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CONDIÇÕES ESPECIAIS

1- RISCO COBERTO

1.1 - O risco coberto é a responsabilização civil do Segurado por DANOS CORPORAIS 
E/OU MATERIAIS, CAUSADOS A TERCEIROS, OCORRIDOS NO INTERIOR 
DOS ESTABELECIMENTOS ESPECIFICADOS NA APÓLICE, e decorrentes 
EXCLUSIVAMENTE dos seguintes fatos geradores:
a) incêndio e/ou explosão originados nos imóveis ou nas instalações da empresa segurada;

b) queda, lançamento ou deslocamento de quaisquer objetos;

c) desabamento, total ou parcial;

d) acidentes causados por ações necessárias às atividades do Segurado, mesmo que 
realizadas apenas eventualmente, inclusive carga e descarga;

e) acidentes causados por defeito de funcionamento de máquinas, veículos, aparelhos, 
equipamentos e instalações, ainda que não pertencentes ao Segurado;

f) acidentes causados por erro humano na operação de máquinas, veículos, aparelhos, 
equipamentos e instalações, ainda que não pertencentes ao Segurado;

g) acidentes ocorridos durante a realização de serviços de conservação e/ou manutenção, 
efetuados em máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações, ainda que não 
pertencentes ao Segurado;

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

i) acidentes causados por veículos terrestres de propriedade do Segurado, ou por ele 
alugados, arrendados ou administrados.

1.1.1 - Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado ao tentar 
evitar e/ou minorar os danos aludidos acima.

1.1.2 - O termo “acidente” significa qualquer evento danoso que ocorra de forma súbita, 
imprevista e exterior à vítima ou à coisa atingida, não necessariamente provocando morte, 
sequelas permanentes ou perda total.

1.1.3 - A expressão “interior dos estabelecimentos especificados na apólice” abrange 
também o perímetro interno da propriedade em que se localizam os estabelecimentos, se 
esta pertencer ao Segurado, ou for por ele administrada, alugada ou arrendada.
 

OPERAÇÕES ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E/OU INDUSTRIAIS
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1.1.4 - Em relação aos fatos geradores aludidos nas alíneas (e) e (f), a garantia somente 
prevalecerá se:
a) for comprovada a existência de manutenção regular das máquinas, veículos, aparelhos, 
equipamentos e instalações, quando necessária;

b) na hipótese de ser necessário um operador para manejar as máquinas, veículos, 
aparelhos, equipamentos e instalações, tiverem sido empregadas e/ou contratadas pessoas 
comprovadamente habilitadas, quando exigida a habilitação, pelo respectivo fabricante e/
ou por disposição legal;

c) tiverem sido expostos avisos de advertência, em locais visíveis, alertando os usuários 
das máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações, da eventual existência de 
qualquer tipo de perigo;

d) for comprovado que as máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações foram 
utilizados dentro da capacidade para a qual foram concebidos.

1.1.5 - Em relação ao fato gerador aludido na alínea (g), a garantia somente prevalecerá se:

a) avisos de advertência tiverem sido expostos em locais visíveis, alertando os transeuntes 
da realização dos serviços; e

b) tiverem sido designadas, para executar os serviços, pessoas comprovadamente habilitadas, 
quando tal habilitação for exigida pelos fabricantes e/ou por disposição legal.

1.1.6 - Em relação ao fato gerador mencionado na alínea (h), a garantia NÃO prevalecerá se 
o vandalismo estiver vinculado a eventos de atos de hostilidade, operações bélicas, guerra, 
guerra civil, guerra química e/ou bacteriológica, atos de terrorismo, pirataria, tumulto, 
arruaça, greve, “lockout”, conspiração, subversão, rebelião, insurreição, manifestações 
políticas, convulsões sociais, guerrilha, revolução, e, em geral, toda e qualquer consequência 
desses eventos, inclusive vandalismo, saques e pilhagens.

2 - RISCOS EXCLUÍDOS

2.1 - NÃO ESTÃO GARANTIDAS POR ESTA COBERTURA as quantias devidas e/ou as 
despendidas, pelo Segurado, para reparar, evitar e/ou minorar danos, de qualquer espécie:
a) causados a veículos, quando em locais alugados ou controlados pelo Segurado, ou de 
sua propriedade, ainda que tais locais façam parte dos estabelecimentos especificados na 
apólice;

b) decorrentes de qualquer prestação de serviço em locais ou recintos de propriedade de 
terceiros ou por estes controlados ou utilizados;

2.2 - QUALQUER FATO GERADOR NÃO RELACIONADO NA CLÁUSULA “RISCO 
COBERTO” DESTA COBERTURA É RISCO EXCLUÍDO.
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3 - DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

3.1 - Ratificam-se as destas Condições Especiais.
 
4 - DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

4.1 - Esta cobertura pode ser contratada por quaisquer PESSOAS JURÍDICAS que exerçam 
atividades comerciais e/ou industriais, não sendo, porém, recomendada para aquelas que 
disponham de seguro específico, neste ou em outro ramo.
 
4.1.1 - Para os tipos de estabelecimentos abaixo relacionados, esta cobertura NÃO pode ser 
contratada isoladamente, devendo haver atendimento de todas as disposições da respectiva 
Cláusula Específica:
a) Auditórios;

b) Clubes, Agremiações e Associações Desportivas;

c) Estabelecimentos de Ensino; 

d) Estabelecimentos de Hospedagem, Restaurantes, Bares, Boates e Similares;

e) Farmácias e Drogarias;

f) Parques de Diversões, Zoológicos, Circos e Similares;

g)   Revendedores e/ou Concessionárias de Veículos.

4.1.2 - Futuramente, outros tipos de estabelecimentos poderão ser acrescentados à 
lista acima. Tais acréscimos poderão ser consultados no endereço eletrônico da SUSEP, 
www.susep.gov.br.
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CONDIÇÕES ESPECIAIS

 
1 - RISCO COBERTO

1.1 - O risco coberto é a responsabilização civil do Segurado por DANOS CORPORAIS 
sofridos por seus empregados, sejam estes vinculados contratualmente ou não, desde que 
caracterizado o vínculo empregatício, bem como por prepostos, estagiários, bolsistas e/ou 
terceiros contratados, QUANDO A SEU SERVIÇO, causados por ACIDENTES PESSOAIS 
decorrentes EXCLUSIVAMENTE dos seguintes fatos geradores:

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

b) queda, lançamento ou deslocamento de quaisquer objetos;

c) desabamento, total ou parcial;

d) acidentes causados por ações necessárias às atividades do Segurado, mesmo que 
realizadas apenas eventualmente, inclusive carga e descarga;

e) acidentes causados por defeito de funcionamento de máquinas, veículos, aparelhos, 
equipamentos e instalações, ainda que não pertencentes ao Segurado;

f) acidentes causados por erro humano na operação de máquinas, veículos, aparelhos, 
equipamentos e instalações, ainda que não pertencentes ao Segurado;

g) acidentes ocorridos durante a realização de serviços de conservação e/ou manutenção, 
efetuados em máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações, ainda que não 
pertencentes ao Segurado;

h) acidentes causados por veículos terrestres de propriedade do Segurado, ou por ele 
alugados, arrendados ou administrados, ocorridos nos locais especificados na apólice;

i) acidentes ocorridos fora dos imóveis ou das instalações da empresa segurada, quando o 
empregado estiver a serviço do Segurado.

1.1.1 - A presente cobertura abrange apenas danos decorrentes de acidente pessoal, que 
resultem em morte ou em invalidez permanente do empregado, TOTAL OU PARCIAL:

a) entende-se, para fins desta cobertura, a invalidez permanente TOTAL como a 
impossibilidade de o empregado retomar a atividade laborativa que exercia quando da 
época do acidente, sem perspectiva de reabilitação;

b) entende-se, para fins desta cobertura, a invalidez permanente PARCIAL como a 
diminuição da capacidade de trabalho em relação à atividade laborativa que exercia quando 
da época do acidente, sem perspectiva de reabilitação completa.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR
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1.1.2 - Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado ao tentar 
evitar e/ou minorar os danos aludidos acima.

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

 a) for comprovada a existência de manutenção regular das máquinas, veículos, aparelhos, 
equipamentos e instalações, quando necessária;

b) na hipótese de ser necessário um operador para manejar as máquinas, veículos, 
aparelhos, equipamentos e instalações, tiverem sido empregadas e/ou contratadas pessoas 
comprovadamente habilitadas, quando exigida a habilitação, pelo respectivo fabricante e/
ou por disposição legal;

c) tiverem sido expostos avisos de advertência, em locais visíveis, alertando os usuários 
das máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações, da eventual existência de 
qualquer tipo de perigo;

d) for comprovado que as máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações foram 
utilizados dentro da capacidade para a qual foram concebidos.

1.1.4 - Em relação ao fato gerador aludido na alínea (g), a garantia somente prevalecerá se:

a) avisos de advertência tiverem sido expostos em locais visíveis, alertando os transeuntes 
da realização dos serviços; e

b) tiverem sido designadas, para executar os serviços, pessoas comprovadamente habilitadas, 
quando tal habilitação for exigida pelos fabricantes e/ou por disposição legal.

