadas sem pagamento de prêmio, o início de vigência 

da cobertura deverá coincidir com a data de aceitação da Proposta ou com data distinta, desde que expressamente 
acordado entre as partes.

5.3. Os contratos cujas Propostas de Seguro tenham sido recepcionadas com adiantamento de valor para futuro 
pagamento parcial ou total do prêmio terão seu início de vigência a partir da data de recepção da Proposta pela 
Seguradora.
5.3.1. Em caso de recusa da Proposta de Seguro dentro dos prazos previstos na Cláusula 6ª – CONTRaTaÇÃO DO 

SEGURO, a cobertura de seguro prevalecerá por mais 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data em que 
o Segurado, seu representante legal ou o corretor de seguros tiver conhecimento formal da recusa.

5.3.2. O valor pago deverá ser restituído ao Segurado no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, deduzida a 
parcela correspondente ao período “pro rata temporis” em que tiver prevalecido a cobertura.

clÁuSula 6 – conTraTaÇão do Seguro
6.1. Em atendimento à legislação em vigor, o Segurado ou o Estipulante deverá, obrigatoriamente, na contratação do 

seguro, fornecer à Seguradora as seguintes informações cadastrais:
6.1.1. Se pessoa física:

a) nome completo;
b) número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/MF);
c) natureza e número do documento de identificação, nome do órgão expedidor e data de expedição; e
d) endereço completo (logradouro, bairro, código de endereçamento postal – CEP, cidade, unidade da 

federação), número de telefone e código de DDD.
6.1.2. Se pessoa jurídica:

a) denominação ou razão social;
b) atividade principal desenvolvida;
c) número de identificação no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); e
d) endereço completo (logradouro, bairro, código de endereçamento postal – CEP, cidade, unidade da 

federação), número de telefone e código de DDD.
6.2. Com base nas declarações prestadas pelo Segurado na Proposta de Seguro devidamente assinada por este, seu 

representante legal, ou corretor de seguros habilitado, a Seguradora, dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias 
contados da data do seu recebimento, se decidirá pela aceitação ou recusa do seguro.
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6.2.1. Deverão constar da Proposta de Seguro os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
6.2.2. A Seguradora fornecerá ao proponente do seguro, um protocolo que identifique a proposta por ela 

recepcionada, com indicação da data e hora de seu recebimento.
6.2.3. Após o prazo definido no item 6.2 acima, e caso a Seguradora não se manifeste, será realizada a emissão 

da Apólice/Certificado de Seguro ou do endosso, em até 15 (quinze) dias.
6.3. a Seguradora, dentro do prazo estabelecido no item 6.2 desta cláusula, poderá solicitar documentos complementares 

para análise e aceitação do risco ou da alteração da Proposta.
6.3.1.  Caso o Segurado seja pessoa física, a solicitação poderá ocorrer apenas uma vez durante o prazo previsto 

no item 6.2 desta cláusula.
6.3.2. Caso o Segurado seja pessoa jurídica, a solicitação poderá ocorrer mais de uma vez durante o prazo previsto 

no item 6.2 desta cláusula, desde que a Seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos 
para avaliação da proposta ou taxação do risco.

6.4. No caso de solicitação de documentos complementares para análise e aceitação do risco ou da alteração da Proposta 
conforme descrito no item 6.3 desta cláusula, o prazo de 15 (quinze) dias ficará suspenso, voltando a correr a partir 
da data em que se der a entrega da documentação solicitada.

6.5. a Seguradora formalizará a recusa através de correspondência ao Segurado, seu representante legal ou corretor de 
seguros, especificando o seu motivo. A ausência de manifestação por escrito da Seguradora no prazo previsto no 
item 6;2 desta cláusula caracterizará a aceitação da Proposta de Seguro.

6.6. Não é permitida a presunção de que a Seguradora possa ter conhecimento de circunstâncias que não constem 
da Proposta de Seguro e daquelas que não lhe tenham sido comunicadas posteriormente, na forma estipulada na 
Cláusula 8 – OBRIGaÇÕES DO SEGURaDO.

clÁuSula 7 – renoVaÇão
7.1.  Este seguro poderá ser renovado, somente uma vez, de forma automática. Nestes casos, a Seguradora providenciará, 

num prazo mínimo de 15 dias antes do final da vigência da Apólice/Certificado de Seguro, o envio de proposta com 
os dados do seguro a renovar. Se o Segurado concordar com os termos da renovação e não se manifestar, mediante 
o pagamento do prêmio ou da 1ª parcela o seguro será automaticamente renovado. 

7.2.  Para as demais renovações, o Segurado deverá preencher uma nova Proposta com as bases do novo seguro, no 
prazo de até 15 (quinze) dias antes do término da vigência da Apólice/Certificado de Seguro que estiver em vigor.

clÁuSula 8 – oBrigaÇÕeS do Segurado
8.1. o Segurado, independente de outras estipulações deste seguro, obriga-se a:

a) comunicar à Seguradora por escrito a realização de obras que impliquem em reforma estrutural no imóvel durante 
a vigência da Apólice/Certificado de Seguro. Neste caso, as coberturas para danos materiais e responsabilidade 
civil ficarão suspensas, sendo reativadas somente depois de comunicado o término das mesmas;

b) comunicar à Seguradora por escrito, a desocupação do imóvel, ficando o Segurado sem garantia para 
todos os sinistros ocorridos enquanto perdurar a desocupação, exceto se o Segurado se manifestar 
expressamente solicitando à Seguradora a contratação da cobertura específica com antecedência mínima 
de 15 (quinze) dias, mediante o pagamento do prêmio correspondente. 

c) comunicar imediatamente à Seguradora a ocorrência de qualquer fato ou circunstância que possa afetar 
ou alterar o risco, bem como qualquer evento que possa vir a se caracterizar como um sinistro, indenizável 
ou não, nos termos deste contrato, encaminhando posteriormente documento por via formal e escrita;

d) Formalizar a reclamação do sinistro, apontando a provável causa, data e horário do evento, relacionando 
em seguida os bens sinistrados, com a respectiva estimativa individual dos prejuízos;

e) empregar os meios ao seu alcance para diminuir as consequências do sinistro, cuidando para que não se 
produzam danos ou desaparecimento dos bens segurados não atingidos ou remanescentes do sinistro 
que ficarem por sua conta, NÃO PODENDO ABANDONÁ-LOS TOTAL OU PARCIALMENTE;

f) conservar os vestígios e bens remanescentes do sinistro até que a Seguradora termine a apuração dos 
danos;

g) aguardar autorização escrita da Seguradora para dar início a qualquer reconstrução, conserto ou 
substituição de bens pelo prazo de 7 (sete) dias, a contar da data de entrega dos orçamentos solicitados e 
realizadas as perícias. Caso contrário, a Seguradora ficará desobrigada de indenizar o prejuízo reclamado;

h) havendo necessidade imediata de reparação ou substituição dos bens atingidos pelo sinistro, comunicar 
a Seguradora previamente ao início dos trabalhos de reparação/substituição;
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i) fornecer à Seguradora e facilitar o seu acesso a toda espécie de informação sobre as circunstâncias e 
consequências do sinistro, bem como os documentos necessários à apuração dos prejuízos e determinação 
da indenização;

j) comunicar à Seguradora, de forma imediata, qualquer citação, carta, documento, notificação judicial, 
extrajudicial ou administrativa que se relacione com os sinistros cobertos pela Apólice/Certificado de 
Seguro;

k) dar ciência à Seguradora da contratação ou da rescisão de qualquer outro seguro referente aos mesmos 
riscos contratado na apólice/certificado de seguro; e 

l) comunicar por escrito à Seguradora, até o prazo máximo de 8 (oito) dias da sua ocorrência, os seguintes 
fatos:
i. venda, alienação ou cessão dos bens segurados;
ii. penhor ou qualquer outro ônus sobre os bens segurados; e
iii. quaisquer modificações nos bens segurados estabelecidos na apólice/certificado de Seguro. 

m) notificar por escrito as autoridades policiais competentes em caso de perda ou dano decorrente de roubo 
ou furto e encaminhar obrigatoriamente a Seguradora a respectiva certidão de registro.

8.2. o não cumprimento das obrigações previstas nas alíneas “c”, “d”, “e” e “f” desta cláusula, quando não 
ensejar a perda de cobertura, dará direito à Seguradora de reduzir sua responsabilidade na mesma proporção 
da agravação do prejuízo, levando em conta a importância dos danos derivados deste descumprimento e o 
grau de culpa do Segurado.

8.3. em qualquer caso, o Segurado não poderá negociar, admitir ou negar reclamações de terceiros prejudicados 
pelo sinistro sem autorização escrita da Seguradora.

8.4. além das obrigações desta cláusula, o Segurado, em caso de sinistro, deverá cumprir as instruções 
determinadas nas condições específicas de cada cobertura.

clÁuSula 9 – oBrigaÇÕeS do eSTiPulanTe
9.1. o estipulante deverá fornecer à Seguradora as informações cadastrais de seus clientes, inclusive dos 

Beneficiários e seus representantes, constantes no item 1 da Cláusula 6 – CONTRATAÇÃO DO SEGURO, 
conforme legislação vigente.
9.1.1. no ato do pagamento de sinistro ou de devolução de prêmio deverá ser apresentada cópia dos 

documentos que comprovem os dados acima informados.
9.1.2. Sempre que solicitado, a Seguradora disponibilizará ao Segurado informações acerca da situação 

de adimplência ou inadimplência do estipulante quanto ao pagamento do prêmio deste seguro.
9.2. constituem obrigações do estipulante:

a) fornecer à Seguradora todas as informações necessárias para a análise e aceitação do risco previamente 
estabelecidas por aquela, incluindo dados cadastrais;

b) manter a Seguradora informada a respeito dos dados cadastrais dos Segurados, alterações na natureza do risco 
coberto, bem como quaisquer eventos que possam resultar em sinistro, de acordo com o definido contratualmente;

c) fornecer ao Segurado, sempre que solicitado, quaisquer informações relativas ao contrato de seguro;
d) discriminar o valor do prêmio do seguro no instrumento de cobrança, quando este for de sua 

responsabilidade;
e) repassar os prêmios à Seguradora nos prazos estabelecidos contratualmente;
f) repassar aos Segurados todas as comunicações ou avisos inerentes à Apólice/Certificado de Seguro, 

quando for diretamente responsável pela sua administração;
g) discriminar a razão social e, se for o caso, o nome fantasia da Seguradora responsável pelo risco nos 

documentos e comunicações referentes ao seguro emitidos para o Segurado;
h) comunicar de imediato à Seguradora a ocorrência de qualquer sinistro, ou expectativa de sinistro, referente 

ao grupo que representa assim que deles tiver conhecimento, quando isto estiver sob sua responsabilidade;
i) dar ciência aos Segurados dos procedimentos e prazos estipulados para a liquidação de sinistros;
j) comunicar de imediato à SuSeP quaisquer procedimentos que considerar irregulares quanto ao seguro 

contratado;
k) fornecer à SuSeP quaisquer informações solicitadas dentro do prazo por ela estabelecido; e
l) informar a razão social, e se for o caso, o nome fantasia da Seguradora, bem como o percentual de 

participação no risco, no caso de cosseguro em qualquer material de promoção ou propaganda do seguro, 
em caráter tipográfico maior ou igual ao do Estipulante.
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9.3. nos seguros contributários, o não repasse dos prêmios à Seguradora nos prazos contratualmente 
estabelecidos acarretará no cancelamento da cobertura, e sujeitará o estipulante às cominações legais.

9.4. nos seguros contributários será expressamente vedado ao estipulante e ao subestipulante:
a) cobrar dos Segurados quaisquer valores relativos ao seguro, além dos especificados pela Seguradora;
b) rescindir ou modificar o contrato ou efetuar qualquer alteração na Apólice/Certificado de Seguro que 

implique em ônus aos Segurados sem anuência prévia e expressa de pelo menos ¾ (três quartos) do 
grupo segurado;

c) efetuar propaganda e promoção do seguro sem prévia anuência da Seguradora e sem respeitar a 
fidedignidade das informações quanto ao seguro que será contratado; e

d) vincular a contratação de seguros a qualquer de seus produtos, ressalvada a hipótese em que tal 
contratação sirva de garantia direta a tais produtos.

clÁuSula 10 – PagaMenTo do PrÊMio
10.1. O prêmio deste seguro deverá ser pago obrigatoriamente por meio da rede bancária ou de outros meios admitidos 

em lei, conforme forma e datas de vencimento estabelecidas na Apólice/Certificado de Seguro ou no documento de 
cobrança emitido pela Seguradora, o qual será encaminhado diretamente ao Segurado ou seu representante legal, 
ou ainda por expressa solicitação de qualquer um desses ao corretor de seguros até 05 (cinco) dias úteis antes da 
data de seu vencimento. 
10.1.1. Quando a data de vencimento cair em dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser 

efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.
10.2. Este seguro poderá ser pago à vista ou custeado através do fracionamento do prêmio, conforme o número de parcelas 

descrito na Apólice/Certificado de Seguro.
10.2.1. Nos prêmios fracionados com incidência de juros, é facultado ao Segurado antecipar o pagamento do prêmio 

fracionado, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros pactuados.
10.3. a falta de pagamento do prêmio à vista ou da primeira parcela nas datas indicadas implicará na não efetivação 

do Seguro, independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial.
10.4.  No caso de fracionamento do prêmio e configurada a falta de pagamento de qualquer uma das parcelas subsequentes 

à primeira, o prazo de vigência da cobertura será ajustado em função do prêmio efetivamente pago, observada, no 
mínimo, a fração prevista na Tabela de Prazo Curto.
10.4.1.  Tabela de Prazo Curto

relaÇão % enTre aS 
ParcelaS de PrÊMio 

PagaS e o PrÊMio ToTal da 
aPÓlice

QuanTidade de diaS de VigÊncia da aPÓlice
1 ano

(365 dias)
2 anos

(730 dias)
3 anos

(1095 dias)
4 anos

(1460 dias)
5 anos

(1825 dias)
13% 15 30 45 60 75
20% 30 60 90 120 150
27% 45 90 135 180 225
30% 60 120 180 240 300
37% 75 150 225 300 375
40% 90 180 270 360 450
46% 105 210 315 420 525
50% 120 240 360 480 600
56% 135 270 405 540 675
60% 150 300 450 600 750
66% 165 330 495 660 825
70% 180 360 540 720 900
73% 195 390 585 780 975
75% 210 420 630 840 1050
78% 225 450 675 900 1125
80% 240 480 720 960 1200
83% 255 510 765 1020 1275

continua
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relaÇão % enTre aS 
ParcelaS de PrÊMio 

PagaS e o PrÊMio ToTal da 
aPÓlice

QuanTidade de diaS de VigÊncia da aPÓlice
1 ano

(365 dias)
2 anos

(730 dias)
3 anos

(1095 dias)
4 anos

(1460 dias)
5 anos

(1825 dias)
85% 270 540 810 1080 1350
88% 285 570 855 1140 1425
90% 300 600 900 1200 1500
93% 315 630 945 1260 1575
95% 330 660 990 1320 1650
98% 345 690 1035 1380 1725

100% 365 730 1095 1460 1825

10.4.2. Para os percentuais não previstos na Tabela de Prazo Curto do item 4.1 desta cláusula, deverão ser aplicados 
os percentuais imediatamente superiores.

10.4.3.  a Seguradora informará ao Segurado ou seu representante legal por meio de comunicação escrita o novo 
prazo de vigência ajustado, calculado pela aplicação da Tabela de Prazo Curto, com antecedência de 10 
(dez) dias do seu vencimento, que servirá de notificação para a regularização do contrato.