1.1.5 - Em relação ao fato gerador aludido na alínea (h), ratifica-se a não cobertura de 
danos materiais causados a bens de empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e terceiros 
contratados, ainda que a serviço do Segurado e danos causados a bens transportados pelo 
Segurado ou a seu mando, sejam eles de sua propriedade ou pertencentes a terceiros.

1.1.6 - A indenização devida por este contrato independe:

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

b) de o acidente pessoal estar previsto na legislação em vigor.
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2 - RISCOS EXCLUÍDOS

2.1 - ESTE CONTRATO NÃO COBRE:

a) DANOS DECORRENTES DE QUALQUER FATO GERADOR NÃO RELACIONADO 
NA CLÁUSULA “RISCO COBERTO” DESTA COBERTURA;

b) DESPESAS MÉDICAS, HOSPITALARES, DE SOCORRO, E DE RESGATE (DE 
QUALQUER NATUREZA), exceto aquelas referenciadas no subitem 1.1.2 acima;

c) DESPESAS FUNERÁRIAS.

 
3 - DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

3.1 - Ratificam-se as presentes Condições Especiais.

 
4 - DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

4.1 - O Segurado, nesta cobertura, deve ser, necessariamente, PESSOA JURÍDICA.
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CONDIÇÕES ESPECIAIS

 
1- RISCO COBERTO

1.1 - O risco coberto é a responsabilização civil do Segurado por DANOS CORPORAIS E/OU 
MATERIAIS, CAUSADOS A TERCEIROS, OCORRIDOS NO ESTABELECIMENTO 
ESPECIFICADO NA APÓLICE, e decorrentes EXCLUSIVAMENTE dos seguintes fatos 
geradores:

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

b) queda, lançamento ou deslocamento de quaisquer objetos;

c) desabamento, total ou parcial;

d) acidentes causados por ações necessárias às atividades comerciais do Segurado, 
desenvolvidas naquele estabelecimento, mesmo que realizadas apenas eventualmente, 
inclusive carga e descarga;

e) acidentes causados por defeito de funcionamento de máquinas, veículos, aparelhos, 
equipamentos e instalações, ainda que não pertencentes ao Segurado;

f) acidentes causados por erro humano na operação de máquinas, veículos, aparelhos, 
equipamentos e instalações, ainda que não pertencentes ao Segurado;

g) acidentes ocorridos durante a realização de serviços de conservação e/ou manutenção, 
efetuados em máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações, ainda que não 
pertencentes ao Segurado;

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

i) acidentes causados por veículos terrestres de propriedade do Segurado, ou por ele 
alugados, arrendados ou administrados;

j) acidentes causados por serviços prestados por empregados, prepostos e terceiros 
contratados, tais como porteiros, seguranças, e pessoal de limpeza, no desenvolvimento 
das tarefas próprias que lhes competirem;

l) tumultos;

m) vazamentos e infiltrações originados das instalações de água e esgoto do Segurado, 
inclusive da rede de chuveiros automáticos (“sprinklers”), se existente.

CONDOMÍNIOS COMERCIAIS (“SHOPPING CENTERS”)
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1.1.1 - Nesta cobertura, o termo “SEGURADO” abrange o administrador do Condomínio 
Comercial (“Shopping Center”) designado neste contrato, e também todos os proprietários, 
locatários, comodatários e/ou arrendatários de lojas comerciais existentes no Condomínio, 
observando-se ainda o seguinte:

a) cada uma das pessoas jurídicas acima citadas será doravante aludida como “Cossegurado”;

b) as disposições desta cobertura se aplicam a cada Cossegurado, como se tivesse sido 
contratada em separado para cada uma deles;

c) os Cossegurados são considerados terceiros entre si;

d) os empregados, prepostos, estagiários e terceiros contratados, vinculados a um 
Cossegurado, são considerados terceiros em relação aos demais Cossegurados;

e) o eventual desligamento, do Condomínio, de qualquer dos Cossegurados, não implicará 
devolução e/ou redução do prêmio, cessando imediatamente a cobertura em relação ao 
excluído.

1.1.2 - A expressão “O ESTABELECIMENTO ESPECIFICADO NA APÓLICE” abrange:

a) o imóvel que abriga o Condomínio Comercial;

b) suas máquinas, aparelhos, equipamentos e instalações;

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

d) os locais reservados à administração do Condomínio;

e) os parques de estacionamento;

f) os parques de diversões, se existentes;

g) as vias de circulação, inclusive aquelas exteriores ao imóvel, mas localizadas no perímetro 
interior da propriedade em que se situa o Condomínio.

h) áreas destinadas a atividades recreativas e/ou desportivas, jardins, e similares, localizados 
no perímetro interior da propriedade em que se situa o Condomínio.

1.1.3 - Equiparam-se às lojas, para efeito desta cobertura, parques de diversões, restaurantes, 
bares, boates, cinemas, teatros, quiosques e prestadores de serviços, em geral, existentes 
no estabelecimento, desde que exerçam suas atividades em local fixo, e com previsão de 
permanência por prazo indeterminado.

1.1.4 - Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelos Cossegurados ao 
tentar evitar e/ou minorar os danos aludidos acima.

1.1.5 - O termo “acidente” significa qualquer evento danoso que ocorra de forma súbita, 
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imprevista e exterior à vítima ou à coisa atingida, não necessariamente provocando morte, 
sequelas permanentes ou perda total.

1.1.6 - Em relação ao fato gerador mencionado na alínea (a), do subitem 1.1, a garantia 
NÃO prevalecerá:

a) em relação aos CONTEÚDOS das lojas;

b) em relação às PARTES COMUNS do estabelecimento, e aos respectivos conteúdos, 
assim compreendidos os locais definidos nas alíneas (a), (b), (d), (e), (g) e (h) do subitem 
1.1.2 desta cobertura (isto é, excetuados lojas e parques de diversões).

1.1.7 - Em relação aos fatos geradores aludidos nas alíneas (e) e (f), do subitem 1.1, a 
garantia somente prevalecerá se:

a) for comprovada a existência de manutenção regular das máquinas, veículos, aparelhos, 
equipamentos e instalações, quando necessária;

b) na hipótese de ser necessário um operador para manejar as máquinas, veículos, 
aparelhos, equipamentos e instalações, tiverem sido empregadas e/ou contratadas pessoas 
comprovadamente habilitadas, quando exigida a habilitação, pelo respectivo fabricante e/
ou por disposição legal;

c) tiverem sido expostos avisos de advertência, em locais visíveis, alertando os usuários 
das máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações, da eventual existência de 
qualquer tipo de perigo;

d) for comprovado que as máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações foram 
utilizados dentro da capacidade para a qual foram concebidos.

1.1.8 - Em relação ao fato gerador aludido na alínea (g), do subitem 1.1, a garantia somente 
prevalecerá se:

a) avisos de advertência tiverem sido expostos em locais visíveis, alertando os transeuntes 
da realização dos serviços; e

b) tiverem sido designadas, para executar os serviços, pessoas comprovadamente habilitadas, 
quando tal habilitação for exigida pelos fabricantes e/ou por disposição legal.

1.1.9 - Em relação ao fato gerador mencionado na alínea (h), do subitem 1.1, a garantia 
somente prevalecerá se o vandalismo NÃO for consequência de atos de hostilidade, 
operações bélicas, guerra, guerra civil, guerra química e/ou bacteriológica, atos de 
terrorismo, pirataria, arruaça, greve, “lockout”, conspiração, subversão, rebelião, 
insurreição, manifestações políticas, convulsões sociais, guerrilha, revolução, e, em geral, 
toda e qualquer consequência desses eventos, inclusive vandalismo, saques e pilhagens.

1.1.10 - Em relação ao fato gerador mencionado na alínea (m), do subitem 1.1, a garantia 
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NÃO prevalecerá:

a) em relação aos CONTEÚDOS das lojas;

b) em relação às PARTES COMUNS do estabelecimento, e aos respectivos conteúdos, 
assim compreendidos os locais definidos nas alíneas (a), (b), (d), (e), (g) e (h) do subitem 
1.1.2 desta cobertura (isto é, excetuados lojas e parques de diversões);

c) se os vazamentos e infiltrações resultarem do entupimento de calhas e/ou da má conservação 
das instalações COMUNS de água e esgoto, inclusive de rede de chuveiros automáticos 
(“sprinklers”), se existente, ou da má conservação de instalações PARTICULARES de 
água e esgoto de qualquer uma das lojas.

 
2 - RISCOS EXCLUÍDOS

2.1 - NÃO ESTÃO GARANTIDAS POR ESTA COBERTURA as quantias devidas e/ou 
as despendidas, por qualquer dos Cossegurados, para reparar, evitar e/ou minorar danos, de 
qualquer espécie:

a) causados a veículos, quando em locais alugados ou controlados pelo mesmo, ou de 
sua propriedade, ainda que tais locais façam parte do estabelecimento especificado neste 
contrato;

 b) decorrentes de qualquer prestação de serviço em locais ou recintos de propriedade de 
terceiros ou por estes controlados ou utilizados;

c) causados às lojas, compreendidos os respectivos conteúdos, quando de propriedade do 
Cossegurado, ou forem por ele alugadas, arrendadas, ou controladas;

d) decorrentes de roubo, furto ou furto qualificado, ocorridos no próprio estabelecimento do 
Cossegurado, quando praticados por pessoas pelas quais este for civilmente responsável;

e) decorrentes de excesso de lotação ou de peso nos equipamentos, veículos, máquinas, 
aparelhos ou instalações existentes no estabelecimento;

f) decorrentes da inobservância de regulamentos ou normas de segurança estabelecidas 
pelas autoridades competentes;

g) danos materiais causados a bens de empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e 
terceiros contratados, ainda que a serviço do Segurado;

h) danos corporais sofridos pelos empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e terceiros 
contratados, ainda que a serviço do Segurado;

i) danos causados a bens transportados pelo Segurado ou a seu mando, sejam eles de sua 
propriedade ou pertencentes a terceiros;



SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
15414.900095/2015-36

Sancor Seguros do Brasil S.A. - CNPJ 17.643.407/0001-30 - Av. Duque de Caxias, 882 - Ed. New Tower Plaza - Torre 2 - Zona 1 - Maringá - PR  

CEP: 87013-180 | Capitais e regiões metropolitanas: 4003 0392 - Demais localidades: 0800 200 0392 - www.sancorseguros.com.br

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. (V-31.07.2017)  17

j) atos de hostilidade, operações bélicas, guerra, guerra civil, guerra química e/
ou bacteriológica, atos de terrorismo, pirataria, tumulto, arruaça, greve, “lockout”, 
conspiração, subversão, rebelião, insurreição, manifestações políticas, convulsões sociais, 
guerrilha, revolução, e, em geral, toda e qualquer consequência desses eventos, inclusive 
vandalismo, saques e pilhagens, à exceção de DANOS CORPORAIS E/OU MATERIAIS, 
causados a terceiros, decorrentes EXCLUSIVAMENTE DE TUMULTOS ocorridos no 
estabelecimento especificado na apólice;

k) de poluição, contaminação ou vazamento, à exceção de DANOS MATERIAIS, causados 
a terceiros, resultantes EXCLUSIVAMENTE de vazamentos e/ou infiltrações originados 
das instalações COMUNS de água e esgoto do estabelecimento especificado na apólice, 
inclusive da rede de chuveiros automáticos (“sprinklers”), se existentes.

 
2.2 - QUALQUER FATO GERADOR NÃO RELACIONADO NA CLÁUSULA “RISCO 
COBERTO” DESTA COBERTURA É RISCO EXCLUÍDO.

 
3 - DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

3.1 - Ratificam-se as presentes Condições Especiais.
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CONDIÇÕES ESPECIAIS

 
1 - RISCO COBERTO

1.1 - O risco coberto é a responsabilização civil do Segurado por DANOS CORPORAIS 
E/OU MATERIAIS, CAUSADOS A TERCEIROS, OCORRIDOS NO CONDOMÍNIO 
ESPECIFICADO NA APÓLICE, e decorrentes EXCLUSIVAMENTE dos seguintes fatos 
geradores:

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

b) queda, lançamento ou deslocamento de quaisquer objetos;

c) desabamento, total ou parcial;

d) acidentes causados por defeito de funcionamento de máquinas, veículos, aparelhos, 
equipamentos e instalações, ainda que não pertencentes ao Segurado;

e) acidentes causados por erro humano na operação de máquinas, veículos, aparelhos, 
equipamentos e instalações, ainda que não pertencentes ao Segurado;

f) acidentes ocorridos durante a realização de serviços de conservação e/ou manutenção, 
efetuados em máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações, ainda que não 
pertencentes ao Segurado;

g) atos de vandalismo, praticados por empregados, prepostos e/ou terceiros contratados;

h) vazamentos e/ou infiltrações originados das instalações COMUNS de água, esgoto e gás 
do Condomínio, inclusive da rede de chuveiros automáticos (“sprinklers”), se existente.

1.1.1 - Nesta cobertura, o termo “SEGURADO” é uma referência à PESSOA JURÍDICA 
constituída, por força de lei, para administrar o Condomínio, e representada por Síndico 
legalmente eleito.

1.1.2 - A expressão “O CONDOMÍNIO ESPECIFICADO NA APÓLICE” abrange:

a) as partes comuns do imóvel que abriga o Condomínio, a saber, quando for o caso: portarias, 
escadas, corredores, elevadores, áreas de acesso, áreas de recreação (“playground”), 
garagens e/ou estacionamentos, jardins, quadras desportivas, piscinas, salão de festas, 
cozinhas, academia de ginástica, sauna, depósitos, banheiros, vestiários, e qualquer outro 
local de uso comum dos condôminos;

b) máquinas, aparelhos, equipamentos e instalações localizados nas partes comuns;

c) os locais reservados à administração do Condomínio;

CONDOMÍNIOS, PROPRIETÁRIOS E LOCATÁRIOS DE IMÓVEIS
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d) as vias de circulação, de veículos e de pedestres, inclusive aquelas exteriores ao imóvel, 
mas localizadas no perímetro interior da propriedade em que se situa o Condomínio;

e) as habitações dos empregados, quando cedidas em comodato.

1.1.3 - Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado ao tentar 
evitar e/ou minorar os danos aludidos acima.

1.1.4 - O termo “acidente” significa qualquer evento danoso que ocorra de forma súbita, 
imprevista e exterior à vítima ou à coisa atingida, não necessariamente provocando morte, 
sequelas permanentes ou perda total.

1.1.5 - Em relação aos fatos geradores aludidos nas alíneas (d) e (e), a garantia somente 
prevalecerá se:

a) for comprovada a existência de manutenção regular das máquinas, veículos, aparelhos, 
equipamentos e instalações, quando necessária;

b) na hipótese de ser necessário um operador para manejar as máquinas, veículos, 
aparelhos, equipamentos e instalações, tiverem sido empregadas e/ou contratadas pessoas 
comprovadamente habilitadas, quando exigida a habilitação, pelo respectivo fabricante e/
ou por disposição legal;

c) tiverem sido expostos avisos de advertência, em locais visíveis, alertando os usuários 
das máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações, da eventual existência de 
qualquer tipo de perigo;

d) for comprovado que as máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações foram 
utilizados dentro da capacidade para a qual foram concebidos.

1.1.6 - Em relação ao fato gerador aludido na alínea (f), a garantia somente prevalecerá se:

a) avisos de advertência tiverem sido expostos em locais visíveis, alertando os transeuntes 
da realização dos serviços; e

b) tiverem sido designadas, para executar os serviços, pessoas comprovadamente habilitadas, 
quando tal habilitação for exigida pelos fabricantes e/ou por disposição legal.

1.1.7 - Em relação ao fato gerador mencionado na alínea (g), a garantia NÃO prevalecerá 
se o vandalismo estiver vinculado a eventos provenientes de atos de hostilidade, operações 
bélicas, guerra, guerra civil, guerra química e/ou bacteriológica, atos de terrorismo, 
pirataria, tumulto, arruaça, greve, “lockout”, conspiração, subversão, rebelião, insurreição, 
manifestações políticas, convulsões sociais, guerrilha, revolução, e, em geral, toda e 
qualquer consequência desses eventos, inclusive vandalismo, saques e pilhagens.

1.1.8 - Em relação ao fato gerador mencionado na alínea (h), do subitem 1.1, a garantia não 
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prevalecerá se os vazamentos, infiltrações e explosões:

a) decorrerem do ENTUPIMENTO DE CALHAS E/OU DA MÁ CONSERVAÇÃO DAS 
INSTALAÇÕES COMUNS de água, esgoto e/ou gás do Condomínio, inclusive rede de 
chuveiros automáticos (“sprinklers”), se existente;

b) se originarem nas instalações PARTICULARES de água, esgoto e/ou gás de qualquer 
dos condôminos.

1.1.9 - Para efeito desta cobertura, os condôminos são equiparados a terceiros.

 
2 - RISCOS EXCLUÍDOS

2.1 - NÃO ESTÃO GARANTIDAS POR ESTA COBERTURA as quantias devidas e/ou as 
despendidas, pelo Segurado, para reparar, evitar e/ou minorar danos, de qualquer espécie:

a) causados a veículos, quando em locais alugados ou controlados pelo Segurado, ou de sua 
propriedade, ainda que tais locais façam parte do perímetro interno da propriedade em que 
está situado o Condomínio especificado na apólice;

b) decorrentes de operações industriais e/ou comerciais realizadas pelos condôminos em 
qualquer parte do Condomínio especificado na apólice;

c) causados ao Condomínio especificado neste contrato, e aos respectivos conteúdos, 
inclusive máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações, quando decorrentes 
de vazamentos, infiltrações, incêndio e/ou explosão;

d) causados ao Condomínio especificado neste contrato, e aos respectivos conteúdos, 
inclusive máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações, quando decorrentes 
de falhas e/ou erros profissionais do Síndico;

e) de poluição, contaminação ou vazamento, à exceção de DANOS CORPORAIS E/OU 
MATERIAIS, causados a terceiros, resultantes EXCLUSIVAMENTE de vazamentos e/ou 
infiltrações originados das instalações COMUNS de gás, água e esgoto do Condomínio 
especificado na apólice, inclusive da rede de chuveiros automáticos (“sprinklers”), se 
existente.