10.4.4.  Restabelecido o pagamento do prêmio das parcelas ajustadas, acrescidas dos encargos contratualmente 
previstos dentro do novo prazo de vigência da cobertura, ficará automaticamente restaurado o prazo de 
vigência original da Apólice/Certificado de Seguro.

10.4.5.  Findo o novo prazo de vigência da cobertura sem que tenha sido retomado o pagamento do prêmio, operará 
de pleno direito o cancelamento do contrato de seguro.

10.4.6.  No caso de fracionamento em que a aplicação da tabela de Prazo Curto não resultar em alteração do 
prazo de vigência da cobertura, a Seguradora poderá cancelar o contrato mediante aviso ao segurado com 
antecedência de 10 dias conforme item 4.3.

10.5. Se ocorrer um sinistro dentro do prazo de pagamento do prêmio à vista ou de qualquer de suas parcelas sem que 
este tenha sido efetuado, o direito à indenização não ficará prejudicado, se o prêmio for pago posteriormente.
10.5.1. Quando o pagamento da indenização acarretar o cancelamento do contrato de seguro, as parcelas vincendas 

do prêmio deverão ser deduzidas do valor da indenização, excluído o adicional de fracionamento.
10.6. Nos contratos de seguros cujo prêmio tenha sido pago à vista mediante financiamento obtido junto a instituições 

financeiras, a Seguradora não poderá cancelar o seguro, nos casos em que o Segurado deixar de pagar o 
financiamento. 

10.7. Para quitação da parcela correspondente ao fracionamento do prêmio na opção de débito automático, a quitação 
estará vinculada à confirmação de quitação da parcela, sendo que, se não houver saldo suficiente ou se o débito 
não for efetuado pelo banco, a parcela será considerada pendente.

10.8. No seguro mensal, o não pagamento do prêmio mensal na data indicada no respectivo documento de cobrança 
implicará no cancelamento automático do seguro, independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial.
10.8.1.  Caso não seja paga a parcela na data indicada no documento de cobrança, a Seguradora poderá propor 

nova data de vencimento para a parcela não paga a título de prazo para regularização e, se ainda assim 
não ocorrer o débito ou pagamento nesta nova data, será aplicado o disposto no item 8 desta cláusula.

clÁuSula 11 – liMiTe MÁXiMo de indeniZaÇão
11.1. O limite Máximo de Indenização para cada cobertura constante deste contrato representa o limite máximo de 

responsabilidade da Seguradora, obedecendo-se aos critérios de cálculo da indenização indicados nestas Condições 
Gerais.

11.2. O Limite Máximo de Indenização para cada cobertura deste seguro corresponderá ao valor determinado na Apólice/
Certificado de Seguro, 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.

11.3. as despesas de salvamento e de desentulho local e/ou demais gastos com o sinistro 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 contratada.

continuação



Cond. Gerais – Seguro Residencial – Proc. SUSEP nº 15414.004192/2004-71 – versão 2.4 15

Índice

11.4. Em caso de sinistro, o valor da indenização pago pela Seguradora será automaticamente deduzido do limite Máximo 
de Indenização da cobertura afetada.
11.4.1. Caso o Segurado deseje retornar ao limite Máximo de Indenização inicial, deverá solicitar, por escrito, à 

Seguradora. 
11.4.2.  A reintegração somente será considerada efetuada após a confirmação da Seguradora que deverá se 

manifestar formalmente em até 15 (quinze) dias da solicitação do segurado. a simples solicitação do Segurado 
não caracteriza a aceitação pela Seguradora. 

11.4.3.  Após a anuência da Seguradora, o Segurado deverá pagar o respectivo prêmio, que será calculado a partir 
da data de ocorrência do sinistro até o término de vigência do contrato.

clÁuSula 12 – ParTiciPaÇão oBrigaTÓria
12.1.  o Segurado participará de parte dos prejuízos advindos de cada sinistro em percentual ou valor, conforme 

especificado nas Condições Particulares do seguro. 
clÁuSula 13 – docuMenToS eM caSo de SiniSTro
13.1. o Segurado ou seu representante legal deverá apresentar à Seguradora os seguintes documentos básicos, 

necessários para a liquidação de qualquer sinistro:
a) Comunicação do sinistro por meio do Formulário de aviso de Sinistro (caso não seja realizado pela Central de 

atendimento), contendo os detalhes sobre a causa e consequências do evento;
b) RG e CPF do Segurado;
c) Reclamação dos prejuízos, descrevendo os itens atingidos, quantidade e valores;
d) Orçamentos para reparos ou substituição dos bens sinistrados (contendo data da elaboração, especificação dos 

materiais/peças, da mão-de-obra); e
e) Notas Fiscais dos reparos efetuados por decorrência de sinistro coberto,(neste caso, sempre com a prévia 

aprovação da Seguradora).
13.2.  além dos documentos mencionados no item 13.1 desta cláusula, o Segurado deverá apresentar, ainda, de 

acordo com a cobertura afetada, os seguintes documentos:
13.2.1. em caso de incêndio, Queda de raio dentro do terreno segurado, explosão e Queda de aeronaves

a) Boletim de Ocorrência Policial;
b) Certidão do Corpo de Bombeiros;
c) Certidão de Inquérito Policial (quando houver);
d) Documento que comprove a propriedade do imóvel e/ou contrato de locação, quando for o caso;
e) laudo técnico elaborado por assistência técnica habilitada, atestando a inviabilidade de reparo, no caso 

de pagamento de indenização integral dos bens segurados; e
f) Comprovantes de preexistência dos bens danificados ou destruídos, caso os mesmos não possam ser 

identificados fisicamente após o sinistro.
13.2.2.  recomposição de documentos

a) Boletim de Ocorrência Policial. 
13.2.3. Perda ou roubo de cartão de crédito

a) Boletim de Ocorrência Policial.
13.2.4. Paisagismo

a) laudo de avaliação do projeto paisagístico efetuado na Residência Segurada por especialista e de comum 
acordo entre Segurado e Seguradora.

13.2.5. Vendaval
a) Laudo do Instituto Meteorológico de outro órgão competente, atestando a velocidade dos ventos. Este 

documento poderá ser substituído por publicação do evento pela imprensa local.
13.2.6.  impacto de Veículos

a) Boletim de Ocorrência Policial.
13.2.7.  danos elétricos e Queda de raio fora do terreno segurado

a) laudo da assistência Técnica autorizada, com descrição detalhada, atestando a possibilidade de reparos 
ou não dos bens sinistrados (em caso de conteúdo).

13.2.8.  roubo e Furto de Bens mediante arrombamento
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a) Boletim de Ocorrência Policial;
b) Certidão de Inquérito Policial (quando houver); e
c) Comprovante de preexistência dos bens danificados ou destruídos, caso estes não possam ser identificados 

fisicamente após o sinistro.
13.2.9.  Perda/Pagamento de aluguel

a) Documento atualizado comprovando a propriedade do imóvel e/ou contrato de locação, quando for o caso.
13.2.10. responsabilidade civil

a) Boletim de Ocorrência Policial/laudo Policial;
b) Formalização da reclamação do(s) terceiro(s) envolvido(s) no sinistro, acompanhada de correspondência 

do Segurado expressando sua opinião quanto à culpabilidade no evento;
c) acordo de fixação dos prejuízos entre o terceiro e o Segurado (sempre, com prévia autorização da 

Seguradora);
d) laudo Médico ou Registro de atendimento (no caso de danos corporais);
e) laudo Médico contendo descrição dos danos sofridos e tratamento para a recuperação (no caso de danos 

corporais);
f) Comprovantes originais das despesas;
g) Comprovante de reembolso do Segurado ao terceiro (sempre com prévia autorização da Seguradora); e
h) Cópia do RG e CPF do Beneficiário.

13.2.11. Franquia de automóvel 
a) Carta informando os valores desembolsados a título de franquia e número da apólice do Seguro do 

Automóvel;
b) Comprovante de pagamento da franquia do Seguro de Automóvel; 
c) Cópia da Nota Fiscal dos reparos realizados, emitida pela oficina que reparou o veículo.

13.2.12. Tacos de golfe 
a) Comprovante de preexistência dos bens roubados/danificados, caso os itens sinistrados não possam ser 

identificados fisicamente após o sinistro.
13.2.13. carro na garagem

a) Certificado de Propriedade do Veículo DUT (original), com firma reconhecida por autenticidade (Em caso 
de Perda Total);

b) Chaves do veículo;
c) Manual do Proprietário (se possível); e
d) Termo de quitação e responsabilidade por multas

13.3. Mediante dúvida fundada e justificável, a Seguradora se reserva o direito de solicitar quaisquer outros 
documentos que julgar necessário para a liquidação do sinistro.

13.4.  O Segurado deverá, obrigatoriamente, apresentar cópia da documentação enumerada na Cláusula 6ª – CONTRATAÇÃO 
DO SEGURO, sempre que solicitado pela Seguradora.

clÁuSula 14 – PerÍcia
14.1.  aSeguradora deverá enviar seus peritos para o local do sinistro em até 07 (sete) dias da data em que tiver recebido 

a comunicação do evento, salvo em condições de força maior que impossibilitem a Seguradora de chegar ao local 
do sinistro.

clÁuSula 15 – coMProVaÇão do SiniSTro
15.1.  Caberá ao Segurado comprovar a causa, natureza e extensão dos danos de qualquer sinistro reclamado nesta 

Apólice/Certificado, bem como comprovar os valores das perdas e prestar toda e qualquer assistência para 
que tais requisitos sejam plenamente satisfeitos.
15.1.1. as despesas efetuadas com a comprovação do sinistro e com os documentos de habilitação efetivamente 

necessários a esta comprovação correrão por conta do Segurado, salvo se diretamente realizadas pela 
Seguradora e/ou por ela expressamente autorizadas.

15.2.  a Seguradora poderá exigir aTeSTadoS ou cerTidÕeS de auToridadeS competentes, bem como o 
resultado de inQuÉriToS ou processos instaurados em virtude do fato que produziu o sinistro, sem prejuízo 
do pagamento da indenização no prazo devido. alternativamente, poderá solicitar cópia da certidão de 
abertura de inquérito que porventura tiver sido instaurado.



Cond. Gerais – Seguro Residencial – Proc. SUSEP nº 15414.004192/2004-71 – versão 2.4 17

Índice

15.3.  os atos e providências praticados pela Seguradora após a ocorrência do sinistro não importarão por si só 
no reconhecimento da obrigação de pagar a indenização reclamada.

15.4.  No caso de bens que não possam ser identificados fisicamente após a ocorrência do sinistro, caberá ao Segurado 
comprovar a preexistência de tais bens por meio da apresentação da nota fiscal de aquisição, caso esses bens não 
tenham sido relacionados na Proposta de Seguro.

clÁuSula 16 – aPuraÇão doS PreJuÍZoS
16.1. critério de apuração

16.1.1. a apuração dos prejuízos consequentes de qualquer sinistro garantido por este seguro será realizada com 
base no Valor Atual tanto para reparação do imóvel segurado, quanto para reposição do conteúdo atingido, 
considerando o Valor de Novo deduzido da depreciação pelo tempo de uso do bem sinistrado.

16.1.2. Considera-se Valor de Novo o custo de reconstrução do prédio ou reposição do bem sinistrado por outro 
da mesma marca e modelo do item original. Caso o bem preexistente esteja descontinuado de produção/
fabricação, deverá ser considerado o preço do primeiro modelo similar subsequente, existente no mercado.

16.2. depreciação de Prédio
16.2.1. a depreciação referente ao Prédio deverá ser baseada no método de Ross/Heideck, que leva em consideração 

o obsoletismo, tipo de construção, acabamento e o estado de conservação da edificação para a determinação 
do seu valor de venda. 

16.2.2. Esta metodologia consiste na obtenção do fator FOC, que deverá ser multiplicado pelo valor da edificação 
avaliada.

16.2.3. a formulação que determinará a depreciação é dada por:
   Foc = R + K*(1-R)

onde:
r: coeficiente residual
K: coeficiente de ross/Heideck

16.3. depreciação de conteúdo
16.3.1. a depreciação referente ao conteúdo deverá ser aplicada de forma individualizada para cada bem sinistrado, 

levando-se em consideração o tempo de uso e a especificação do item, conforme tabela a seguir:

Tabela de depreciação
Tempo de uso equipamentos de informática Máquinas, Móveis e utensílios

até 01 ano 10% Não há
até 02 anos 30% 15%
até 04 anos 40% 25%
até 05 anos 60% 40%

acima de 05 anos 70% 50%

16.3.2. Logo, a definição do Valor Atual será o resultado do Valor de Novo do bem sinistrado, deduzido do fator 
depreciativo apontado na tabela do item 16.3.1, desta Cláusula.

16.3.3. Se por ocasião de um sinistro a identificação da preexistência dos bens reclamados ficar prejudicada por 
qualquer razão, somente serão considerados aqueles cuja pré-existência seja comprovada por meio de nota 
fiscal de aquisição ou da relação de bens anexada à apólice deste seguro.

16.3.4. Caso tal identificação seja possível, mas a definição das características do bem fique prejudicada por qualquer 
motivo, para os itens que não constarem da relação de bens anexada a apólice deste seguro ou cuja nota 
fiscal de preexistência não seja apresentada à Companhia, a fixação do prejuízo unitário não poderá, em 
hipótese alguma, ser superior a R$ 800,00 (oitocentos reais).

16.3.5. A fixação das perdas referentes a artigos de vestuário em geral, entendendo-se como tais: roupas, calçados, 
artigos de cama, mesa e banho, não poderá, em hipótese alguma, ser superior a 10% (dez por cento) da 
I.S. da Cobertura Básica.

16.3.6. Melhorias / “up grades” em equipamentos de informática, realizados em datas anteriores ao sinistro somente 
serão somadas ao valor apurado do bem sinistrado mediante a apresentação da respectiva nota fiscal.



Cond. Gerais – Seguro Residencial – Proc. SUSEP nº 15414.004192/2004-71 – versão 2.4 18

Índice

clÁuSula 17 – PagaMenTo da indeniZaÇão
17.1. A Seguradora indenizará o montante dos prejuízos regularmente apurados, deduzida da Participação Obrigatória do 

Segurado, quando houver, e respeitando o limite Máximo de Indenização para cada cobertura.
17.1.1. Havendo a aplicação da Depreciação sobre o Prejuízo apurado, a Seguradora disponibilizará a Indenização 

dos prejuízos em duas etapas:
– 1ª Etapa - a Indenização Inicial será disponibilizada com base no Prejuízo apurado pelo Valor atual (Valor 

de Novo – Depreciação);
– 2ª Etapa - a Indenização Complementar será baseada na diferença entre o valor de reposição do bem e 

a Indenização Inicial, limitado ao Valor de Novo de cada bem, definido na apuração das perdas, conforme 
Item 16.1.2.

17.1.2. Em hipótese alguma a Diferença do Valor de Novo (Indenização Complementar referente à Depreciação 
retida) poderá ser superior ao Valor atual, disponibilizado quando do pagamento da Indenização Inicial por 
item sinistrado, ou seja, a Indenização de qualquer sinistro ficará limitada a 2x (duas vezes) o Valor Atual, 
disponibilizado quando da indenização inicial.