2.2 - QUALQUER FATO GERADOR NÃO RELACIONADO NA CLÁUSULA “RISCO 
COBERTO” DESTA COBERTURA É RISCO EXCLUÍDO.
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3 - DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

3.1- Ratificam-se as presentes Condições Especiais.

 
4 - DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

4.1 - Esta cobertura NÃO pode ser contratada por Condomínios Comerciais  
(“Shopping Centers”).
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CONDIÇÕES ESPECIAIS

1 - RISCO COBERTO

1.1 - O risco coberto é a responsabilização civil do Segurado por DANOS MATERIAIS 
causados a veículos terrestres de propriedade de terceiros, sob a sua guarda ou custódia, 
OCORRIDOS NO INTERIOR DOS ESTABELECIMENTOS ESPECIFICADOS NA 
APÓLICE, e decorrentes EXCLUSIVAMENTE dos seguintes fatos geradores:

a) colisão de veículo contra obstáculos;

b) colisão entre veículos;

c) queda, lançamento ou deslocamento de quaisquer objetos;

d) desabamento, total ou parcial;

e) acidentes causados por ações necessárias às atividades do Segurado, mesmo que 
realizadas apenas eventualmente;

f) atos de vandalismo, praticados por empregados, prepostos e/ou terceiros contratados.

1.1.1 - Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado ao tentar 
evitar e/ou minorar os danos acima aludidos.

1.1.2 - A expressão “interior dos estabelecimentos especificados na apólice” abrange 
também o perímetro interno da propriedade em que se localizam os estabelecimentos, se 
esta pertencer ao Segurado, ou for por ele administrada, alugada ou arrendada.

1.1.3 - Para efeitos desta cobertura, os veículos se considerarão sob a guarda do Segurado 
quando estacionados no(s) local(is) especificado(s) na apólice, em área(s) devidamente 
cercada(s) e/ou fechada(s), sob a vigilância do Segurado.

1.1.4 - No caso de imóveis em condomínio, residencial ou comercial, os condôminos se 
equiparam a terceiros.

1.1.5 - Em relação ao fato gerador mencionado nas alíneas (a) e (b), A GARANTIA NÃO 
PREVALECERÁ se o motorista, por ocasião da colisão, for o próprio usuário do veículo 
ou não estiver legalmente habilitado.

1.1.6 - Em relação ao fato gerador mencionado na alínea (f), a garantia NÃO prevalecerá 
se o vandalismo estiver vinculado a atos de hostilidade, operações bélicas, guerra, guerra 
civil, guerra química e/ou bacteriológica, atos de terrorismo, pirataria, tumulto, arruaça, 
greve, “lockout”, conspiração, subversão, rebelião, insurreição, manifestações políticas, 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA DE VEÍCULOS TERRESTRES  
DE TERCEIROS (I) (DANOS MATERIAIS EM GERAL, EXCETO OS  

DECORRENTES DE FURTO, ROUBO, INCÊNDIO E EXPLOSÃO)
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convulsões sociais, guerrilha, revolução, e, em geral, toda e qualquer consequência desses 
eventos, inclusive vandalismo, saques e pilhagens.

 
2 - RISCOS EXCLUÍDOS

2.1 - NÃO ESTÃO GARANTIDAS POR ESTA COBERTURA as quantias devidas e/ou as 
despendidas, pelo Segurado, para reparar, evitar e/ou minorar danos, de qualquer espécie:

a) decorrentes de incêndio e/ou explosão, apropriação indébita, roubo ou furto total de 
veículo sob a guarda ou a custódia do Segurado;

b) decorrentes de roubo, furto, perda ou extravio de quaisquer peças, ferramentas, acessórios 
ou sobressalentes de veículo sob a guarda ou a custódia do Segurado;

c) decorrentes da manutenção ou guarda de veículo em locais inadequados, ou da má 
conservação dos equipamentos utilizados pelo Segurado;

d) decorrentes da insuficiente ou defeituosa execução dos serviços de reparo, reforma, 
manutenção, instalação, lavagem e lubrificação, executados em veículo sob a guarda ou a 
custódia do Segurado;

e) CAUSADOS A BENS NÃO CLASSIFICÁVEIS COMO VEÍCULOS TERRESTRES;

f) da guarda ou custódia, do transporte, do uso, ou da manipulação, de bens, documentos 
e/ou valores de terceiros, em poder do Segurado, à exceção de DANOS MATERIAIS, 
causados a veículos terrestres de terceiros sob a sua guarda ou custódia, não contempladas 
aqueles danos decorrentes de furto qualificado, de roubo total do veículo, e de incêndio e/
ou explosão.

 
2.2 - ESTE SEGURO NÃO INDENIZA, NEM REEMBOLSA, SALVO CONVENÇÃO EM 
CONTRÁRIO, MEDIANTE PAGAMENTO DE PRÊMIO ADICIONAL E INCLUSÃO DA 
COBERTURA ADICIONAL CORRESPONDENTE:

a) DANOS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE CHAPAS DE EXPERIÊNCIA 
(Coberturas Adicionais: CHAPA DE EXPERIÊNCIA - DANOS AO VEÍCULO e CHAPA 
DE EXPERIÊNCIA - DANOS CAUSADOS PELO VEÍCULO);

b) DANOS AOS VEÍCULOS SOB GUARDA DO SEGURADO, CAUSADOS POR 
INUNDAÇÃO E/OU ALAGAMENTO (Cobertura Adicional RISCOS DE INUNDAÇÃO E/
OU ALAGAMENTO - GUARDA DE VEÍCULOS).

c) DANOS CAUSADOS DURANTE O PERCURSO ENTRE O(S) LOCAL(IS) DE 
RECEPÇÃO DOS VEÍCULOS E O(S) LOCAL(IS) ONDE SERÃO ESTACIONADOS OS 
VEÍCULOS SOB GUARDA DO SEGURADO (Cobertura Adicional PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANOBRISTA (“VALET”)  CUSTÓDIA DE VEÍCULOS TERRESTRES 
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AUTOMOTORES DE TERCEIROS - PERCURSO ENTRE O(S) LOCAL(IS) DE RECEPÇÃO 
DOS VEÍCULOS E O(S) LOCAL(IS) DE GUARDA DOS VEÍCULOS).

2.3 - QUALQUER FATO GERADOR NÃO RELACIONADO NA CLÁUSULA “RISCO 
COBERTO” DESTA COBERTURA É RISCO EXCLUÍDO.

3 - DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

3.1 - Ratificam-se as presentes Condições Especiais



SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
15414.900095/2015-36

Sancor Seguros do Brasil S.A. - CNPJ 17.643.407/0001-30 - Av. Duque de Caxias, 882 - Ed. New Tower Plaza - Torre 2 - Zona 1 - Maringá - PR  

CEP: 87013-180 | Capitais e regiões metropolitanas: 4003 0392 - Demais localidades: 0800 200 0392 - www.sancorseguros.com.br

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. (V-31.07.2017)  25

CONDIÇÕES ESPECIAIS

 
1 - RISCO COBERTO

1.1 - O risco coberto é a responsabilização civil do Segurado por DANOS MATERIAIS 
causados a veículos terrestres de propriedade de terceiros, sob a sua guarda ou custódia, 
OCORRIDOS NO INTERIOR DOS ESTABELECIMENTOS ESPECIFICADOS NA 
APÓLICE, e decorrentes EXCLUSIVAMENTE dos seguintes fatos geradores:

a) furto qualificado de veículo;

b) roubo total de veículo;

c) incêndio e/ou explosão.

1.1.1 - Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado ao tentar 
evitar e/ou minorar os danos aludidos acima.

1.1.2 - A expressão “interior dos estabelecimentos especificados na apólice” abrange 
também o perímetro interno da propriedade em que se localizam os estabelecimentos, se 
esta pertencer ao Segurado, ou for por ele administrada, alugada ou arrendada.

1.1.3 - Para efeitos desta cobertura, os veículos se considerarão sob a guarda do Segurado 
quando estacionados no(s) local(is) especificado(s) na apólice, em área(s) devidamente 
cercada(s) e/ou fechada(s), sob vigilância do Segurado.

1.1.4 - No caso de imóveis em condomínio, residencial ou comercial, os condôminos se 
equiparam a terceiros.

1.1.5 - Em relação ao fato gerador mencionado na alínea (a), a garantia somente  
prevalecerá se:

a) for apresentado comprovante contendo a identificação do veículo (marca e placa), data, 
e horário de entrada, no caso de Segurados que registrem por escrito a entrada e saída de 
veículos; ou

b) ficar comprovada a existência de destruição ou rompimento de obstáculos que impediriam 
o furto e/ou a subtração do veículo, no caso de Segurados que não registrem, por escrito, a 
entrada e a saída de veículos.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA DE VEÍCULOS TERRESTRES  
DE TERCEIROS (II) (DANOS MATERIAIS EXCLUSIVAMENTE  

DECORRENTES DE FURTO, ROUBO, INCÊNDIO E/OU EXPLOSÃO)
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2 - RISCOS EXCLUÍDOS

2.1 - NÃO ESTÃO GARANTIDAS POR ESTA COBERTURA AS quantias devidas e/
ou as despendidas, pelo Segurado, para reparar, evitar e/ou minorar danos, de qualquer 
espécie:

a) decorrentes de roubo ou furto total de motocicleta, motonetas, bicicletas e veículos 
semelhantes que não tenham sido guardados em boxe, fechado com chave, e localizado no 
interior dos estabelecimentos especificados na apólice;

b) decorrentes de roubo, furto, perda ou extravio de quaisquer peças, ferramentas, acessórios 
ou sobressalentes de veículo sob a guarda ou a custódia do Segurado, salvo se houver roubo 
ou furto total do próprio veículo;

c) decorrentes da manutenção ou guarda de veículo em locais inadequados, ou da má 
conservação dos equipamentos utilizados pelo Segurado;

d) decorrentes da insuficiente ou defeituosa execução dos serviços de reparo, reforma, 
manutenção, instalação, lavagem e lubrificação, executados em veículo sob a guarda ou a 
custódia do Segurado;

e) CAUSADOS A BENS NÃO CLASSIFICÁVEIS COMO VEÍCULOS TERRESTRES;

f) decorrentes de apropriação indébita;

g) do desaparecimento, extravio, furto ou roubo, de bens, documentos e/ou valores, 
à exceção de DANOS MATERIAIS consequentes do furto qualificado ou roubo total de 
veículos terrestres de terceiros, sob a guarda ou a custódia do Segurado;

h) da guarda ou custódia, do transporte, do uso, ou da manipulação, de bens, documentos 
e/ou valores de terceiros, em poder do Segurado, à exceção de DANOS MATERIAIS, 
causados a veículos terrestres de terceiros sob a sua guarda ou custódia, consequentes 
EXCLUSIVAMENTE de incêndio e/ou explosão, furto qualificado ou roubo.

2.2 - ESTE SEGURO NÃO INDENIZA, NEM REEMBOLSA, SALVO CONVENÇÃO EM 
CONTRÁRIO, MEDIANTE PAGAMENTO DE PRÊMIO ADICIONAL E INCLUSÃO 
DA COBERTURA ADICIONAL CORRESPONDENTE:

a) DANOS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE CHAPAS DE EXPERIÊNCIA 
(Coberturas Adicionais CHAPA DE EXPERIÊNCIA - DANOS AO VEÍCULO e CHAPA 
DE EXPERIÊNCIA - DANOS CAUSADOS PELO VEÍCULO);

b) DANOS AOS VEÍCULOS SOB GUARDA DO SEGURADO, CAUSADOS POR 
INUNDAÇÃO E/OU ALAGAMENTO (Cobertura Adicional RISCOS DE INUNDAÇÃO 
E/OU ALAGAMENTO - GUARDA DE VEÍCULOS);
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c) DANOS CAUSADOS DURANTE O PERCURSO ENTRE O(S) LOCAL(IS) DE 
RECEPÇÃO DOS VEÍCULOS E O(S) LOCAL(IS) ONDE SERÃO ESTACIONADOS OS 
VEÍCULOS DE TERCEIROS SOB GUARDA DO  SEGURADO  (Cobertura  Adicional  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANOBRISTA (“VALET”) - CUSTÓDIA DE 
VEÍCULOS TERRESTRES AUTOMOTORES DE TERCEIROS - PERCURSO ENTRE 
O(S) LOCAL(IS) DE RECEPÇÃO DOS VEÍCULOS E O(S) LOCAL(IS) DE GUARDA 
DOS VEÍCULOS).

2.3 - QUALQUER FATO GERADOR NÃO RELACIONADO NA CLÁUSULA “RISCO 
COBERTO” DESTA COBERTURA É RISCO EXCLUÍDO.

 
3 - DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

3.1 - Ratificam-se as presentes Condições Especiais.
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CONDIÇÕES ESPECIAIS

 
1- RISCO COBERTO

1.1 - O risco coberto é a responsabilização civil do Segurado por DANOS MATERIAIS 
causados a embarcações de propriedade de terceiros, sob a sua guarda ou custódia, 
OCORRIDOS NOS LOCAIS ESPECIFICADOS NA APÓLICE, e decorrentes 
EXCLUSIVAMENTE dos seguintes fatos geradores:

a) colisão de embarcação contra obstáculos;

b) colisão entre embarcações;

c) queda, lançamento ou deslocamento de quaisquer objetos;

d) desabamento, total ou parcial;

e) submersão, total ou parcial;

f) acidentes causados por ações necessárias às atividades do Segurado, mesmo que realizadas 
apenas eventualmente;

g) atos de vandalismo, praticados por empregados, prepostos e/ou terceiros contratados.

1.1.1 - Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado ao tentar 
evitar e/ou minorar os danos acima aludidos.

1.1.2 - Em relação aos fatos geradores mencionados nas alíneas (a) e (b), A GARANTIA 
NÃO PREVALECERÁ se o piloto, por ocasião da colisão, for o próprio usuário da 
embarcação ou não estiver legalmente habilitado.

1.1.3 - Em relação ao fato gerador mencionado na alínea (g), a garantia NÃO prevalecerá 
se o vandalismo estiver vinculado a atos de hostilidade, operações bélicas, guerra, guerra 
civil, guerra química e/ou bacteriológica, atos de terrorismo, pirataria, tumulto, arruaça, 
greve, “lockout”, conspiração, subversão, rebelião, insurreição, manifestações políticas, 
convulsões sociais, guerrilha, revolução, e, em geral, toda e qualquer consequência desses 
eventos, inclusive vandalismo, saques e pilhagens.

1.1.4 - No caso de guarda de embarcações em um Condomínio, os condôminos se equiparam 
a terceiros.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA DE EMBARCAÇÕES  
DE TERCEIROS (I) (DANOS MATERIAIS EM GERAL, EXCETO OS 

DECORRENTES DE FURTO, ROUBO, INCÊNDIO E/OU EXPLOSÃO)
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2 - RISCOS EXCLUÍDOS

2.1 - NÃO ESTÃO GARANTIDAS POR ESTA COBERTURA as quantias devidas e/ou as 
despendidas, pelo Segurado, para reparar, evitar e/ou minorar danos, de qualquer espécie:

a) decorrentes de incêndio e/ou explosão, apropriação indébita, roubo ou furto total de 
quaisquer embarcações sob a guarda ou a custódia do Segurado;

b) decorrentes de roubo, furto, perda ou extravio de quaisquer peças, ferramentas, acessórios 
ou sobressalentes de embarcação sob a guarda ou a custódia do Segurado;

c) decorrentes da manutenção ou guarda de embarcações em locais inadequados, ou da má 
conservação dos equipamentos utilizados pelo Segurado;

d) decorrentes da insuficiente ou defeituosa execução dos serviços de reparo, reforma, 
manutenção, instalação, lavagem e lubrificação, executados em embarcação sob a guarda 
ou a custódia do Segurado;

e) CAUSADOS A BENS NÃO CLASSIFICÁVEIS COMO EMBARCAÇÕES;

f) da guarda ou custódia, do transporte, do uso, ou da manipulação, de bens, documentos 
e/ou valores de terceiros, em poder do Segurado, à exceção de DANOS MATERIAIS, 
causados a embarcações de terceiros sob a sua guarda ou custódia, não contemplados 
aqueles danos decorrentes de furto qualificado, de roubo total da embarcação, e de incêndio 
e/ou explosão.

2.2 - QUALQUER FATO GERADOR NÃO RELACIONADO NA CLÁUSULA “RISCO 
COBERTO” DESTA COBERTURA É RISCO EXCLUÍDO.

 
3 - MEDIDAS DE SEGURANÇA

3.1 - O Segurado se obriga a adotar as medidas de segurança e os recursos técnicos 
necessários à prevenção de acidentes, tais como:

a) a sinalização, através de boias, dos limites sob a responsabilidade do Segurado;

b) o fundeamento adequado a cada tipo de embarcação;

c) a existência de boias fixadas a poitas de concreto;

d) a manutenção sistemática dos equipamentos utilizados na colocação e retirada das 
embarcações.
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3.1.1 - A inobservância voluntária de tais medidas invalidará a garantia concedida por esta 
cobertura.

4 - DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

4.1 - Ratificam-se as presentes Condições Especiais.
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CONDIÇÕES ESPECIAIS

 
1 - RISCO COBERTO

1.1 - O risco coberto é a responsabilização civil do Segurado por DANOS MATERIAIS 
causados a embarcações de propriedade de terceiros, sob a sua guarda ou custódia, 
OCORRIDOS NOS LOCAIS ESPECIFICADOS NA APÓLICE, e decorrentes 
EXCLUSIVAMENTE dos seguintes fatos geradores:

a) furto qualificado de embarcação;

b) roubo total de embarcação;

c) incêndio e/ou explosão.

1.1.1 - Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado ao tentar 
evitar e/ou minorar os danos aludidos acima.