17.2. Fixada a indenização devida, a Seguradora efetuará o pagamento da importância a que estiver obrigada no prazo 
de até 30 (trinta) dias contados da apresentação de todos os documentos solicitados ao Segurado.
17.2.1. No caso de dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá solicitar outros documentos e/ou informações 

complementares. Neste caso, o prazo acima será suspenso, sendo sua contagem reiniciada a partir do dia 
útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

17.3. Se os reparos no imóvel e/ou reposição do conteúdo forem realizados no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias 
da disponibilização do Valor atual pela Seguradora, o Segurado poderá solicitar o reembolso da depreciação retida 
(diferença do Valor de Novo), anexando uma carta formalizando este pedido e as cópias das respectivas Notas 
Fiscais de reparos/reposições dos bens sinistrados, para o recebimento da diferença do Valor de Novo.
17.3.1. Caso os reparos e/ou reposições dos bens depreciados não sejam devidamente comprovados no período 

de até 180 (cento e oitenta) dias, a responsabilidade da Seguradora ficará limitada ao pagamento do Valor 
atual, perdendo o Segurado o direito a qualquer indenização complementar referente à diferença do Valor 
de Novo ou depreciação retida.

17.4. Mediante acordo entre as partes, serão admitidas as hipóteses de pagamento em dinheiro, reposição ou 
reparo da coisa. na impossibilidade de reposição da coisa à época da liquidação, a indenização devida será 
paga em dinheiro.

17.5. indenização em Sinistros que envolvam terceiros (responsabilidade civil)
17.5.1. Na Cobertura de Responsabilidade Civil, a indenização somente será devida quando ficar caracterizada a 

culpa involuntária do Segurado por meio de sentença judicial transitada em julgado, ou acordo previamente 
autorizado, por escrito, pela Seguradora. 

17.5.2. Qualquer acordo judicial ou extrajudicial do Segurado com terceiros, somente será reconhecido mediante 
a prévia anuência da Seguradora, por escrito. na hipótese de recusa do Segurado em aceitar o acordo 
recomendado pela Seguradora e aceito pelo terceiro prejudicado, a Seguradora não responderá por 
quaisquer quantias superiores àquela pela qual seria o sinistro liquidado por aquele acordo.

17.5.3. os prejuízos causados a terceiros decorrentes de um mesmo evento serão considerados como um único 
sinistro, qualquer que seja o montante dos prejuízos e/ou a quantidade de danos causados a terceiros e/ou 
número de reclamantes envolvidos.
17.5.4. Se, em virtude de um mesmo evento, se verificar a ocorrência de mais de um dano em datas diferentes, 

todos esses danos serão considerados como se tivessem ocorrido no dia em que ocorreu o primeiro dano 
conhecido pelo Segurado, mesmo que terceiros prejudicados não tenham ainda apresentado reclamação.

17.5.5. O dano corporal será considerado como ocorrido no dia em que, pela primeira vez, o reclamante tiver 
consultado profissional médico qualificado a respeito daquele dano.

17.5.6. O dano material será considerado como ocorrido no dia em que a existência do mesmo tiver ficado evidente 
para o reclamante, ainda que sua causa não fosse conhecida.

17.6. Se algum bem sinistrado for recuperado antes de efetuado o pagamento da indenização, o Segurado deverá 
recebê-lo e comunicar, imediatamente à Seguradora, não podendo deles dispor sem sua expressa autorização, 
por escrito.

17.7. Havendo divergência quanto ao valor da indenização, poderá ser proposta a formação de uma junta composta por 2 
(dois) representantes, nomeados um pelo Segurado e outro pela Seguradora, a fim de chegar a uma decisão comum, 
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sendo que as despesas dos representantes serão suportadas separadamente pelas respectivas partes. Esse fato, 
por si só, não implica na perda de direito do Segurado de resolver eventuais litígios através de sentenças judiciais.

17.8. Na hipótese de os 2 (dois) representantes nomeados não conseguirem chegar a uma decisão comum, eles deverão 
indicar de comum acordo um novo representante para efetuar o desempate. as despesas com este novo representante 
serão igualmente suportadas pelo Segurado e pela Seguradora.

17.9. Em caso de sinistro em que o imóvel descrito na apólice não pertença ao segurado, deverão ser adotados os seguintes 
critérios:
a) Deverá ser considerada a apuração individualizada das perdas (prédio e conteúdo);
b) O pagamento de indenização referente ao prédio deverá ser creditado em favor do proprietário/locador do imóvel. 

Em caso de existência Cláusula Beneficiária na apólice, este pagamento poderá ser disponibilizado diretamente 
ao Segurado, em caso de consentimento formalizado de ambas as partes;

c) Caso o pagamento da indenização referente a prédio seja disponibilizada diretamente para o proprietário do 
imóvel, a verba remanescente referente ao conteúdo (móveis e utensílios), será creditada em favor do segurado 
ou locatário do imóvel.

17.10. em qualquer caso ou cobertura, independente do valor dos prejuízos, a indenização não poderá ultrapassar 
o Limite Máximo de Indenização fixado na Apólice/Certificado de Seguro.

17.11. no caso do sinistro estar amparado simultaneamente por mais de uma cobertura contratada, a regulação e 
liquidação serão procedidas considerando a cobertura que for mais favorável ao Segurado e/ou aos Beneficiários 
deste seguro, respeitando cada Limite Máximo de Indenização e ficando compreendido que, em nenhuma 
hipótese, será admitida a acumulação de coberturas ou seus respectivos limites Máximos de indenização.

clÁuSula 18 – SalVadoS
18.1. ocorrido o sinistro que atinja os bens descritos na apólice contratada, o segurado se obriga a não fazer 

abandono do(s) salvado(s) e adotar imediatamente todas as providências cabíveis no sentido de protegê-los 
e de minorar os prejuízos;

18.2. Correrão por conta da Seguradora, até o Limite Máximo de Garantia fixado na apólice contratada, as despesas 
de salvamento comprovadamente efetuadas pelo segurado durante e/ou após a ocorrência de um sinistro, 
bem como os valores referentes aos danos materiais comprovadamente causados pelo segurado e/ou por 
terceiros na tentativa de evitar o sinistro, minorar os danos ou salvar a coisa;

18.3 a Seguradora poderá, mediante acordo com o segurado, providenciar o melhor aproveitamento do(s) 
salvado(s), ficando, no entanto, entendido e acordado que quaisquer medidas tomadas pela Seguradora não 
implicarão no seu reconhecimento quanto à obrigatoriedade em indenizar os danos ocorridos.

clÁuSula 19 – BeneFiciÁrioS
19.1.  O Segurado poderá, por ocasião do preenchimento da Proposta de Seguro, indicar seus Beneficiários, bem como 

os respectivos percentuais de indenização do seguro que competem à parte indicada, observando as limitações 
previstas na legislação em vigor.
19.1.1.  O Segurado poderá alterar seus Beneficiários a qualquer momento mediante comunicação por escrito à 

Seguradora.
19.1.2. A alteração será considerada efetuada somente após manifestação formal da Seguradora. A simples solicitação 

do Segurado não caracterizará a aceitação pela Seguradora.
19.2.  No caso de não haver indicação de Beneficiário na Apólice/Certificado/ de Seguro, a indenização será paga conforme 

os princípios estabelecidos na legislação em vigor.
clÁuSula 20 – recuSa de SiniSTro
20.1. Quando a Seguradora recusar um sinistro, deverá comunicar os motivos da recusa ao Segurado por escrito, 

dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da entrega da documentação solicitada.
20.2. Se, após o pagamento da indenização, a Seguradora tomar conhecimento de qualquer fato que descaracterize 

o direito ao seu recebimento, esta poderá requerer do Segurado ou seus herdeiros legais a restituição dos 
valores pagos indevidamente e demais gastos incorridos no sinistro.

clÁuSula 21 – concorrÊncia de aPÓliceS
21.1. o Segurado que, na vigência do contrato, pretender obter novo seguro sobre os mesmos bens e contra os 

mesmos riscos deverá comunicar sua intenção, previamente, por escrito, a todas as seguradoras envolvidas, 
sob pena de perda de direito a eventual indenização. 
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21.2. O prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado por cobertura de responsabilidade civil, cuja indenização esteja 
sujeita às disposições deste contrato, será constituído pela soma das seguintes parcelas:
a)  despesas, comprovadamente efetuadas pelo Segurado durante e/ou após a ocorrência de danos a terceiros, com 

o objetivo de reduzir sua responsabilidade; e
b)  valores das reparações estabelecidas em sentença judicial transitada em julgado e/ou por acordo entre as partes, 

nesta última hipótese com a anuência expressa, por escrito, das Seguradoras envolvidas. 
21.3. De maneira análoga, o prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado pelas demais coberturas será constituído 

pela soma das seguintes parcelas: 
a)  despesas de salvamento, comprovadamente, efetuadas pelo Segurado durante e/ou após a ocorrência do sinistro;
b)  valor referente aos danos materiais, comprovadamente, causados pelo Segurado e/ou por terceiros na tentativa 

de minorar o dano ou salvar a coisa; e
c)  danos sofridos pelos bens segurados. 

21.4. A indenização relativa a qualquer sinistro não poderá exceder, em hipótese alguma, o valor do prejuízo vinculado à 
cobertura considerada. 

21.5. Na ocorrência de sinistro contemplado por coberturas concorrentes, ou seja, que garantam os mesmos interesses 
contra os mesmos riscos, em apólices distintas, a distribuição de responsabilidade entre as Seguradoras envolvidas 
deverá obedecer às seguintes disposições: 
21.5.1 Será calculada a indenização individual de cada cobertura como se o respectivo contrato fosse o 

único vigente, considerando-se, quando for o caso, franquias, participações obrigatórias do Segurado, 
limite máximo de indenização da cobertura e cláusulas de rateio; 

21.5.2. Será calculada a “indenização individual ajustada” de cada cobertura, na forma abaixo indicada: 
a)  se, para uma determinada Apólice/Certificado/   de Seguro, for verificado que a soma das indenizações 

correspondentes às diversas coberturas abrangidas pelo sinistro é maior que seu respectivo limite máximo 
de garantia, a indenização individual de cada cobertura será recalculada, determinando-se, assim, a 
respectiva indenização individual ajustada. Para efeito deste recálculo, as indenizações individuais ajustadas 
relativas às coberturas que não apresentem concorrência com outras Apólices/Certificados de Seguro serão 
as maiores possíveis, observados os respectivos prejuízos e limites máximos de indenização. O valor 
restante do limite máximo de garantia da Apólice/Certificado de Seguro será distribuído entre as coberturas 
concorrentes, observados os prejuízos e os limites máximos de indenização destas coberturas; e 

b)  caso contrário, a “indenização individual ajustada” será a indenização individual, calculada de acordo 
com o item 5.1 desta cláusula. 

21.5.3. Será definida a soma das indenizações individuais ajustadas das coberturas concorrentes de diferentes apólices/
certificados de seguro, relativas aos prejuízos comuns, calculadas de acordo com o item 5.2 desta cláusula;

21.5.4. Se a quantia a que se refere o item 5.3 desta cláusula for igual ou inferior ao prejuízo vinculado à cobertura 
concorrente, cada Seguradora envolvida participará com a respectiva indenização individual ajustada, 
assumindo o Segurado a responsabilidade pela diferença, se houver; e

21.5.5. Se a quantia estabelecida no item 5.3 desta cláusula for maior que o prejuízo vinculado à cobertura concorrente, 
cada Seguradora envolvida participará com percentual do prejuízo correspondente à razão entre a respectiva 
indenização individual ajustada e a quantia estabelecida naquele item. 

21.6. a sub-rogação relativa a salvados operar-se-á na mesma proporção da cota de participação de cada Seguradora na 
indenização paga. 

21.7. Salvo disposição em contrário, a Seguradora que tiver participado com a maior parte da indenização ficará encarregada 
de negociar os salvados e repassar a quota-parte, relativa ao produto desta negociação, às demais participantes.

clÁuSula 22 – SuB-rogaÇão de direiToS
22.1. A Seguradora, ao pagar a indenização, ficará sub-rogada até o limite do valor despendido com a indenização 

e gastos incorridos com a mesma em todos os direitos e ações do Segurado ou das pessoas seguradas 
contra aqueles que, por ato, fato ou omissão tenham causado os prejuízos ou para eles tenham concorrido, 
obrigando-se o Segurado a facilitar os meios necessários ao exercício dessa sub-rogação. este direito não 
pode ser exercido em prejuízo direto do Segurado.

22.2. Salvo dolo, a sub-rogação não terá lugar se o dano tiver sido causado pelo cônjuge do Segurado, seus descendentes 
ou ascendentes, consanguíneos e afins.
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22.3. a sub-rogação se estende aos direitos sobre os salvados na mesma proporção da indenização paga.
clÁuSula 23 – reSciSão do Seguro
23.1. o seguro poderá ser rescindido a qualquer momento, por iniciativa de qualquer das partes contratantes, mas 

sempre com a concordância recíproca, por escrito, mediante entrega do documento físico assinado pelo 
segurado e protocolado na Seguradora. 

23.2. no caso de existir(em) parcela(s) pendente(s) em débito em conta corrente ou cartão de crédito e que não 
houver tempo hábil em bloquear a cobrança da próxima parcela, a seguradora providenciará a devolução 
por meio do cancelamento do seguro conforme descrito no item 2.1 abaixo.
23.2.1. Na hipótese de cancelamento a pedido do Segurado, a Seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, 

o prêmio calculado de acordo com a Tabela de Prazo Curto, do item 4.1 da Cláusula 10ª – PaGaMENTO 
DO PRÊMIO.

23.2.2.  Para os prazos não previstos na tabela, deverá ser utilizado o percentual correspondente ao prazo 
imediatamente inferior.

23.3.  na hipótese de cancelamento a pedido da Seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, 
a parte proporcional ao tempo decorrido entre o início de vigência e a data de cancelamento. 

23.4. Este seguro ficará automaticamente cancelado, sem qualquer restituição de prêmio e emolumentos, quando:
a) decorrer o prazo para pagamento do prêmio de qualquer uma das parcelas, na data indicada na Apólice/Certificado 

de Seguro ou no documento de cobrança, sem que o mesmo tenha sido efetuado observado os avisos e prazos 
dispostos na Cláusula 10ª – PaGaMENTO DO PRÊMIO; e

b) houver fraude ou tentativa de fraude.
clÁuSula 24 – aTualiZaÇão de ValoreS
24.1. Os valores devidos em caso de cancelamento da Apólice/Certificado de Seguro serão atualizados monetariamente, 

sendo a data de obrigação de restituição a data de recebimento da solicitação de cancelamento ou a data do efetivo 
cancelamento, se o mesmo ocorrer por iniciativa da Seguradora.

24.2. No caso de recebimento indevido de prêmio pela Seguradora, este será atualizado monetariamente, sendo a data 
de obrigação de restituição a data de recebimento do respectivo prêmio.

24.3. Para os casos de pagamento de indenização, indenização total, indenização inicial e devolução do prêmio quando 
da recusa da Proposta de Seguro, o não pagamento do valor devido dentro do prazo estipulado, respeitando-se a 
faculdade de suspensão da respectiva contagem, quando for o caso, acarretará em:
a) atualização monetária, sendo a data de obrigação de pagamento e/ou restituição a data de ocorrência do evento 

ou a data de formalização da recusa; e
b) incidência de juros moratórios de 6% a.a. (seis por cento ao ano), calculados “pro rata temporis”, contados a partir 

do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado. 
24.4. o índice utilizado para atualização monetária será o iPca/iBge – Índice de Preços ao consumidor amplo da 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou índice que vier a substituí-lo, calculado com base 
na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento ou 
restituição e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

clÁuSula 25 – Perda de direiToS
25.1. Além dos casos previstos em lei e nas demais cláusulas das condições desta Apólice/Certificado de Seguro, 

o Segurado perderá o direito a qualquer indenização, bem como terá o seguro cancelado, sem direito a 
restituição do prêmio já pago, se:
a) agravar intencionalmente o risco, seja pelo segurado, beneficiário ou pessoas que dependam financeiramente 

deles;
b) deixar de cumprir com as obrigações convencionadas neste contrato; e
c) procurar, por qualquer meio, obter benefícios ilícitos do seguro a que se refere este contrato.