1.1.2 - Em relação ao fato gerador mencionado na alínea (a), a garantia somente  
prevalecerá se:

a) for apresentado comprovante contendo a identificação da embarcação (características 
e licença), data, e horário de entrada, no caso de Segurados que registrem por escrito a 
entrada e saída de embarcações; ou

b) ficar comprovada a existência de destruição ou rompimento de obstáculos que impediriam 
o furto e/ou a subtração da embarcação, no caso de Segurados que não registrem, por 
escrito, a entrada e a saída de embarcações.

1.1.3 - No caso de guarda de embarcações em um Condomínio, os condôminos se equiparam 
a terceiros.

2 - RISCOS EXCLUÍDOS

2.1 - NÃO ESTÃO GARANTIDAS POR ESTA COBERTURA as quantias devidas e/ou as 
despendidas, pelo Segurado, para reparar, evitar e/ou minorar danos, de qualquer espécie:

a) decorrentes de roubo ou furto total de “jet-ski”, pranchas para a prática de “windsurf”, 
botes, canoas e outras pequenas embarcações, que não tenham sido guardadas em boxe, 
fechado com chave, e localizado nos locais especificados na apólice;

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA DE EMBARCAÇÕES  
DE TERCEIROS (II) (DANOS MATERIAIS EXCLUSIVAMENTE  

DECORRENTES DE FURTO, ROUBO, INCÊNDIO E/OU EXPLOSÃO)
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b) decorrentes de roubo, furto, perda ou extravio de quaisquer peças, ferramentas, acessórios 
ou sobressalentes de embarcação sob a guarda ou a custódia do Segurado, salvo se houver 
roubo ou furto total da própria embarcação;

c) decorrentes da manutenção ou guarda de embarcações em locais inadequados, ou da má 
conservação dos equipamentos utilizados pelo Segurado;

d) decorrentes da insuficiente ou defeituosa execução dos serviços de reparo, reforma, 
manutenção, instalação, lavagem e lubrificação, executados em embarcação sob a guarda 
ou a custódia do Segurado;

e) CAUSADOS A BENS NÃO CLASSIFICÁVEIS COMO EMBARCAÇÕES;

 f) decorrentes de apropriação indébita;

g) do desaparecimento, extravio, furto ou roubo, de bens, documentos e/ou valores, 
à exceção de DANOS MATERIAIS consequentes do furto qualificado ou roubo total de 
embarcações pertencentes a terceiros, sob a guarda ou a custódia do Segurado;

h) da guarda ou custódia, do transporte, do uso, ou da manipulação, de bens, documentos 
e/ou valores de terceiros, em poder do Segurado, à exceção de DANOS MATERIAIS, 
causados a embarcações de terceiros sob a sua guarda ou custódia, consequentes 
EXCLUSIVAMENTE de incêndio e/ou explosão, furto qualificado ou roubo.

2.2 - QUALQUER FATO GERADOR NÃO RELACIONADO NA CLÁUSULA “RISCO 
COBERTO” DESTA COBERTURA É RISCO EXCLUÍDO.

3 - MEDIDAS DE SEGURANÇA

3.1 - O Segurado se obriga a adotar as medidas de segurança e os recursos técnicos 
necessários à prevenção de acidentes, tais como:

a) a sinalização, através de boias, dos limites sob a responsabilidade do Segurado;

b) o fundeamento adequado a cada tipo de embarcação;

c) a existência de boias fixadas a poitas de concreto;

d) a manutenção sistemática dos equipamentos utilizados na colocação e retirada das 
embarcações.

3.1.1 - A inobservância voluntária de tais medidas invalidará a garantia concedida por esta 
cobertura.
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4 - DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

4.1 - Ratificam-se as presentes Condições Especiais.
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CONDIÇÕES ESPECIAIS

 
1 - RISCO COBERTO

1.1 - O risco coberto é a responsabilização civil do Segurado por DANOS CORPORAIS 
E/OU MATERIAIS, CAUSADOS A TERCEIROS, NOS LOCAIS ESPECIFICADOS 
NA APÓLICE, nos quais o Segurado promova EVENTOS ARTÍSTICOS, ESPORTIVOS 
E SIMILARES e DURANTE o período de duração dos mesmos, e desde que os danos 
decorram EXCLUSIVAMENTE dos seguintes fatos geradores:

a) incêndio e/ou explosão, quando provocados pelo Segurado, durante o exercício de suas 
atividades;

b) queda, lançamento ou deslocamento de quaisquer objetos;

c) desabamento, total ou parcial, inclusive de arquibancadas, palcos, cenários e de quaisquer 
adaptações efetuadas e/ou autorizadas pelo Segurado naqueles locais;

d) acidentes causados por ações necessárias às atividades do Segurado, mesmo que 
realizadas apenas eventualmente;

e) acidentes causados por defeito de funcionamento de máquinas, veículos, aparelhos, 
equipamentos e instalações utilizados pelo Segurado, ainda que não lhe pertencentes;

f) acidentes causados por erro humano na operação de máquinas, veículos, aparelhos, 
equipamentos e instalações utilizados pelo Segurado, ainda que não lhe pertencentes;

g) acidentes ocorridos durante a realização de serviços de conservação e/ou manutenção, 
efetuados em máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações utilizados pelo 
Segurado, ainda que não lhe pertencentes;

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

i) acidentes causados por veículos terrestres de propriedade do Segurado, ou por ele 
alugados, arrendados ou administrados;

j) TUMULTOS ocorridos entre os espectadores.

1.1.1 - Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado para 
evitar e/ou minorar os danos aludidos acima.

1.1.2 - O termo “acidente” significa qualquer evento danoso que ocorra de forma súbita, 
imprevista e exterior à vítima ou à coisa atingida, não necessariamente provocando morte, 
sequelas permanentes ou perda total.

PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS, ESPORTIVOS E SIMILARES
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1.1.3 - Em relação aos fatos geradores aludidos nas alíneas (e) e (f), a garantia somente 
prevalecerá se:

a) for comprovada a existência de manutenção regular das máquinas, veículos, aparelhos, 
equipamentos e instalações, quando necessária;

b) na hipótese de ser necessário um operador para manejar as máquinas, veículos, 
aparelhos, equipamentos e instalações, tiverem sido empregadas e/ou contratadas pessoas 
comprovadamente habilitadas, quando exigida a habilitação, pelo respectivo fabricante e/
ou por disposição legal;

c) tiverem sido expostos avisos de advertência, em locais visíveis, alertando os usuários 
das máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações, da eventual existência de 
qualquer tipo de perigo;

d) for comprovado que as máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações foram 
utilizados dentro da capacidade para a qual foram concebidos.

1.1.4 - Em relação ao fato gerador aludido na alínea (g), a garantia somente prevalecerá se:

a) avisos de advertência tiverem sido expostos em locais visíveis, alertando os transeuntes 
da realização dos serviços; e

b) tiverem sido designadas, para executar os serviços, pessoas comprovadamente habilitadas, 
quando tal habilitação for exigida pelos fabricantes e/ou por disposição legal.

1.1.5 - Em relação ao fato gerador mencionado na alínea (h), a garantia NÃO prevalecerá 
se o vandalismo for consequência de atos de hostilidade, operações bélicas, guerra, guerra 
civil, guerra química e/ou bacteriológica, atos de terrorismo, pirataria, tumulto, arruaça, 
greve, “lockout”, conspiração, subversão, rebelião, insurreição, manifestações políticas, 
convulsões sociais, guerrilha, revolução, e, em geral, toda e qualquer consequência desses 
eventos, inclusive vandalismo, saques e pilhagens, à exceção de DANOS CORPORAIS E/
OU MATERIAIS, causados a terceiros, decorrentes EXCLUSIVAMENTE DE TUMULTOS 
ocorridos entre os espectadores de eventos artísticos, esportivos e similares promovidos 
pelo Segurado.

1.1.6 - A garantia ESTÁ CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE CONTRATO entre o 
Segurado e os artistas, atletas e/ou desportistas, e, quando for o caso, entre o Segurado e os 
proprietários e/ou administradores dos imóveis ou locais de realização dos eventos.

1.1.7 - Os artistas, atletas e/ou desportistas contratados para participar ou atuar nos eventos 
artísticos, esportivos ou similares, NÃO SÃO CONSIDERADOS TERCEIROS nesta 
cobertura.

1.1.8 - O presente contrato vigorará pelo prazo máximo de 60 (sessenta) dias, principiando 
à zero hora do dia acordado entre as partes, e terminando às 24 (vinte e quatro) horas do 
dia seguinte ao previsto para o encerramento do evento.
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2 - RISCOS EXCLUÍDOS

2.1 - NÃO ESTÃO GARANTIDAS POR ESTA COBERTURA as quantias devidas e/ou as 
despendidas, pelo Segurado, para reparar, evitar e/ou minorar danos, de qualquer espécie:

a) causados aos estabelecimentos situados nos locais de promoção dos eventos, 
compreendidas as instalações e estruturas vinculadas aos estabelecimentos, tais como 
mobiliário, objetos de decoração, arquibancadas, cenários, cortinas, elevadores, escadas 
rolantes, sanitários, equipamentos elétricos/eletrônicos, máquinas, e similares;

b) resultantes de atrasos e/ou antecipações relativos ao horário e/ou à data, de início ou de 
término, dos eventos, assim como de sua não realização ou cancelamento;

c) causados a veículos terrestres automotores estacionados no perímetro interno dos locais 
em que são realizados os eventos;

d) causados A embarcações;

e) causados POR embarcações;

f) causados A aeronaves;

g) causados POR aeronaves;

h) causados por inobservância voluntária de leis e regulamentos que digam respeito à 
segurança dos locais em que se realizam os eventos;

i) causados por presença de público acima da capacidade previamente estabelecida pela 
autoridade competente;

j) decorrentes da promoção de eventos em locais que não possuam vias de escoamento 
compatíveis com a sua capacidade de público;

k) causados durante provas desportivas, promovidas e/ou patrocinadas pelo Segurado, das 
quais participem veículos terrestres motorizados;

l) danos materiais causados a bens de empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e 
terceiros contratados, ainda que a serviço do Segurado;

m) danos corporais sofridos pelos empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e terceiros 
contratados, ainda que a serviço do Segurado;

n) danos causados a bens transportados pelo Segurado ou a seu mando, sejam eles de sua 
propriedade ou pertencentes a terceiros.