25.2. Se o Segurado, seu representante legal ou corretor de seguros fizer declarações inexatas ou omitir 
circunstâncias que possam influir na aceitação da Proposta de Seguro ou no valor do prêmio, ficará prejudicado 
o direito à indenização, além de estar o Segurado obrigado ao pagamento do prêmio vencido.

25.3. Se a inexatidão ou a omissão nas declarações não resultar de má-fé do Segurado, a Seguradora poderá:
I -  na hipótese de não ocorrência do sinistro:

a) cancelar o seguro, retendo, do prêmio originalmente pactuado, a parcela proporcional ao tempo decorrido; ou
b) permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença de prêmio cabível;
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II - na hipótese de ocorrência de sinistro sem indenização integral:
a) cancelar o seguro após o pagamento da indenização, retendo, do prêmio originalmente pactuado, acrescido 

da diferença cabível, a parcela calculada proporcionalmente ao tempo decorrido; ou
b) permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença de prêmio cabível ou deduzindo-a do valor a ser 

indenizado;
III - na hipótese de ocorrência de sinistro com indenização integral, cancelar o seguro, após o pagamento da 

indenização, deduzindo do valor a ser indenizado a diferença de prêmio cabível.
25.4. o Segurado será obrigado a comunicar à Seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravar o 

risco coberto, sob pena de perder o direito à indenização, se ficar comprovado que silenciou de má-fé.
25.4.1. a Seguradora, desde que o faça nos 15 (quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravação do 

risco, poderá dar-lhe ciência, por escrito, de sua decisão de cancelar o contrato ou, mediante acordo entre 
as partes, restringir a cobertura contratada.

25.4.2. O cancelamento do contrato só será eficaz 30 (trinta) dias após a notificação, devendo ser restituída a 
diferença do prêmio, calculado proporcionalmente ao período a decorrer.

25.4.3. Na hipótese de continuidade do contrato, a Seguradora poderá cobrar a diferença de prêmio cabível.
25.5. Sob pena de perder o direito à indenização, o Segurado comunicará o sinistro à Seguradora tão logo tome 

conhecimento do mesmo e adotará as providências imediatas para minorar suas consequências.
clÁuSula 26 – ÂMBiTo TerriTorial
26.1.  A cobertura deste seguro será válida para sinistros ocorridos em o todo o território brasileiro.
clÁuSula 27 – PreScriÇão
27.1.  Os prazos prescricionais serão aqueles determinados em lei.
clÁuSula 28 – Foro
28.1.  O foro competente para dirimir eventuais dúvidas ou questões referentes a este contrato de seguro será o do domicílio 

do Segurado.
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condiÇÕeS eSPeciaiS daS coBerTuraS do Seguro

clÁuSula 29 – coBerTura de danoS Por roMPiMenTo de TuBulaÇÕeS oriundaS do iMÓVel Segurado
29.1.  riScoS coBerToS

29.1.1.  Sempre que constar expressamente a inclusão desta cobertura na Apólice/Certificado de Seguro, mediante o 
recebimento do prêmio específico, a Seguradora indenizará, até o Limite Máximo de Indenização contratado, 
as perdas ou danos diretamente resultantes da ruptura de tubulações e/ou encanamentos do imóvel 
segurado, tanto para os custos de reparos no próprio sistema hidráulico avariado quanto para 
molhadura do conteúdo instalado na residência segurada. 

29.2.  eXcluSÕeS deSTa coBerTura
29.2.1. alÉM daS eXcluSÕeS da clÁuSula 4ª –eXcluSÕeS geraiS, daS condiÇÕeS geraiS do 

Seguro, eSTa coBerTura não indeniZarÁ oS gaSToS reSulTanTeS de:
a) alagaMenTo Por Água do Mar, rioS, lagoS, cHuVaS;
B) TranSBordaMenTo de Água ProVenienTe de eQuiPaMenToS, aParelHoS e TorneiraS 

oriundoS do iMÓVel Segurado ou de TerceiroS;
c) danoS eSTÉTicoS, ou SeJa, eVenTual Troca de MaTerial SeMelHanTe ao daniFicado 

eXiSTenTe noS deMaiS cÔModoS da reSidÊncia e não aTingidoS Pelo SiniSTro, Por 
FalTa de MaTerial SeMelHanTe, diFerenÇaS de TeXTura, Padrão ou cor; e

d) roMPiMenTo de canaliZaÇÕeS ProVenienTeS de TuBulaÇÕeS de ÁreaS coMunS de 
condoMÍnioS.

29.3.  Ratificam-se as Condições Gerais desta apólice que não tenham sido alteradas por esta cobertura.
clÁuSula 30 – coBerTura de rouBo e FurTo de BenS MedianTe arroMBaMenTo
30.1.  riScoS coBerToS

30.1.1. Sempre que constar expressamente a inclusão desta cobertura na Apólice/Certificado de Seguro, mediante o 
recebimento de prêmio específico, a Seguradora indenizará, até o Limite Máximo de Indenização contratado, 
os prejuízos causados por ROUBO OU FURTO MEDIaNTE aRROMBaMENTO dos bens que se encontrarem 
no interior do imóvel segurado, bem como os danos causados a portas, janelas e outras partes do imóvel 
decorrentes das ações praticadas para o acesso ao interior do local.

30.1.2.  Também estarão cobertos os danos causados ao imóvel pela simples tentativa de roubo ou furto mediante 
arrombamento.

30.1.3.  a Seguradora SoMenTe caracTeriZarÁ o FurTo MedianTe arroMBaMenTo Quando 
HouVer VeSTÍgioS MaTeriaiS ineQuÍVocoS de deSTruiÇão ou roMPiMenTo de oBSTÁculoS 
PerMiTindo o aceSSo do ladrão ao inTerior do iMÓVel.

30.1.4. não eSTarão coBerToS Por eSTe Seguro, FurTo SiMPleS e FurTo QualiFicado, MeSMo 
Que decorrenTe do aBuSo de conFianÇa, Fraude, eScalada, deSTreZa, ou eMPrego 
de cHaVe FalSa.

30.2.  ModalidadeS de conTraTaÇão
30.2.1. a cobertura de roubo ou furto de bens mediante arrombamento poderá ser contratada nas seguintes 

modalidades:
30.2.2. VerBaS SeParadaS

30.2.2.1. Nesta modalidade, o Segurado deverá definir especificamente os valores dos seguintes bens 
cobertos:
a) joias;
b) objetos artísticos; e 
c) objetos históricos (mediante relação de bens).
30.2.2.2.  as joias somente estarão cobertas se estiverem relacionadas na Proposta de Seguro e forem 
guardadas em cofre fechado com chave, segredo e embutido em paredes e similares. 
30.2.2.3. nos casos em que o cofre não estiver embutido em paredes, ou seja, quando estiver solto, 
este deverá ter peso mínimo de 100 (cem) quilogramas. 
30.2.2.4. Se no momento do pagamento da indenização for verificada insuficiência de verba para um 
determinado bem garantido, esta não poderá ser complementada por verbas destinadas a outros bens 
cobertos, mesmo nesta modalidade.
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30.2.2.5. ao contrário do disposto da Cláusula 16ª, subitem 16.3.7, quando o sinistro for enquadrado nesta 
cobertura, a fixação das perdas referentes a artigos de vestuário em geral, entendendo-se por tais: roupas, 
calçados, artigos de cama, mesa e banho, não poderá, em hipótese alguma, ser superior a 20% (vinte por 
cento).

30.2.3. os móveis, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos, utensílios e demais bens, deverão ser 
contratados em Verba Única, conforme modalidade abaixo:

30.2.4. VerBa Única
30.2.4.1. nesta modalidade, o Segurado deverá definir um valor único para a cobertura de equipamentos 
eletrônicos e demais bens.
30.2.4.2. em hipótese alguma será permitida a inclusão de bens culturais, joias, objetos artísticos e 
históricos nesta modalidade de contratação.

30.3. eXcluSÕeS deSTa coBerTura 
30.3.1.  alÉM daS eXcluSÕeS da clÁuSula 4ª –eXcluSÕeS geraiS, daS condiÇÕeS geraiS do 

Seguro, eSTa coBerTura não indeniZarÁ ainda oS PreJuÍZoS cauSadoS:
a) a BenS deiXadoS ou SiTuadoS ao ar liVre, eM ediFicaÇÕeS Que não SeJaM 

coMPleTaMenTe FecHadaS Por ParedeS;
B) a BenS Que Se enconTreM denTro do iMÓVel Segurado eM Que eSTe não SeJa 

cercado Por Muro de alVenaria e/ou cerca de Ferro;
c) a BenS Que não FaÇaM ParTe inTegranTe do iMÓVel Segurado, eQuiPaMenToS 

eleTrÔnicoS e deMaiS BenS Que não eSTeJaM relacionadoS na ProPoSTa ou não 
TenHaM coMProVaÇão de PreeXiSTÊncia;

d) JoiaS não relacionadaS Quando da conTraTaÇão deSTe Seguro, BeM coMo 
aQuelaS, MeSMo Que relacionadaS, Que PoSSuireM Valor uniTÁrio SuPrerior 
a r$ 5.000,00 (cinco Mil reaiS), eXceTo Quando eSTaS PoSSuÍreM laudo PrÉVio de 
aValiaÇão aneXo À ProPoSTa de Seguro;

e) a BicicleTaS, eXceTo Quando guardadaS no inTerior da reSidÊncia ou eM BoXeS 
FecHadoS Quando Se TraTar de aParTaMenToS;

F) Por PicHaÇÕeS ou graFiTeS na ParTe eXTerna do iMÓVel, incluindo PorTaS, JanelaS, 
ParedeS, PiSoS, MuroS;

g) aS JoiaS ManTidaS eM reSidÊnciaS de Veraneio;
H) Por negligÊncia do Segurado ou daS PeSSoaS Que coM ele reSidaM ou dele 

dePendaM econoMicaMenTe;
i) Por rouBo ou FurTo PraTicado Por eMPregadoS do Segurado, FiXoS ou TeMPorÁrioS, 

BeM coMo SÓcioS e FaMiliareS; e
J) Por SiMPleS deSaPareciMenTo doS BenS SeguradoS.

30.3.2. noS caSoS eM Que For declarada na ProPoSTa de Seguro a eXiSTÊncia de MedidaS de 
ProTeÇão conTra rouBo ou FurTo (cão de guarda, alarMe, grade ou VigilÂncia) e 
Por ocaSião do SiniSTro VeriFicar-Se uM doS FaToS deScriToS a Seguir, a Seguradora 
eSTarÁ deSoBrigada de Pagar a indeniZaÇão Por eSTa coBerTura Se:
a) o SiSTeMa de alarMe FalHar Por negligÊncia FlagranTe do Segurado;
B) o SiSTeMa de ProTeÇão Por alarMeS e/ou gradeS não ProTeger TodoS oS aceSSoS 

ao iMÓVel; e
c) o SiSTeMa de SeguranÇa inForMado na ocaSião da conTraTaÇão deSTe Seguro 

(VigilÂncia, gradeS, alarMe, cão de guarda) não eXiSTir ou eSTar deSaTiVado ToTal 
ou ParcialMenTe.

30.4.  Ratificam-se as Condições Gerais desta apólice que não tenham sido alteradas por esta cobertura.
clÁuSula 31 – coBerTura de danoS elÉTricoS e Queda de raio Fora do Terreno Segurado
31.1.  riScoS coBerToS

31.1.1.  Sempre que constar expressamente a inclusão desta cobertura na Apólice/Certificado de Seguro, e mediante 
o recebimento do prêmio específico, a Seguradora indenizará, até o Limite Máximo de Indenização contratado 
para a mesma, os danos materiais causados a equipamentos e instalações eletroeletrônicas por 
variação anormal de tensão ou curto-circuito devido à variação anormal de energia, arco voltaico, 
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calor gerado acidentalmente por eletricidade, descargas elétricas, eletricidade estática, indução 
elétrica ou eletromagnética.

31.2.  eXcluSÕeS deSTa coBerTura
31.2.1.  alÉM daS eXcluSÕeS da clÁuSula 4ª – eXcluSÕeS geraiS, daS condiÇÕeS geraiS do 

Seguro, eSTa coBerTura não indeniZarÁ oS PreJuÍZoS decorrenTeS de:
a) danoS a diSPoSiTiVoS de ProTeÇão elÉTrica (FuSÍVeiS, diSJunToreS, relÉS de ProTeÇão, 

Para-raioS de linHa, cHaVeS SeccionadoraS), reSiSTÊnciaS de aQueciMenTo, 
lÂMPadaS, TranSForMadoreS (ou reaToreS) de luMinÁriaS ou QuaiSQuer ouTroS 
coMPonenTeS Que, Por Sua naTureZa, neceSSiTeM de TrocaS PeriÓdicaS;

B) danoS a MercadoriaS e MaTÉriaS-PriMaS acondicionadaS eM aMBienTeS 
FrigoriFicadoS;

c) danoS a QuaiSQuer PeÇaS e coMPonenTeS não elÉTricoS;
d) danoS a SuBSTÂnciaS coMo coMBuSTÍVeiS, luBriFicanTeS, FluidoS reFrigeranTeS;
e) deFeiToS PreeXiSTenTeS À conTraTaÇão deSTa coBerTura Que eraM de conHeciMenTo 

do Segurado, indePendenTe do conHeciMenTo ou não da Seguradora;
F) deSgaSTe norMal, deTerioraÇão gradaTiVa, VÍcio oculTo, inSTalaÇão inadeQuada 

de aParelHoS eleTroeleTrÔnicoS, inForMÁTica, TeleFonia e eleTrodoMÉSTicoS, 
BeM coMo ManuTenÇão PrecÁria daS inSTalaÇÕeS elÉTricaS;

g) deSligaMenTo inTencional de diSPoSiTiVoS de SeguranÇa ou de conTroleS 
auToMÁTicoS; e

H) danoS decorrenTeS de FalHaS MecÂnicaS.
31.3.  Ratificam-se as Condições Gerais desta apólice que não tenham sido alteradas por esta cobertura.
clÁuSula 32 – coBerTura de VendaVal 
32.1.  riScoS coBerToS

32.1.1.  Sempre que constar expressamente a inclusão desta cobertura na Apólice/Certificado de Seguro, e mediante 
o recebimento do prêmio específico, a Seguradora indenizará, até o Limite Máximo de Indenização contratado 
para a mesma, os danos materiais causados aos bens segurados em consequência de:
a) vendaval: ventos fortes com velocidade superior a 54 km/h. a velocidade do vento deve ser comprovada 

por laudo meteorológico ou, na impossibilidade deste, por divulgação generalizada da ocorrência pelos 
veículos de comunicação (jornal, rádio ou televisão);

b) granizo: ação mecânica do granizo (chuva de pedras de gelo);
c) impacto de veículos terrestres: inclusive aqueles sem tração própria; 
d) danos materiais causados aos bens segurados por água de chuva que penetrar por aberturas provocadas 

pelo vendaval ou granizo, desde que não preexistentes;
e) ciclone, furacão, tornado e demais eventos climáticos derivados de ventos fortes.

32.2.  eXcluSÕeS deSTa coBerTura
32.2.1. alÉM daS eXcluSÕeS da clÁuSula 4ª – eXcluSÕeS geraiS, daS condiÇÕeS geraiS do 

Seguro, eSTa coBerTura não indeniZarÁ oS PreJuÍZoS cauSadoS:
a) a cercaS, MuroS e PorTÕeS (eXcluSiVaMenTe eM conSeQuÊncia de VendaVal);
B) a eQuiPaMenToS e MercadoriaS deiXadaS ou SiTuadaS ao ar liVre;
c) Pelo TranSBordaMenTo e/ou enTuPiMenTo de calHaS e inFilTraÇão d’Água;
d) Por VeÍculoS de ProPriedade do Segurado; e
e) Por VeÍculo de ProPriedade do Segurado, cÔnJuge e/ou PeSSoaS Que coM ele 

reSidaM ou dele dePendaM econoMicaMenTe.
32.3.  Ratificam-se as Condições Gerais desta apólice que não tenham sido alteradas por esta cobertura.
clÁuSula 33 – coBerTura de reSPonSaBilidade ciVil 
33.1. reSPonSaBilidade ciVil – uSo, eXiSTÊncia e conSerVaÇão do iMÓVel 

33.1.1.  RISCOS COBERTOS
33.1.1.1. Sempre que constar expressamente a inclusão desta cobertura na Apólice/Certificado de 
Seguro, e mediante o recebimento do prêmio específico, a Seguradora garantirá, até o Limite Máximo de 
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Indenização contratado para a mesma, o reembolso das indenizações pelas quais o Segurado venha a ser 
responsabilizado civilmente, na condição de pessoa física, por sentença judicial definitiva ou por acordo com 
expressa anuência da Seguradora, por escrito, pelos danos materiais ou corporais causados a terceiros 
de maneira involuntária, por culpa que lhe possa ser imputada e por acidentes relacionados com a 
existência, uso e conservação do imóvel segurado.
33.1.1.2. No caso de residências situadas em prédios de apartamentos, os demais condôminos serão 
considerados “terceiros”.

33.1.2.  eXcluSÕeS deSTa coBerTura
33.1.2.1. alÉM daS eXcluSÕeS da clÁuSula 4ª – eXcluSÕeS geraiS, daS condiÇÕeS geraiS 
do Seguro, eSTa coBerTura não indeniZarÁ oS PreJuÍZoS relaTiVoS ÀS reclaMaÇÕeS 
decorrenTeS de:
a) danoS cauSadoS a eMBarcaÇÕeS eM geral, aeronaVeS, TrailerS, carreTaS e 
reBoQueS, SeuS aceSSÓrioS e conTeÚdo, BeM coMo QuaiSQuer danoS relacionadoS 
coM a circulaÇão de VeÍculoS, SeJaM eleS MoToriZadoS ou não, SoB reSPonSaBilidade 
do Segurado, cÔnJuge ou FaMiliareS Que coM ele reSidaM e dele dePendaM 
econoMicaMenTe, MeSMo Quando eSTacionadoS denTro do Terreno do iMÓVel 
Segurado;
B) danoS cauSadoS Pela aÇão conSTanTe de TeMPeraTura, VaPoreS, uMidade, 
inFilTraÇão, gaSeS, FuMaÇa e ViBraÇÕeS, BeM coMo Por PoluiÇão SÚBiTa e iMPreViSTa, 
conTaMinaÇão, enVenenaMenTo e VaZaMenTo;
c) danoS conSeQuenTeS da inadiMPlÊncia de oBrigaÇÕeS Por ForÇa eXcluSiVa de 
conTraToS e/ou conVenÇÕeS;
d danoS MoraiS e eSTÉTicoS;
e) eXTraVio, rouBo ou FurTo;
F) PerdaS e danoS cauSadoS ao Segurado Por aToS PraTicadoS Por Seu cÔnJuge/
coMPanHeiro e FilHoS;
g) MulTaS, BeM coMo aS deSPeSaS de QualQuer naTureZa, relaTiVaS a aÇÕeS ou 
ProceSSoS criMinaiS;
H) não conTraTaÇão de SeguroS oBrigaTÓrioS Por lei;
PagaMenTo de SanÇÕeS e MulTaS iMPoSTaS ao Segurado, BeM coMo a conSeQuÊncia 
do não PagaMenTo;
J) PerdaS FinanceiraS, incluSiVe lucroS ceSSanTeS, não decorrenTeS de danoS 
corPoraiS ou MaTeriaiS aBrangidoS Por eSTa coBerTura; e
K) reSPonSaBilidadeS aSSuMidaS Pelo Segurado Por conTraToS ou conVenÇÕeS, 
Que não SeJaM decorrenTeS de oBrigaÇÕeS ciViS legaiS.

33.2. reSPonSaBilidade ciVil – FaMiliar
33.2.1.  riScoS coBerToS

33.2.1.1. Sempre que constar expressamente a inclusão desta cobertura na Apólice/Certificado de 
Seguro, e mediante o recebimento do prêmio específico, a Seguradora garantirá, até o Limite Máximo de 
Indenização contratado para a mesma, o reembolso das indenizações pelas quais o Segurado venha a ser 
responsabilizado civilmente na condição de pessoa física por sentença judicial definitiva ou por acordo com 
expressa anuência da Seguradora, por escrito, por danos materiais ou corporais causados a terceiros 
de maneira involuntária ou por atos ou omissões cometidos por culpa ou negligência durante a 
vigência do seguro.
33.2.1.2. Nos mesmos termos e condições, esta cobertura se ampliará para a responsabilidade civil que 
possa corresponder:
a) ao cônjuge do Segurado ou a quem de fato tenha condição equiparada, sempre que conviva com o mesmo;
b) aos empregados domésticos ao seu serviço e no exercício das suas atividades;
c) aos familiares consanguíneos ou por afinidade que convivam com o Segurado e dele dependam 
economicamente; e
d) aos filhos que se encontrem sob a guarda do Segurado, outros menores ou incapacitados que estejam 
sob sua autoridade, assim como filhos maiores de idade que com ele convivam.
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33.2.1.3. Para especificação dos riscos incluídos nesta cobertura, considera-se coberta a 
responsabilidade civil derivada:
a) da prática de esportes especificamente por lazer;
b) da sua condição de responsável pela família, pelos atos ou omissões das pessoas por quem deve responder;
c) da sua condição de possuidor de animais domésticos; e
d) do uso de veículos SEM MOTOR, tais como, bicicletas, patins e similares.

33.2.2.  eXcluSÕeS deSTa coBerTura
33.2.2.1. alÉM daS eXcluSÕeS da clÁuSula 4ª –eXcluSÕeS geraiS, daS condiÇÕeS geraiS 
do Seguro, e daS eXcluSÕeS indicadaS no iTeM 30.1.2 deSTa clÁuSula, eSTa coBerTura 
não indeniZarÁ aS reclaMaÇÕeS Por PreJuÍZoS cauSadoS Pelo Segurado ou PeSSoaS 
PelaS QuaiS ele SeJa reSPonSÁVel, decorrenTeS de:
a) danoS a BenS de TerceiroS eM Poder do Segurado e/ou de FaMiliareS Para cuSTÓdia 
ou uTiliZaÇão;
B) danoS cauSadoS ao PrÓPrio Segurado, SeuS PaiS, FilHoS e cÔnJuge, BeM coMo 
ParenTeS Que coM ele reSidaM ou dele dePendaM econoMicaMenTe, SeuS SÓcioS, 
eMPregadoS e rePreSenTanTeS;
c) danoS conSeQuenTeS da inadiMPlÊncia de oBrigaÇÕeS Por ForÇa eXcluSiVa de 
conTraToS e/ou conVenÇÕeS; e
d) deSPeSaS relaTiVaS a aÇÕeS ou indeniZaÇÕeS decorrenTeS de ProceSSoS criMinaiS.

33.3.  Ratificam-se as Condições Gerais desta apólice que não tenham sido alteradas por esta cobertura.
clÁuSula 34 – coBerTura de Perda ou PagaMenTo de aluguel
34.1.  riScoS coBerToS

34.1.1.  Sempre que constar expressamente a inclusão desta cobertura na Apólice/Certificado de Seguro, mediante 
o recebimento do prêmio específico, e, tendo o imóvel segurado se tornado impróprio para ocupação 
em decorrência de eventos cobertos por esta Apólice/Certificado de Seguro, a Seguradora indenizará, 
até o limite Máximo de Indenização contratado para esta cobertura, os valores referentes aos aluguéis 
que o Segurado deixar de receber ou tiver que desembolsar, conforme as seguintes situações:
a) caso o seguro seja contratado pelo proprietário do imóvel:

I. garantirá ao proprietário locador do imóvel o aluguel que este deixar de render; e,
II. garante ao proprietário ocupante do próprio imóvel o reembolso do aluguel que tiver de pagar a terceiros.

b) Caso o seguro seja contratado pelo locatário do imóvel:
I. garantirá o pagamento do aluguel ao proprietário do imóvel, caso haja obrigatoriedade de continuidade 

do pagamento pelo locatário; e
II. garante ao locatário o reembolso do aluguel que tiver de pagar a terceiros.

34.1.2.  o período máximo de indenização será de 6 (seis) meses a contar da data do evento coberto, limitado 
ao tempo necessário para a reforma/reconstrução, e o valor será pago mensalmente. o valor do 
aluguel, caso indenizável, será de no máximo 1/6 (um sexto) do limite Máximo de indenização desta 
cobertura.

34.2.  eXcluSÕeS deSTa coBerTura
34.2.1. alÉM daS eXcluSÕeS da clÁuSula 4ª –eXcluSÕeS geraiS, daS condiÇÕeS geraiS do 

Seguro, eSTa coBerTura não indeniZarÁ oS PreJuÍZoS decorrenTeS de:
a) auMenTo daS deSPeSaS Por MudanÇa de Bairro ou região; e
B) auMenTo daS deSPeSaS Por alTeraÇão do Padrão de acaBaMenTo da reSidÊncia.

34.3.  Ratificam-se as Condições Gerais desta apólice que não tenham sido alteradas por esta cobertura.
clÁuSula 35 – coBerTura de VidroS, eSPelHoS e aParelHoS SaniTÁrioS
35.1.  riScoS coBerToS

35.1.1.  Sempre que constar expressamente a inclusão desta cobertura na Apólice/Certificado de Seguro, mediante o 
recebimento do prêmio específico, a Seguradora indenizará, até o Limite Máximo de Indenização contratado, 
os danos materiais causados por acidente de origem externa, tanto aos vidros instalados e fixados em 
janelas, portas e divisórias internas e sacadas, quanto a muros de vidro, espelhos e aparelhos sanitários, 
desde que adequadamente instalados.
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35.1.2. entende-se por “acidente de origem externa” aquele involuntário cujo fato gerador é externo ao bem 
atingido.

35.2.  eXcluSÕeS deSTa coBerTura
35.2.1.  alÉM daS eXcluSÕeS da clÁuSula 4ª –eXcluSÕeS geraiS, daS condiÇÕeS geraiS do 

Seguro, eSTa coBerTura não indeniZarÁ oS PreJuÍZoS decorrenTeS de:
a) riScoS e PeQuenaS aVariaS (laScaS); e
B) danoS a VidroS, eSPelHoS e criSTaiS Que FaÇaM ParTe de luMinÁriaS, MÓVeiS e 

oBJeToS de decoraÇão.
35.3.  Ratificam-se as Condições Gerais desta apólice que não tenham sido alteradas por esta cobertura.
clÁuSula 36 - coBerTura aMPla 
36.1.  riScoS coBerToS

36.1.1. Sempre que constar expressamente a inclusão desta cobertura na Apólice/Certificado de Seguro, a Seguradora 
garantirá ao Segurado, mediante o recebimento do prêmio específico e respeitados os termos e condições 
contratuais aplicáveis, até o limite Máximo de Indenização previsto na cobertura, quaisquer danos materiais 
ocorridos ao imóvel segurado, observados os riscos expressamente excluídos do contrato de seguro.

36.2. eSTarão eXcluÍdoS deSTa coBerTura QuaiSQuer PreJuÍZoS e danoS, direTa ou indireTaMenTe 
decorrenTeS de:
a) rouBo e FurTo de BenS MedianTe arroMBaMenTo
B) danoS elÉTricoS e Queda de raio Fora do Terreno Segurado (SalVo Se conTraTada a 

coBerTura correSPondenTe);
c) aÇão de cuPinS, TraÇaS ou QualQuer TiPo de Praga;
d) aToS ilÍciToS doloSoS ou Por culPa graVe eQuiParÁVel ao dolo PraTicado Pelo Segurado, 

BeneFiciÁrio da aPÓlice ou rePreSenTanTe legal de uM ou de ouTro;
e) aToS de TerroriSMo, deSde Que a Seguradora coMProVe coM docuMenTaÇão HÁBil, 

acoMPanHada de laudo circunSTanciado Que caracTeriZe a naTureZa do aTenTado, 
indePendenTeMenTe de Seu ProPÓSiTo, e deSde Que eSTe TenHa Sido deVidaMenTe 
reconHecido coMo aTenTaTÓrio À ordeM PÚBlica Pela auToridade PÚBlica coMPeTenTe;

F) guerra, reBelião, reVolTaS PoPulareS, SaBoTageM, inSurreiÇão, reVoluÇão, TreinaMenTo 
MiliTar e oPeraÇÕeS BÉlicaS, aToS de HoSTilidade ou de auToridadeS, TaiS coMo conFiSco, 
nacionaliZaÇão, deSTruiÇão ou reQuiSiÇão e QuaiSQuer PerTurBaÇÕeS da ordeM PÚBlica;

g) aToS de auToridade PÚBlica, SalVo Para eViTar ProPagaÇão de danoS coBerToS Pela 
aPÓlice/cerTiFicado de Seguro;

H) aToS ou aTiVidadeS daS ForÇaS arMadaS ou de ForÇaS de SeguranÇa eM TeMPoS de PaZ;
i) uMidade, inFilTraÇÕeS, FerrugeM, corroSão, enTrada de cHuVa, areia e Terra no inTerior 

do iMÓVel Segurado Por Janela, PorTaS ou QuaiSQuer ouTraS aBerTuraS;
J) danoS cauSadoS duranTe oS TraBalHoS de conSTruÇão, deMoliÇão, reconSTruÇão, 

reForMa ou alTeraÇão eSTruTural do iMÓVel, BeM coMo QualQuer TiPo de oBra, 
incluSiVe inSTalaÇÕeS e MonTagenS, adMiTindo-Se, PorÉM, PeQuenoS TraBalHoS de 
ManuTenÇão cuJo Valor ToTal da oBra não SuPere 5% (cinco Por cenTo) do liMiTe MÁXiMo 
de indeniZaÇão da coBerTura BÁSica;

K) deFeiToS de FaBricaÇão, MÁ Qualidade, deSgaSTe naTural, deTerioraÇão gradaTiVa, 
VÍcio oculTo, ruPTura ou QuaiSQuer ouTroS danoS Por FalTa de ManuTenÇão, erro de 
ProJeTo, uSo indeVido ou negligÊncia;

l) dano Moral e eSTÉTico
M) deSPeSaS coM recoMPoSiÇão de QuaiSQuer TraBalHoS arTÍSTicoS ou coM decoraÇÕeS, 

PinTuraS, graVaÇÕeS e inScriÇÕeS eM VidroS;
36.2.2. TaMBÉM não eSTarão garanTidoS Por eSTa coBerTura oS PreJuÍZoS direTa ou 

indireTaMenTe incorridoS a:
a) alicerceS e FundaÇÕeS;
b) BenS de TerceiroS, conSiderando coM TaiS PeSSoaS Que não SeJaM econoMicaMenTe 

dePendenTeS do Segurado;
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c) conSTruÇÕeS coM MaiS de 25% (VinTe e cinco Por cenTo) de Sua eSTruTura, ParedeS 
e/ou coBerTura, de Madeira ou ouTro MaTerial coMBuSTÍVel, PerMiTindo-Se aPenaS 
TraVeJaMenTo de Madeira Para SuSTenTaÇão daS TelHaS. eSTa eXcluSão Se aPlica 
À conSTruÇão PrinciPal e ÀS SuaS dePendÊnciaS;

d) MoradiaS coleTiVaS (caSaS de cÔModoS, PenSÕeS e rePÚBlicaS);
e) reSidÊnciaS SiTuadaS eM Zona rural Que PoSSuaM ProduÇão rural; 
f) ProJeToS, deSenHoS, PlanTaS, ManuScriToS e PrograMaS de inForMÁTica 

(SOFTWARE);
g) dinHeiro (Quer eM Moeda nacional ou eSTrangeira), cHeQueS, TÍTuloS, carTÕeS 

de crÉdiTo e ouTroS PaPÉiS Que TenHaM ou rePreSenTeM ValoreS, SalVo Se 
conTraTada coBerTura eSPecÍFica;

h) eQuiPaMenToS Para deSeMPenHo de aTiVidade ProFiSSional, 
i) reMÉdioS, PerFuMeS, coSMÉTicoS e SiMilareS;
j) BenS iMPorTadoS cuJa origeM e/ou aQuiSiÇão não PoSSaM Ser coMProVadaS; e
k) reSidÊnciaS de Veraneio, locadaS Para TeMPorada.