2.2 - QUALQUER FATO GERADOR NÃO RELACIONADO NA CLÁUSULA “RISCO 
COBERTO” DESTA COBERTURA É RISCO EXCLUÍDO.
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3 - MEDIDAS DE SEGURANÇA

3.1 - Deverá o Segurado observar todas as determinações das autoridades competentes, 
no que se refere a medidas de segurança e prevenção de acidentes, bem como aquelas 
que, embora não prescritas por tais autoridades, sejam consentâneas com o tipo de evento 
promovido, inclusive as relacionadas a seguir:

a) proibição da venda e do porte de recipientes metálicos ou de vidro, para acondicionamento 
de bebidas, nas áreas destinadas aos espectadores;

b) proteção adequada de todas as instalações elétricas, inclusive mantendo vigilância 
permanente próxima à área dos transformadores de energia e das torres de som, caso 
existentes nas áreas destinadas aos espectadores;

c) indicação das rotas de fuga e saídas de emergência, para evacuação do local, através de 
sinalização cuja leitura seja possível mesmo em caso de paralisação do fornecimento de 
energia elétrica;

d) controle do fluxo de público nos pontos de estrangulamento (entradas e saídas), de modo 
a não permitir o acúmulo excessivo de pessoas nesses pontos;

e) vigilância e controle das saídas, de modo a impedir a presença de obstáculos, tais como 
veículos estacionados ou vendedores ambulantes, como também o fechamento indevido de 
portões, acessos, rotas de fuga, saídas de emergência, etc.;

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

g) existência de local e de pessoal qualificado para atendimento médico emergencial durante 
a realização dos eventos;

 h) existência de ambulância, mantida e/ou contratada pelo Segurado, durante a realização 
dos eventos.

 
4 - DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

4.1 - Ratificam-se as presentes Condições Especiais.
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CONDIÇÕES ESPECIAIS

 
1 - RISCO COBERTO

1.1 - O risco coberto é a RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL do Segurado por DANOS 
CORPORAIS E/OU MATERIAIS, CAUSADOS A TERCEIROS, NOS LOCAIS 
ESPECIFICADOS NA APÓLICE, nos quais o Segurado promova EXPOSIÇÕES E/OU 
FEIRAS DE AMOSTRAS, e DURANTE o período de duração das mesmas, e desde que 
os danos decorram EXCLUSIVAMENTE dos seguintes fatos geradores:

a) incêndio e/ou explosão, quando provocados pelo Segurado, durante o exercício de suas 
atividades;

b) queda, lançamento ou deslocamento de quaisquer objetos;

c) desabamento, total ou parcial, inclusive de “stands”, barracas, estantes e similares 
utilizados nas exposições ou nas feiras de amostras;

d) acidentes causados por ações necessárias às atividades do Segurado, mesmo que 
realizadas apenas eventualmente;

e) acidentes causados por defeito de funcionamento de máquinas, veículos, aparelhos, 
equipamentos e instalações utilizados pelo Segurado, ainda que não lhe pertencentes;

f) acidentes causados por erro humano na operação de máquinas, veículos, aparelhos, 
equipamentos e instalações utilizados pelo Segurado, ainda que não lhe pertencentes;

g) acidentes ocorridos durante a realização de serviços de conservação e/ou manutenção, 
efetuados em máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações utilizados pelo 
Segurado, ainda que não lhe pertencentes;

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

i) acidentes causados por veículos terrestres de propriedade do Segurado, ou por ele 
alugados, arrendados ou administrados;

j) acidentes causados POR bens tangíveis, pertencentes a terceiros, em exposição ou 
demonstração, ou, ainda, vendidos, locados, doados (amostras grátis) ou de qualquer 
outra forma comercializados pelos expositores ou participantes das feiras de amostras, 
ressalvados os riscos especificamente excluídos nesta cobertura.

1.1.1 - Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado ao tentar 
evitar e/ou minorar os danos aludidos acima.

PROMOÇÃO DE EXPOSIÇÕES E/OU EM FEIRAS DE AMOSTRAS
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1.1.2 - O termo “acidente” significa qualquer evento danoso que ocorra de forma súbita, 
imprevista e exterior à vítima ou à coisa atingida, não necessariamente provocando morte, 
sequelas permanentes ou perda total.

1.1.3 - Em relação aos fatos geradores aludidos nas alíneas (e) e (f), acima, a garantia 
somente prevalecerá se:

a) for comprovada a existência de manutenção regular das máquinas, veículos, aparelhos, 
equipamentos e instalações, quando necessária;

b) na hipótese de ser necessário um operador para manejar as máquinas, veículos, 
aparelhos, equipamentos e instalações, tiverem sido empregadas e/ou contratadas pessoas 
comprovadamente habilitadas, quando exigida a habilitação, pelo respectivo fabricante e/
ou por disposição legal;

c) tiverem sido expostos avisos de advertência, em locais visíveis, alertando os usuários 
das máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações, da eventual existência de 
qualquer tipo de perigo;

d) for comprovado que as máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações foram 
utilizados dentro da capacidade para a qual foram concebidos.

1.1.4 - Em relação ao fato gerador aludido na alínea (g), do subitem 1.1, acima, a garantia 
somente prevalecerá se:

a) avisos de advertência tiverem sido expostos em locais visíveis, alertando os transeuntes 
da realização dos serviços; e

b) tiverem sido designadas, para executar os serviços, pessoas comprovadamente habilitadas, 
quando tal habilitação for exigida pelos fabricantes e/ou por disposição legal.

1.1.5 - Em relação ao fato gerador mencionado na alínea (h), do subitem 1.1, acima, a 
garantia NÃO prevalecerá se o vandalismo resultar de atos de hostilidade, operações 
bélicas, guerra, guerra civil, guerra química e/ou bacteriológica, atos de terrorismo, 
pirataria, tumulto, arruaça, greve, “lockout”, conspiração, subversão, rebelião, insurreição, 
manifestações políticas, convulsões sociais, guerrilha, revolução, e, em geral, toda e 
qualquer consequência desses eventos, inclusive vandalismo, saques e pilhagens.

1.1.6 - A garantia ESTÁ CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE CONTRATO entre o 
Segurado e os expositores ou participantes das feiras de amostras e, quando for o caso, entre 
o Segurado e os proprietários e/ou administradores dos imóveis ou locais de realização dos 
eventos.

1.1.7 - Estão também incluídos na garantia os “stands”, as barracas, as estantes e similares, 
utilizados nas exposições e feiras de amostras, quando pertencentes a terceiros.
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1.1.8 - Consideram-se também, como terceiros, para efeito desta cobertura, os expositores 
e os participantes das feiras de amostras.

1.1.9 - O presente contrato vigorará pelo prazo máximo de 60 (sessenta) dias, principiando 
à zero hora do dia acordado entre as partes, e terminando às 24 (vinte e quatro) horas do dia 
seguinte ao previsto para o encerramento da exposição ou feira de amostras.