36.3. SiniSTro
36.3.1 em caso de sinistro, deverão ser observados os procedimentos, bem como providenciados os 

documentos estabelecidos na cláusula 13ª – docuMenToS eM caSo de SiniSTro das condições 
gerais do seguro. 

clÁuSula 37 – coBerTura de alagaMenTo
37.1.  riScoS coBerToS

37.1.1. Sempre que constar expressamente a inclusão desta cobertura na Apólice/Certificado de Seguro, mediante o 
recebimento do prêmio específico, a Seguradora indenizará, até o Limite Máximo de Indenização contratado 
para a mesma, os danos materiais causados aos bens segurados pela entrada de água no imóvel 
segurado em consequência de:
a) insuficiência de esgotos, galerias pluviais, desaguadouros e similares;
b) ruptura de encanamentos, canalizações, adutoras e reservatórios, desde que estes não pertençam ao 

imóvel segurado;
c) transbordamento de rios, lagos, lagoas e represas; e
d) trombas d’água, chuvas ou aguaceiros.

37.2.  eXcluSÕeS deSTa coBerTura
37.2.1.  alÉM daS eXcluSÕeS da clÁuSula 4ª –eXcluSÕeS geraiS, daS condiÇÕeS geraiS do 

Seguro, eSTa coBerTura não indeniZarÁ oS PreJuÍZoS cauSadoS:
a) Pelo enTuPiMenTo de calHaS e enTrada de Água Pelo TelHado do iMÓVel Segurado;
B) Pelo roMPiMenTo ou VaZaMenTo de TuBulaÇÕeS, TorneiraS ou reSerVaTÓrioS 

localiZadoS denTro do iMÓVel Segurado;
c) Por Água de cHuVa Que PeneTre no iMÓVel Segurado aTraVÉS de PorTaS, JanelaS, 

claraBÓiaS, reSPiradouroS ou QuaiSQuer ouTraS aBerTuraS deFeiTuoSaS ou 
deiXadaS aBerTaS;

d) Por VendaVal, Furacão, ciclone, Tornado, graniZo e MareMoTo; e
e) Pelo TranSBordaMenTo de Água ProVenienTe de BanHeiraS, TanQueS, PiaS, 

BeBedouroS, FilTroS, MÁQuinaS de laVar e TorneiraS acidenTalMenTe deiXadaS 
aBerTaS e aQuÁrioS.

37.3.  Ratificam-se as Condições Gerais desta apólice que não tenham sido alteradas por esta cobertura.
clÁuSula 38 – coBerTura de deSMoronaMenTo
38.1.  riScoS coBerToS

38.1.1.  Sempre que constar expressamente a inclusão desta cobertura na Apólice/Certificado de Seguro, mediante o 
recebimento do prêmio específico, a Seguradora indenizará, até o Limite Máximo de Indenização contratado 
para a mesma, os danos materiais causados diretamente aos bens segurados em consequência de 
desmoronamento parcial ou total do imóvel segurado.
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38.1.2.  Para efeito desta cobertura, entende-se por “desmoronamento parcial” apenas o desabamento de colunas 
ou vigas de sustentação, lajes, paredes e telhados.

38.1.3.  não se entende por “desmoronamento parcial” o simples desabamento de revestimentos, marquises, 
beirais, acabamentos, efeitos arquitetônicos, telhas e similares.

38.2.  eXcluSÕeS deSTa coBerTura
38.2.1.  alÉM daS eXcluSÕeS da clÁuSula 4ª –eXcluSÕeS geraiS, daS condiÇÕeS geraiS do 

Seguro, eSTa coBerTura não indeniZarÁ oS PreJuÍZoS cauSadoS Por:
a) conSTruÇão, reconSTruÇão ou reForMa na reSidÊncia aTingida Pelo SiniSTro;
B) incÊndio ou eXPloSão;
c) MÁ conSerVaÇão do iMÓVel;
d) Queda de aeronaVeS ou iMPacTo de VeÍculoS;
e) TerreMoTo, MareMoTo ou TreMor de Terra; e
F) VendaVal, Furacão ou ciclone.

38.3.  Ratificam-se as Condições Gerais desta apólice que não tenham sido alteradas por esta cobertura.
clÁuSula 39 – coBerTura de Fidelidade
39.1.  riScoS coBerToS

39.1.1.  Sempre que constar expressamente a inclusão desta cobertura na Apólice/Certificado de Seguro, mediante o 
recebimento do prêmio específico, a Seguradora indenizará, até o Limite Máximo de Indenização contratado 
para a mesma, os prejuízos sofridos pelo Segurado em consequência de qualquer um dos crimes 
discriminados abaixo, comprovadamente praticados por seus empregados domésticos:
a) furto: subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel;
b) furto de coisa comum: subtrair o condomínio, co-herdeiro ou sócio, para si ou para outrem, de quem 

legitimamente a detém, a coisa comum;
c) roubo: subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, 

ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência;
d) extorsão: constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com intuito de obter para si ou 

para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa;
e) apropriação indébita: apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou detenção;
f) apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza: apropriar-se alguém de coisa 

alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza;
g) estelionato: obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo 

alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
39.1.2.  Entende-se por “data de ocorrência do sinistro” a data em que o crime foi cometido. Como consequência, 

somente estarão cobertos os sinistros ocorridos durante a vigência do seguro e reclamados dentro dos 
prazos de prescrição estabelecidos no Código Civil Brasileiro.

39.1.3.  O sinistro somente estará caracterizado como coberto pelo seguro mediante confissão do empregado 
doméstico, por escrito, ou sentença judicial definitiva.

39.2.  eXcluSÕeS deSTa coBerTura
39.2.1.  alÉM daS eXcluSÕeS da clÁuSula 4ª – eXcluSÕeS geraiS, daS condiÇÕeS geraiS do 

Seguro, eSTa coBerTura não indeniZarÁ oS PreJuÍZoS cauSadoS:
a) eM daTa Fora do PerÍodo de VigÊncia da aPÓlice/cerTiFicado de Seguro;
B) Por criMe cuJo reSPonSÁVel não For deTerMinado;
c) Por criMeS não eSPeciFicadoS no iTeM 39.1.1 deSTa coBerTura;
d) Por criMeS PraTicadoS Por eMPregadoS doMÉSTicoS Que não SeJaM regiSTradoS 

de acordo coM aS leiS TraBalHiSTaS VigenTeS; e
e) Por criMeS PraTicadoS Por eMPregado doMÉSTico Que não TenHaM VÍnculo 

eMPregaTÍcio direTo coM o Segurado.
39.3.  Ratificam-se as Condições Gerais desta apólice que não tenham sido alteradas por esta cobertura.
clÁuSula 40 – coBerTura de TuMulToS
40.1.  riScoS coBerToS
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40.1.1.  Sempre que constar expressamente a inclusão desta cobertura na Apólice/Certificado de Seguro, a Seguradora 
indenizará, mediante o recebimento do prêmio específico, até o Limite Máximo de Indenização contratado para 
a mesma, os danos materiais causados à residência segurada e/ou seu conteúdo em consequência 
de tumultos, greve e lock-out.

40.2.  eXcluSÕeS deSTa coBerTura
40.2.1.  alÉM daS eXcluSÕeS da clÁuSula 4ª – eXcluSÕeS geraiS, daS condiÇÕeS geraiS do 

Seguro, eSTa coBerTura não indeniZarÁ oS PreJuÍZoS decorrenTeS de:
a) aToS de SaBoTageM;
B) deSTruiÇão SiSTeMÁTica de ediFÍcioS deSTinadoS a culToS religioSoS, PolÍTicoS 

ou ouTroS FinS ideolÓgicoS;
c) Perda da PoSSe doS BenS SeguradoS, decorrenTe da ocuPaÇão do local; 
d) SaQueS, incluSiVe oS ocorridoS duranTe ou aPÓS o SiniSTro; e
e) incÊndio e eXPloSão

40.3.  Ratificam-se as Condições Gerais desta apólice que não tenham sido alteradas por esta cobertura.
clÁuSula 41 – coBerTura de TacoS de golFe
41.1.  riScoS coBerToS

41.1.1.  Sempre que constar expressamente a inclusão desta cobertura na Apólice/Certificado de Seguro, mediante o 
recebimento do prêmio específico, a Seguradora garantirá ao Segurado, até o Limite Máximo de Indenização 
indicado na Apólice/Certificado de Seguro, o pagamento de indenização por prejuízos que o mesmo possa 
sofrer durante a vigência da Apólice/Certificado de Seguro em consequência de perdas e danos causados 
a tacos de golfe de sua propriedade, decorrentes de incêndio, raio, explosão e roubo/furto mediante 
arrombamento, ocorridos na residência segurada.

41.2.  eXcluSÕeS deSTa coBerTura
41.2.1. alÉM daS eXcluSÕeS da clÁuSula 4ª – eXcluSÕeS geraiS, daS condiÇÕeS geraiS do 

Seguro,  eSTarão eXPreSSaMenTe eXcluÍdaS deSTa coBerTura aS reclaMaÇÕeS Por:
a) SiMPleS deSaPareciMenTo doS TacoS de golFe;
B) QualQuer TiPo de FurTo denTro de VeÍculoS; e
c) QuaiSQuer ouTraS ForMaS de FurTo Que não SeJa MedianTe arroMBaMenTo, QuaiS 

SeJaM: coM aBuSo de conFianÇa ou MedianTe Fraude, eScalada ou deSTreZa e coM 
eMPrego de cHaVe FalSa. 

41.2.  limite de reembolso
 o limite máximo de reembolso para esta cobertura será o estipulado na apólice, o qual não poderá ultrapassar 

r$ 10.000,00 (dez mil reais).
 Ratificam-se as Condições Gerais desta apólice que não tenham sido alteradas por esta cobertura.
clÁuSula 42 – coBerTura Para o FenÔMeno TSunaMi
42.1.  riscos cobertos

42.1.1. Sempre que constar expressamente a inclusão desta cobertura na Apólice/Certificado de Seguro, mediante o 
recebimento do prêmio específico, a Seguradora indenizará, até o Limite Máximo de Indenização contratado 
para a mesma, os danos materiais causados à residência segurada e/ou seu conteúdo em consequência 
do fenômeno tsunami.

42.2. Definição
42.1.1. TSunaMi – são ondas gigantes e catastróficas que têm origem nas erupções vulcânicas subaquáticas ou 

em terremotos cujo epicentro se situa no mar, no fundo dos oceanos ou perto da costa. Quando as ondas 
batem na costa, elas podem inundar as áreas costeiras mais baixas resultando numa destruição em massa. 
Os tsunamis não possuem conexão com o tempo ou as marés.

42.3.  eXcluSÕeS deSTa coBerTura
42.3.1. alÉM daS eXcluSÕeS da clÁuSula 4ª – eXcluSÕeS geraiS, daS condiÇÕeS geraiS do 

Seguro (eXceTo alÍnea “o”), eSTa coBerTura não indeniZarÁ oS PreJuÍZoS cauSadoS:
a) a eQuiPaMenToS e MercadoriaS deiXadaS ou SiTuadaS ao ar liVre, eM ediFicaÇÕeS 

Que não SeJaM coMPleTaMenTe FecHadaS Por ParedeS; e
B) Por VeÍculoS ou aeronaVeS de ProPriedade do Segurado.

42.4.  Ratificam-se as Condições Gerais desta apólice que não tenham sido alteradas por esta cobertura.
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clÁuSula 43 – coBerTura de PaiSagiSMo
43.1.  riScoS coBerToS

43.1.1. Sempre que constar expressamente a inclusão desta cobertura na Apólice/Certificado de Seguro, mediante o 
recebimento do prêmio específico, a Seguradora indenizará, até o Limite Máximo de Indenização contratado 
para a mesma, os danos materiais causados em arbustos, árvores, plantas de quaisquer espécies e ao 
gramado existente no imóvel segurado, decorrentes de incêndio, queda de raio, explosão, vendaval, 
granizo, impacto de veículos, queda de aeronaves, atos dolosos praticados por terceiros, tumultos, 
vandalismo, roubo e furto qualificado.

43.2.  eXcluSÕeS deSTa coBerTura
43.2.1. alÉM DaS EXClUSÕES Da CláUSUla 4ª – EXClUSÕES GERaIS DaS CONDIÇÕES GERaIS DO 

SEGURO, ESTa COBERTURa NÃO INDENIZaRá OS PREJUÍZOS CaUSaDOS:
a) deSgaSTe naTural doS BenS SeguradoS;
B) ManuTenÇão correTiVa e/ou PreVenTiVa realiZada Por ProFiSSional SeM ForMaÇão 

TÉcnica deVidaMenTe reconHecida Por ÓrgãoS PÚBlicoS coMPeTenTeS;
c) danoS decorrenTeS de eroSão, corroSão, deSMoronaMenTo Parcial ou ToTal de 

ediFicaÇÕeS eM geral;
d) danoS decorrenTeS de cHuVa eXceSSiVaS, SecaS, MoFo, Bolor e FungoS, cuPinS 

enTre ouTraS PragaS;
e) ProceSSo de liMPeZa e dedeTiZaÇão;
F) aÇão de luZ arTiFicial e/ou naTural;
g) aÇÕeS PredaTÓriaS de aniMaiS de QuaiSQuer eSPÉcie; e
H) PlanTio e/ou arMaZenaMenTo de MudaS Por Meio de ForMaS inadeQuadaS.

43.3.  Ratificam-se as Condições Gerais desta apólice que não tenham sido alteradas por esta cobertura.
clÁuSula 44 – coBerTura de deSocuPaÇão TeMPorÁria do iMÓVel
44.1.  RISCOS COBERTOS

44.1.1. Sempre que constar expressamente a inclusão desta cobertura na Apólice/Certificado do seguro contratado, 
a Seguradora garantirá ao Segurado, mediante o recebimento do prêmio específico, até o Limite Máximo 
de Indenização indicado, o pagamento de indenização pelos danos materiais incorridos à residência 
segurada e/ou ao seu conteúdo por danos decorrentes de riscos cobertos pelas coberturas básica 
e adicionais contratadas.

44.1.2. Será caracterizada a desocupação temporária do imóvel quando a residência habitual, utilizada 
regularmente pelo próprio segurado, filhos e cônjuge, ficar desocupada por um período entre 30 e 60 dias 
consecutivos.

44.1.3. Para fins de cobertura securitária, o Segurado se obriga encaminhar à Seguradora uma proposta de endosso, 
até 03 (três) dias úteis antes da desocupação temporária do imóvel, com as seguintes informações: 
a) data do inicio da desocupação temporária 
b) data de término da desocupação temporária; e
c) Motivo pelo qual a residência ficará desocupada nesse intervalo.
44.1.3.1. Para fins deste seguro não serão considerados “habitantes” os funcionários, prestadores de serviços, 
empregados ou qualquer pessoa, mesmo que tenha relação de parentesco com o Segurado, que não seja 
filho ou cônjuge do segurado.

44.2.  eXcluSÕeS deSTa coBerTura
44.2.1. alÉM DaS EXClUSÕES Da CláUSUla 4ª –EXClUSÕES GERaIS, DaS CONDIÇÕES GERaIS DO 

SEGURO (EXCETO alÍNEa “r”), ESTa COBERTURa NÃO INDENIZaRá OS PREJUÍZOS CaUSaDOS 
PElaS EXClUSÕES ESPECÍFICaS DaS COBERTURaS BáSICa E aDICIONaIS CONTRaTaDaS Na 
aPÓlICE; E 
a) Por deSaBiTaÇão TeMPorÁria cuJa SoMa ToTal eXceda o PerÍodo de 60 (SeSSenTa) 

diaS conSecuTiVoS duranTe a VigÊncia da aPÓlice/cerTiFicado de Seguro.
44.3.  Ratificam-se as Condições Gerais desta apólice que não tenham sido alteradas por esta cobertura.
clÁuSula 45 - coBerTura Para iMÓVel deSocuPado
45.1.  riScoS coBerToS
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45.1.1. Sempre que for contratada esta cobertura na Apólice/Certificado de Seguro, a Seguradora indenizará, 
mediante o recebimento do prêmio específico, até o Limite Máximo de Indenização contratado para as 
cláusulas descritas a seguir, os danos materiais causados à residência desocupada, por um período 
superior a 60 (sessenta) dias, exclusivamente no que tange aos prejuízos causados ao PrÉdio 
(exceto alicerces, fundações, e terreno). 

45.2. as cláusulas passíveis de garantia por esta cobertura serão: 
a) cláusula 29ª – coBerTura BÁSica (Incêndio, Queda de Raio fora das delimitações físicas do Risco 

Segurado); e
b) cláusula 32ª – coBerTura de VendaVal

45.3. Fica entendido e acordado que assim que a Residência estiver ocupada, obriga-se o Segurado a comunicar à 
Seguradora para que seja efetuada a alteração da ocupação da residência, possibilitando desta maneira a contratação 
de CONTEÚDO, bem como a contratação de outras CláUSUlaS, mediante pagamento de prêmio adicional. 

45.4.  eXcluSÕeS deSTa coBerTura
45.4.1. alÉM daS eXcluSÕeS da clÁuSula 4ª –eXcluSÕeS geraiS, daS condiÇÕeS geraiS do 

Seguro (eXceTo alÍnea “F”), eSTa coBerTura não indeniZarÁ oS PreJuÍZoS cauSadoS:
a) a cercaS, MuroS e PorTÕeS (eXcluSiVaMenTe eM conSeQuÊncia de VendaVal);
B) BenS deiXadoS ao ar liVre;
c) Por VeÍculoS de ProPriedade do Segurado, cÔnJuge e/ou PeSSoaS Que coM ele 

reSidaM ou dele dePendaM econoMicaMenTe.
45.6.  Ratificam-se as Condições Gerais desta apólice que não tenham sido alteradas por esta cobertura. 
clÁuSula 46 – coBerTura de ProTeÇão reSidencial
46.1.  riScoS coBerToS

46.1.1. Sempre que contratada esta cobertura, a Seguradora indenizará o Segurado, mediante o recebimento do 
prêmio específico, até o Limite Máximo de Indenização estabelecido na Apólice/Certificado de Seguro, no 
caso de ocorrência dos de eventos caracterizados pelas seguintes coberturas:
a) incêndio, raio e explosão
b) rc Familiar

46.2.  incÊndio, raio e eXPloSão
46.2.1. riScoS coBerToS

46.2.1.1. o seguro tem por objetivo reembolsar o Segurado, até o limite Máximo de indenização 
fixado na apólice/certificado de Seguro, que poderá ser fixado no valor máximo de até r$ 30.000,00 
(trinta mil reais), os danos materiais ocorridos durante a vigência deste contrato e que decorreram 
única e exclusivamente de:
a) incêndio: combustão violenta e descontrolada, acompanhada de chamas e desprendimento de calor;
b) raio: queda de raio exclusivamente dentro do terreno onde está localizado o imóvel segurado e 
desde que haja vestígio físico inequívoco da ocorrência de tal fato;
c) explosão: de qualquer natureza e origem;
d) incêndio e explosão decorrentes de tumultos.

46.2.2. eXcluSÕeS deSTa coBerTura
46.2.2.1. alÉM daS eXcluSÕeS da clÁuSula 4ª – eXcluSÕeS geraiS, daS condiÇÕeS geraiS 
do Seguro, o PreSenTe conTraTo não coBre reclaMaÇÕeS Por:
a) iMPloSão VolunTÁria de PrÉdio e ediFicaÇÕeS incluSiVe Por riScoS À SeguranÇa;
B) cHaMa reSidual, enTendendo-Se coMo Tal o Fogo decorrenTe de uM curTo-circuiTo, 
Que SeJa auTo-eXTinguido;
c) curTo circuiTo, SoBrecarga na rede elÉTrica, incluSiVe eM conSeQuÊncia de 
Queda de raio Fora do Terreno do iMÓVel, Que cauSe PerdaS ou danoS a FioS, 
lÂMPadaS, cHaVeS, FuSÍVeiS e QuaiSQuer aParelHoS e/ou coMPonenTeS elÉTricoS 
ou eleTrÔnicoS;
d) induÇão MagnÉTica conSeQuenTe de Queda de raio, Fora do Terreno onde eSTÁ 
localiZado o iMÓVel Segurado;
e) ao SiSTeMa de ProTeÇão conTra deScargaS aTMoSFÉricaS;
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F) ruPTura de TuBulaÇÕeS e/ou eQuiPaMenToS, incluSiVe Por congelaMenTo de FluÍdo 
conTido noS MeSMoS, QueBra ou eSTouro de VÁlVulaS de alÍVio de PreSSão.

46.3.  reSPonSaBilidade ciVil FaMiliar
46.3.1. riScoS coBerToS

46.3.1.1. A Seguradora garantirá, mediante o recebimento do prêmio específico, até o Limite Máximo de 
Indenização especificado na Apólice/Certificado de Seguro, o reembolso das indenizações que o Segurado 
vier a ser responsabilizado civilmente, na condição de pessoa física, por sentença judicial definitiva ou por 
acordo com expressa anuência da Seguradora, por escrito, por danos materiais ou corporais causados a 
terceiros de maneira involuntária, por atos ou omissões cometidos por culpa ou negligência durante 
a vigência do seguro.
46.3.1.2. Nos mesmos termos e condições, esta cobertura se amplia para a responsabilidade civil que possa 
decorrer de atos praticados por:
a) cônjuge do Segurado, ou a quem de fato tenha condição equiparada, sempre que conviva com o 
mesmo;
b) empregados domésticos ao seu serviço e no exercício das suas atividades;
c) familiares consanguíneos ou por afinidade que convivam com o Segurado e dele dependam 
economicamente;
d) filhos que se encontrem sob a guarda do Segurado, outros menores ou incapacitados que estejam 
sob sua autoridade, assim como filhos maiores de idade que com ele convivam.
46.3.1.3. Para especificação dos riscos incluídos nesta cobertura, considera-se coberta a responsabilidade 
civil derivada:
a) da prática de esportes especificamente por lazer;
b) da sua condição de responsável pela família, pelos atos ou omissões das pessoas por quem deve 
responder;
c) da sua condição de possuidor de animais domésticos;
d) do uso de veículos SeM MoTor, tais como, bicicletas, patins e similares.

46.4. eXcluSÕeS deSTa coBerTura
46.4.1. alÉM daS eXcluSÕeS da clÁuSula 4ª –eXcluSÕeS geraiS daS condiÇÕeS geraiS do 

Seguro, não eSTão aMParadoS Por eSTa coBerTura, oS SiniSTroS cauSadoS direTa 
ou indireTaMenTe Por:
a) danoS a BenS de TerceiroS eM Poder do Segurado e/ou de FaMiliareS Para cuSTÓdia 

ou uTiliZaÇão;
b) danoS cauSadoS ao PrÓPrio Segurado, SeuS PaiS, FilHoS e cÔnJuge, BeM coMo 

ParenTeS Que coM ele reSidaM ou dele dePendaM econoMicaMenTe, SeuS SÓcioS, 
eMPregadoS e rePreSenTanTeS;

c) danoS conSeQuenTeS da inadiMPlÊncia de oBrigaÇÕeS Por ForÇa eXcluSiVa de 
conTraToS e/ou conVenÇÕeS;

d) deSPeSaS relaTiVaS a aÇÕeS ou indeniZaÇÕeS decorrenTeS de ProceSSoS criMinaiS;
e) PrÁTica de eSPorTe ProFiSSional ou coM PaTrocÍnio de TerceiroS, BeM coMo de 

eSPorTeS de alTo riSco, TaiS coMo: MoTocicliSMo, BoXe, luTaS MarciaiS, eSQui-
aQuÁTico, PeSca SuBMarina, aSa-delTa, VÔo liVre, PÁra-QuediSMo e ulTraleVe.

46.5.  Ratificam-se as Condições Gerais desta apólice que não tenham sido alteradas por esta cobertura.
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coBerTuraS de riScoS diVerSoS 
ProceSSo SuSeP n.º 15414.001935/2010-07

clÁuSula 48 – coBerTura de all riSKS 
48.1.  riScoS coBerToS

48.1.1.  Sempre que constar expressamente a inclusão desta cobertura na Apólice/Certificado de Seguro, a Seguradora 
indenizará, até o limite Máximo de Indenização contratado para a mesma, os danos de causa acidental e 
imprevista, causados a objetos de uso pessoal do Segurado e seus dependentes legais.

48.1.2.  No caso de bens segurados que não possam ser identificados após o sinistro, caberá ao Segurado comprovar a 
preexistência de tais bens, através da nota fiscal de aquisição, caso esses bens não tenham sido relacionados 
na Proposta de Seguro.

48.1.3.  Esta cobertura se aplica a danos sofridos em todo o mundo.
48.2.  eXcluSÕeS deSTa coBerTura

48.2.1.  alÉM daS eXcluSÕeS da clÁuSula 4ª – eXcluSÕeS geraiS, eSTa coBerTura não 
indeniZarÁ oS PreJuÍZoS decorrenTeS de:
a) lucroS ceSSanTeS e QuaiSQuer ouTroS PreJuÍZoS indireToS; 
b) deSgaSTe naTural, ProceSSoS de liMPeZa ou ManuTenÇão, aÇão de luZ, 

VariaÇão aTMoSFÉrica, aniMaiS daninHoS, e QualQuer ouTra cauSa Que ProduZa 
deTerioraÇão gradual;

c) deFeiTo elÉTrico ou MecÂnico;
d) FenÔMenoS da naTureZa, incluSiVe cHuVa;
e) inundaÇão ou alagaMenTo; 
f) rouBo ou FurTo PraTicadoS Por eMPregadoS do Segurado, FiXoS ou TeMPorÁrioS;e
g) FurToS SiMPleS, deSaPareciMenTo ineXPlicÁVel ou SiMPleS eXTraVio. 

48.2.2.  eSTão, ainda, eXPreSSaMenTe eXcluÍdoS deSTe Seguro, oS danoS cauSadoS:
a) a BenS TranSPorTadoS coMo MercadoriaS;
b) PerFuMeS e aliMenToS;
c) a aParelHoS ou oBJeToS Quando eSTeS ForeM MercadoriaS deSTinadaS a Venda, 

reVenda ou aluguel.
48.3.  SiniSTro
 em caso de sinistro deverão ser observados os procedimentos, bem como providenciados os documentos, 

estabelecidos na cláusula 13ª – docuMenToS eM caSo de SiniSTro, das condições gerais.
48.4  Ratificam-se as Condições Gerais desta apólice que não tenham sido alteradas por esta cobertura.
clÁuSula 49 - coBerTura Para o PeQueno eMPreendedor
49.1.  riScoS coBerToS

49.1.1. Sempre que constar expressamente a inclusão desta cobertura na Apólice/Certificado de Seguro, a Seguradora 
garantirá ao Segurado, mediante o recebimento do prêmio específico e respeitados os termos e condições 
contratuais aplicáveis, especialmente o limite Máximo de Indenização, os riscos previstos nas coberturas 
contratadas na apólice, sobre as máquinas, móveis, utensílios, mercadorias e matérias-primas, diretamente 
relacionados à atividade profissional do Segurado, cujo ramo esteja devidamente enquadrado na legislação 
do MEI – Micro Empreendedor Individual em vigor, observados os riscos expressamente excluídos do contrato 
de seguro.

49.1.2. Estarão garantidos pela presente Cobertura eventuais perdas e danos incorridos aos objetos inerentes ao 
ramo de atividade do segurado, mencionados no subitem 49.1.1, por perdas e danos direta e/ou indiretamente 
decorrentes de Incêndio, Queda de Raio nas dependências do imóvel segurado, explosão ou quaisquer 
outros enquadrados nas respectivas coberturas adicionais, quando contratadas.

49.2. eXcluSÕeS deSTa coBerTura
 coM eXceÇão da alÍnea “o” do iTeM 4.2.1, raTiFicaM-Se aS deMaiS reSTriÇÕeS da clÁuSula 

4ª – eXcluSÕeS geraiS daS condiÇÕeS geraiS do Seguro.
49.3. SiniSTro

49.3.1. em caso de sinistro, deverão ser observados os procedimentos, bem como providenciados os documentos, 
estabelecidos na cláusula 13ª– docuMenToS eM caSo de SiniSTro das condições gerais.
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49.4. Ratificam-se as Condições Gerais desta apólice que não tenham sido alteradas por esta cobertura.
clÁuSula 50 - coBerTura carro na garageM
50.1.  riScoS coBerToS

50.1.1. Sempre que constar expressamente a inclusão desta cobertura na Apólice/Certificado de Seguro, a Seguradora 
garantirá ao Segurado, mediante o recebimento do prêmio específico e respeitados os termos e condições 
contratuais aplicáveis, especialmente o limite Máximo de Indenização, eventuais danos materiais decorrentes 
da Cobertura Básica (Incêndio, Queda de Raio e Explosão) incorridos na edificação principal do imóvel 
segurado, que se estendam ao veículo de passeio (carros ou motocicletas) que estiverem estacionados no 
interior da garagem da residência segurada, desde que o imóvel devidamente especificado na apólice seja 
do tipo casa, observados os riscos expressamente excluídos do contrato de seguro.

50.1.2. Para FinS deSTa coBerTura, o liMiTe MÁXiMo de indeniZaÇão SerÁ o Valor de Mercado 
do VeÍculo, coM BaSe na TaBela FiPe VigenTe na daTa do SiniSTro, Ficando eSTe 
MonTanTe liMiTado a r$ 50.000,00 (cinQuenTa Mil reaiS). no caSo de eXTinÇão da reFerida 
TaBela, aS aPuraÇÕeS Serão norTeadaS Pela TaBela reFerenciada Molicar.

50.1.3. A Perda Total do veículo será caracterizada quando o custo de reparação do automóvel superar 75% do seu 
respectivo valor de reposição;

50.1.4. Em caso de Perda Parcial do veículo, a Seguradora indenizará o valor dos reparos após avaliação pericial 
da própria Seguradora.

50.1.5. Sempre que ocorrer a caracterização do sinistro como risco coberto, a sucata remanescente do veículo 
(em caso de Perda Total) e as peças (em caso de Perda Parcial) pertencerão à Companhia Seguradora na 
proporção de sua responsabilidade.

50.2. riScoS eXcluÍdoS
50.2.1.  alÉM doS TerMoS PreViSToS na clÁuSula 4ª –eXcluSÕeS geraiS daS condiÇÕeS 

geraiS do Seguro, não eSTarão garanTidoS Por eSTa coBerTura oS danoS direTa 
ou indireTaMenTe decorrenTeS de ou cauSadoS a:
a) VeÍculoS de coleÇão ou Que não PoSSuaM reFerÊncia na TaBela FiPe;
B) QuaiSQuer aVariaS ao VeÍculo eSTacionado Que não SeJaM conSeQuenTeS de 

incÊndio ou eXPloSão originadoS na ediFicaÇão PrinciPal do iMÓVel Segurado, 
BeM coMo conSeQuenTeS de Queda de raio no Terreno da reSidÊncia; 

c) VeÍculoS eSTacionadoS eM eSTacionaMenToS de condoMÍnio ou aQueleS, cuJo 
Terreno não inTegre aS deliMiTaÇÕeS FÍSicaS do iMÓVel Segurado; 

d) VeÍculoS SeM ProPulSão PrÓPria, aeronaVeS, eMBarcaÇÕeS eM geral, TRAILERS, 
carreTaS, caMinHÕeS, reBoQueS e JET-SKIS, incluindo SeuS aceSSÓrioS, conTeÚdo 
e PeÇaS;

e) VeÍculoS Que não PerTenÇaM ao Segurado ou SeuS dePendenTeS legaiS (cÔnJuge 
ou FilHoS);

F) VeÍculoS Que PoSSuaM Seguro PrÓPrio/eSPecÍFico ou aQuele, cuJa Finalidade não 
SeJa Para PaSSeio;

g) coMPonenTeS, PeÇaS, aceSSÓrioS acoPladoS, BeM coMo MercadoriaS alocadaS 
no inTerior do VeÍculo eSTacionado;

H) VeÍculoS SeM auToriZaÇão Para TraFegar eM Via PÚBlica;
i) VeÍculoS eSTacionadoS coM aVariaS PreeXiSTenTeS ou eM FaSe de reParoS, SeJa 

Por MoTiVo de ordeM MecÂnica ou elÉTrica;
J) danoS decorrenTeS de iMPacTo de VeÍculoS, aTroPelaMenTo ou oriundoS de 

deFeiToS do PrÓPrio VeÍculo;
50.3. SiniSTro

50.3.1. em caso de sinistro, deverão ser observados os procedimentos, bem como providenciados os 
documentos estabelecidos na cláusula 13ª destas condições gerais – docuMenToS eM caSo de 
SiniSTro. 

50.3.2. em caso de SiniSTro coBerTo de Perda ToTal, após a autorização da área de sinistros, deverá 
ser encaminhados o duT (documento Único de Transferência) do veículo, devidamente preenchido.

50.4. Ratificam-se as Condições Gerais desta apólice que não tenham sido alteradas por esta cobertura.
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clÁuSula 51 - coBerTura de “HOLE-IN-ONE”
51.1.  riScoS coBerToS

51.1.1. Sempre que constar expressamente a inclusão desta cobertura na Apólice/Certificado de Seguro, a Seguradora 
garantirá ao Segurado, mediante o recebimento do prêmio específico, até o Limite Máximo de Indenização 
contratado, o reembolso das despesas pela comemoração, na sede do clube, onde e no dia em que o 
próprio Segurado efetuar o “Hole-In-One”.

51.1.2. O “Hole-In-One” só terá validade quando ocorrer durante um torneio reconhecido pela Confederação 
Brasileira de Golfe e tiver sido realizado pelo segurado oficialmente inscrito.

51.1.3. Entende-se por “Hole-In-One” quando em uma partida de golfe, o segurado acertar um buraco previamente 
determinado, com apenas uma tacada desde a saída.

51.2. eXcluSÕeS deSTa coBerTura
51.2.1.  eSTarão eXPreSSaMenTe eXcluÍdaS deSTe Seguro aS reclaMaÇÕeS Por deSPeSaS 

coM local e daTa diFerenTeS doS MencionadoS na carTa coMProBaTÓria do cluBe 
inForMando o “HOLE-IN-ONE”.

51.2.2.  liMiTe de reeMBolSo
51.2.2.1. O limite máximo de reembolso para esta cobertura será de até R$ 2.000,00 (dois mil reais), 
observando-se ainda os seguintes sub-limites:

Torneio interno do clube Torneio aberto do clube Torneio da confederação Brasileira de golfe

até r$ 500,00 até r$ 1.000,00 até r$ 2.000,00

51.3.  liquidação de Sinistros
51.4.1.  Em caso de sinistro, para que seja efetuado o devido reembolso, o Segurado deverá apresentar os seguintes 

documentos:
a) carta de comunicação do sinistro;
b) carta expedida pelo clube comunicando o “Hole-In-One”;
c) nota fiscal com o total gasto no bar do próprio Clube de campo onde aconteceu o evento; e
d) regulamento do evento.

51.5.  Ratificam-se as Condições Gerais desta apólice que não tenham sido alteradas por esta cobertura.
clÁuSula 52 – coBerTura Para oBraS de arTe e BenS culTuraiS
52.1.  riScoS coBerToS

52.1.1. Sempre que constar expressamente a inclusão desta cobertura na Apólice, a Seguradora indenizará, mediante 
o recebimento do prêmio específico e respeitados os termos e condições contratuais aplicáveis, 
até o limite Máximo de Indenização contratado para a mesma, os danos materiais causados aos objetos 
culturais relacionados na Apólice de Seguro e que tenham seu limite máximo de indenização fixado 
mediante laudo prévio de avaliação antes do protocolo da proposta de seguro de comum acordo 
entre a Seguradora e o Segurado, decorrentes de: 
a) roubo e furto mediante arrombamento, desde que haja vestígios, ou a simples tentativa de tais atos; 
b) alagamento;
c) terremoto ou tremores de terra;
d) vendaval, furacão, ciclone, tornado e granizo; 
e) queda de aeronaves;
f) impacto de veículos terrestres;
g) desmoronamento;
i ) incêndio, raio e explosão de qualquer natureza e suas consequências; e 
j ) tumultos, inclusive atos culposos ou dolosos praticados por terceiros.

52.2.  eXcluSÕeS deSTa coBerTura
52.2.1. alÉM daS eXcluSÕeS da clÁuSula 4ª –eXcluSÕeS geraiS daS condiÇÕeS geraiS do 

Seguro, eSTa coBerTura não indeniZarÁ oS PreJuÍZoS cauSadoS:
a) PerdaS e danoS cauSadoS Por uSo HaBiTual, deSgaSTe naTural, dePreciaÇão e 

deTerioraÇão graduaiS e deTerioraÇão, ProceSSoS de conSerVaÇão, liMPeZa, 
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ou reSTauraÇão, aÇão de luZ, VariaÇão aTMoSFÉrica, aniMaiS daninHoS, MoFo, 
FungoS, VerMeS, deFeiTo laTenTe, deSarranJo MecÂnico, corroSão, incruSTaÇão, 
FerrugeM, uMidade ou cHuVa, ou de QualQuer ouTra cauSa Que ProduZa 
deTerioraÇão gradual;

B) oPeraÇÕeS de reParo, aJuSTaMenToS, SerViÇoS eM geral de ManuTenÇão e 
reSTauraÇão; 

c) aProPriaÇão ou deSTruiÇão Por ForÇa de regulaMenTo alFandegÁrio; 
d) riScoS ProVenienTeS de conTraBando ou TranSPorTe e coMÉrcio ilegaiS; 
e) Queda, QueBra, aMaSSaMenTo, raSgo ou arranHadura, SalVo Se decorrenTeS de 

eVenTo coBerTo Por eSTa clÁuSula, e Que SeJa deVidaMenTe caracTeriZado; 
F) PerdaS ou danoS ocaSionadoS ou FaciliTadoS Por dolo, negligÊncia graVe ou 

aToS FraudulenToS ou criMinoSoS, PraTicadoS Pelo Segurado, SeuS FaMiliareS, 
SeuS FuncionÁrioS ou SeuS PrePoSToS, Quer agindo Por conTa PrÓPria ou 
MancoMunadoS coM TerceiroS; 

g) FurTo SiMPleS, deSaPareciMenTo ineXPlicÁVel e SiMPleS eXTraVio; 
H) BenS FalSiFicadoS; 
i) oBJeToS de uSo PeSSoal coMo: dinHeiro de QualQuer eSPÉcie e ouTroS PaPÉiS Que 

rePreSenTar Valor; 
J) carroS, MoTocicleTaS, ScooTerS (PaTineTeS, MoToneTaS e laMBreTaS) e SiMilareS;
K) lucroS ceSSanTeS ou QualQuer Perda decorrenTe da inTerruPÇão TeMPorÁria 

ou deFiniTiVa de eXPoSiÇÕeS doS oBJeToS SeguradoS, deSValoriZaÇão doS BenS 
coBerToS Por reTardaMenTo, Perda de Mercado e ouTraS cauSaS;

M) danoS reSulTanTeS de eMBalagenS ou acondicionaMenTo eM deSacordo coM oS 
PadrÕeS eXigÍVeiS PeloS BenS coBerToS; 

n) FalHa ou deFeiTo elÉTrico ou MecÂnico; 
o) Vicio inTrÍnSeco, MÁ Qualidade ou Mau acondicionaMenTo doS oBJeToS SeguradoS; 
P) negligÊncia do Segurado, SeuS FaMiliareS, FuncionÁrioS e PrePoSToS, no 

uSo ou ManuSeio doS BenS, BeM coMo na adoÇão de TodoS oS MeioS raZoÁVeiS 
Para SalVÁ-loS ou PreSerVÁ-loS duranTe ou aPÓS a ocorrÊncia de QualQuer 
SiniSTro; 

Q) danoS reSulTanTeS de eMBalagenS ou acondicionaMenTo eM deSacordo coM oS 
PadrÕeS eXigÍVeiS PeloS BenS coBerToS; 

r) QualQuer Perda, dano, deSTruiÇão ou reSPonSaBilidade legal direTa ou 
indireTaMenTe cauSadoS Pelo TranSPorTe doS BenS coBerToS Fora do local de 
riSco Mencionado na aPÓlice, SalVo Se conTraTada coBerTura eSPeciFica Para 
TranSPorTeS.

52.3. eXigiBilidade
52.3.1. Os bens relacionados na apólice de seguro serão indenizados a partir do laudo prévio de avaliação emitido 

por profissional devidamente qualificado, sendo que o valor do Limite Máximo de Indenização será o mesmo 
valor constante do laudo prévio de avaliação. 

52.4. aPuraÇão doS PreJuÍZoS de Perda Parcial 
52.4.1.  Em caso de perda parcial, o valor da indenização será o custo e a despesa da restauração incluindo quaisquer 

cobranças adicionais associadas a tal restauração.
 52.4.2. Em caso de danos cobertos por esta Cláusula, a Seguradora indicará especialista (s) para a efetivação do 

restauro do bem danificado. Caso o Segurado não faça uso deste especialista, e indique outro profissional, 
deverá existir expressa anuência por parte da Seguradora antes do reparo de tal bem. 

52.5.  Perda ToTal de uM iTeM Segurado
52.5.1.  Na ocorrência de um sinistro coberto por esta apólice, a “perda total” somente será considerada se não 

houver possibilidade de restaurar os bens atingidos. 
52.6.  regulaÇão de SiniSTroS 

52.6.1. O segurado poderá indicar peritos e avaliadores de sua confiança para acompanhar os trabalhos de regulação 
dos sinistros realizados pelos peritos nomeados pela Seguradora.
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52.6.2.  Qualquer dificuldade que se produza entre o Segurado e a Seguradora, em relação ao ajustamento dos 
sinistros, será observada a cláusula 17 “Pagamento da Indenização” - item 17.9

clÁuSula 53 - coBerTura de PagaMenTo de FranQuia Para Seguro de auToMÓVel
53.1. riScoS coBerToS

53.1.1.  Sempre que constar expressamente a inclusão desta cobertura na Apólice/Certificado de Seguro, a Seguradora 
indenizará, mediante o recebimento do prêmio específico, até o Limite Máximo de Indenização contratado, 
o reembolso da franquia obrigatória e/ou facultativa, prevista em apólice de seguro de automóvel 
contratada para veículo de propriedade do segurado identificado na apólice, bem como de seu cônjuge 
e filhos, desde que o valor do prejuízo para a reparação do dano seja superior ao valor da franquia 
contratual e que seja comprovado o pagamento da franquia à Seguradora do veículo, observados 
os riscos expressamente excluídos do contrato de seguro.

53.2.  eXcluSÕeS deSTa coBerTura
53.2.1.  alÉM daS eXcluSÕeS PreViSTaS na clÁuSula 4ª –eXcluSÕeS geraiS, daS condiÇÕeS 

geraiS do Seguro TaMBÉM não eSTarão garanTidoS Por eSTa coBerTura SiniSTroS 
eM Que o Valor do PreJuÍZo For inFerior ao MonTanTe da FranQuia conTraTual 
oBrigaTÓria e/ou FaculTaTiVa, PreViSTa na aPÓlice de Seguro do auToMÓVel.

53.3.  SiniSTro
53.3.1.  em caso de sinistro deverão ser observados os procedimentos, bem como providenciados os 

documentos estabelecidos na cláusula 13ª – docuMenToS eM caSo de SiniSTro das condições 
gerais do seguro.

53.4.  Ratificam-se as Condições Gerais desta apólice que não tenham sido alteradas por esta cobertura. 
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ouVidor

Atuar, na relação contratual com a Seguradora, de forma isenta e independente, com caráter mediador, pedagógico e 
estratégico, na defesa dos direitos dos consumidores e atuar como canal de comunicação entre a seguradora e os consumidores 
de seus produtos e serviços, esclarecendo, prevenindo e solucionando conflitos.
O Ouvidor recepciona as manifestações dos consumidores que não foram solucionadas em primeira instância, por outros 
canais de atendimento e de apoio ao consumidor.

canaiS de aceSSo

ouvidoria: 0800 775 1079 ou pelo site www.mapfre.com.br 
ouvidoria para deficientes auditivos ou de fala: 0800 962 7373 
Horário de atendimento: das 8h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.

a atuação ética é um dos princípios institucionais do GRUPO BB E MaPFRE.
Para garantir ainda mais a segurança e tranquilidade aos clientes, a MaPFRE 
Seguros divulga o serviço de DISQUE DENÚNCIa, um importante meio de 

prevenção e redução de fraudes.
Um canal aberto para você fazer denúncias sobre quaisquer práticas suspeitas de 
fraudes relacionadas ao seu Seguro, com sua identidade mantida em total sigilo.
Pela coragem e respeito por você, busca-se constantemente a transparência 

nos processos e produtos.