 
2 - RISCOS EXCLUÍDOS

2.1 - NÃO ESTÃO GARANTIDAS POR ESTA COBERTURA as quantias devidas e/ou as 
despendidas, pelo Segurado, para reparar, evitar e/ou minorar danos, de qualquer espécie:

a) causados aos estabelecimentos nos quais são promovidas as exposições ou feiras de 
amostras, compreendidas as instalações e estruturas vinculadas aos estabelecimentos, 
tais como mobiliário, objetos de decoração, elevadores, escadas rolantes, sanitários, 
equipamentos elétricos/eletrônicos, máquinas, e similares, ressalvado o subitem 1.1.7;

b) resultantes de atrasos e/ou antecipações relativos à data de início ou de término das 
exposições ou feiras de amostras, assim como de sua não realização ou cancelamento;

c) desaparecimento, extravio, furto e roubo de bens, inclusive dinheiro e valores; consideram-
se valores, para efeito deste seguro: metais preciosos, pedras preciosas ou semipreciosas, 
pérolas, joias, cheques, títulos de crédito de qualquer espécie, selos, apólices e quaisquer 
outros instrumentos ou contratos, negociáveis ou não, que representem dinheiro;

d) causados a veículos terrestres automotores estacionados no perímetro interno dos locais 
em que são realizadas as exposições ou feiras de amostras, exceto quando se tratarem de 
mercadoria de propriedade de terceiros, em exposição ou demonstração naqueles locais;

e) decorrentes da paralisação de máquinas frigoríficas ou sistemas frigorificados de qualquer 
espécie, inclusive “containers”;

f) causados A embarcações, exceto quando se tratarem de mercadoria de propriedade de 
terceiros, em exposição ou demonstração nos locais de promoção das exposições ou feiras 
de amostras;

g) decorrentes de vício próprio, insuficiência ou impropriedade de embalagem, dos bens em 
exposição ou demonstração;

h) causados a bens tangíveis por contaminação, contato com outros bens, alteração de 
temperatura (de forma natural ou provocada pelo Segurado), exsudação, oxidação, roedura 
ou outros estragos causados por animais, insetos, vermes ou parasitas;

i) danos materiais causados a bens de empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e 
terceiros contratados, ainda que a serviço do Segurado;
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j) danos corporais sofridos pelos empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e terceiros 
contratados, ainda que a serviço do Segurado;

k) danos causados a bens transportados pelo Segurado ou a seu mando, sejam eles de sua 
propriedade ou pertencentes a terceiros;

l) da guarda ou custódia, do transporte, do uso, ou da movimentação, de bens tangíveis, 
documentos e/ou valores de terceiros, em poder do Segurado, à exceção de DANOS 
MATERIAIS causados A bens tangíveis pertencentes a terceiros e/ou DANOS MATERIAIS 
E/OU CORPORAIS causados POR bens tangíveis pertencentes a terceiros, em exposição 
ou demonstração, ou, ainda, vendidos, locados, doados (amostras grátis) ou de qualquer 
forma comercializados, NOS LOCAIS em que o Segurado promova EXPOSIÇÕES OU 
FEIRAS DE AMOSTRAS, e DURANTE o período de duração das mesmas;

m) danos causados a bens transportados pelo Segurado ou a seu mando, sejam eles de sua 
propriedade ou pertencentes a terceiros, à exceção de DANOS MATERIAIS causados A bens 
tangíveis pertencentes a terceiros, em exposição ou demonstração NOS LOCAIS em que 
o Segurado promova EXPOSIÇÕES OU FEIRAS DE AMOSTRAS, quando transportados 
pelo Segurado EXCLUSIVAMENTE naqueles locais.

2.2 - QUALQUER FATO GERADOR NÃO RELACIONADO NA CLÁUSULA “RISCO 
COBERTO” DESTA COBERTURA É RISCO EXCLUÍDO.

 
3 - MEDIDAS DE SEGURANÇA

3.1 - Deverá o Segurado observar todas as determinações das autoridades competentes, 
no que se refere a medidas de segurança e prevenção de acidentes, bem como aquelas 
que, embora não prescritas por tais autoridades, sejam consentâneas com o tipo de evento 
promovido, inclusive as relacionadas a seguir:

a) proibição da venda e do porte de recipientes metálicos ou de vidro, para acondicionamento 
de bebidas, nas áreas destinadas aos visitantes do evento;

b) proteção adequada de todas as instalações elétricas, inclusive mantendo vigilância 
permanente próxima à área dos transformadores de energia e das torres de som, caso 
existentes nas áreas mencionadas no inciso precedente;

c) indicação das rotas de fuga e saídas de emergência, para evacuação do local, através de 
sinalização cuja leitura seja possível mesmo em caso de paralisação do fornecimento de 
energia elétrica;

d) controle do fluxo de público nos pontos de estrangulamento (entradas e saídas), de modo 
a não permitir o acúmulo excessivo de pessoas nesses pontos;
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e) vigilância e controle das saídas, de modo a impedir a presença de obstáculos, tais como 
veículos estacionados ou vendedores ambulantes, como também o fechamento indevido de 
portões, acessos, rotas de fuga, saídas de emergência, etc.;

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

g) existência de local e de pessoal qualificado para atendimento médico emergencial durante 
a realização dos eventos;

h) existência de ambulância, mantida e/ou contratada pelo Segurado, durante a realização 
dos eventos.

 
4 - DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

4.1 - Ratificam-se as presentes Condições Especiais.
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CONDIÇÕES ESPECIAIS

 
1- RISCO COBERTO

1.1 - O risco coberto é a RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL do Segurado por DANOS 
CORPORAIS E/OU MATERIAIS, CAUSADOS A TERCEIROS, NOS LOCAIS 
ESPECIFICADOS NA APÓLICE, nos quais o Segurado participe de EXPOSIÇÕES OU 
FEIRAS DE AMOSTRAS, e DURANTE o período de duração das mesmas, e desde que os 
danos decorram EXCLUSIVAMENTE dos seguintes fatos geradores:

a) incêndio e/ou explosão, quando provocados pelo Segurado, durante o exercício de suas 
atividades;

b) queda, lançamento ou deslocamento de quaisquer objetos;

c) desabamento, total ou parcial, de “stands”, barracas, estantes e similares, utilizados pelo 
Segurado para expor ou demonstrar seus produtos;

d) acidentes causados por ações necessárias às atividades do Segurado, mesmo que 
realizadas apenas eventualmente;

e) acidentes causados por defeito de funcionamento de máquinas, veículos, aparelhos, 
equipamentos e instalações utilizados pelo Segurado, ainda que não lhe pertencentes;

f) acidentes causados por erro humano na operação de máquinas, veículos, aparelhos, 
equipamentos e instalações utilizados pelo Segurado, ainda que não lhe pertencentes;

g) acidentes ocorridos durante a realização de serviços de conservação e/ou manutenção, 
efetuados em máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações utilizados pelo 
Segurado, ainda que não lhe pertencentes;

h) atos de vandalismo perpetrados por empregados e/ou prepostos do Segurado;

i) acidentes causados por veículos terrestres de propriedade do Segurado, ou por ele 
alugados, arrendados ou administrados;

j) acidentes causados POR produtos expostos ou em demonstração pelo Segurado, ou por 
ele vendidos, locados, doados (amostras grátis) ou de qualquer outra forma comercializados, 
ressalvados os riscos especificamente excluídos nesta cobertura.

1.1.1 - Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado ao tentar 
evitar e/ou minorar os danos aludidos acima.

PARTICIPAÇÃO EM EXPOSIÇÕES E/OU EM FEIRAS DE AMOSTRAS
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1.1.2 - O termo “acidente” significa qualquer evento danoso que ocorra de forma súbita, 
imprevista e exterior à vítima ou à coisa atingida, não necessariamente provocando morte, 
sequelas permanentes ou perda total.

1.1.3 - Em relação aos fatos geradores aludidos nas alíneas (e) e (f), acima, a garantia 
somente prevalecerá se:

a) for comprovada a existência de manutenção regular das máquinas, veículos, aparelhos, 
equipamentos e instalações, quando necessária;

b) na hipótese de ser necessário um operador para manejar as máquinas, veículos, 
aparelhos, equipamentos e instalações, tiverem sido empregadas e/ou contratadas pessoas 
comprovadamente habilitadas, quando exigida a habilitação, pelo respectivo fabricante e/
ou por disposição legal;

c) tiverem sido expostos avisos de advertência, em locais visíveis, alertando os usuários 
das máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações, da eventual existência de 
qualquer tipo de perigo;

d) for comprovado que as máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações foram 
utilizados dentro da capacidade para a qual foram concebidos.

1.1.4 - Em relação ao fato gerador aludido na alínea (g), do subitem 1.1, acima, a garantia 
somente prevalecerá se:

a) avisos de advertência tiverem sido expostos em locais visíveis, alertando os transeuntes 
da realização dos serviços; e

b) tiverem sido designadas, para executar os serviços, pessoas comprovadamente habilitadas, 
quando tal habilitação for exigida pelos fabricantes e/ou por disposição legal.

1.1.5 - Em relação ao fato gerador mencionado na alínea (h), do subitem 1.1, acima, a 
garantia NÃO prevalecerá se o vandalismo resultar de atos de hostilidade, operações 
bélicas, guerra, guerra civil, guerra química e/ou bacteriológica, atos de terrorismo, 
pirataria, tumulto, arruaça, greve, “lockout”, conspiração, subversão, rebelião, insurreição, 
manifestações políticas, convulsões sociais, guerrilha, revolução, e, em geral, toda e 
qualquer consequência desses eventos, inclusive vandalismo, saques e pilhagens.

1.1.6 - Estão também incluídos na garantia os “stands”, as barracas, as estantes e similares, 
quando pertencentes a terceiros, e utilizados pelo Segurado para expor ou demonstrar seus 
produtos.

1.1.7 - A garantia ESTÁ CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE CONTRATO entre o 
Segurado e os promotores das exposições ou das feiras de amostras.



SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
15414.900095/2015-36

Sancor Seguros do Brasil S.A. - CNPJ 17.643.407/0001-30 - Av. Duque de Caxias, 882 - Ed. New Tower Plaza - Torre 2 - Zona 1 - Maringá - PR  

CEP: 87013-180 | Capitais e regiões metropolitanas: 4003 0392 - Demais localidades: 0800 200 0392 - www.sancorseguros.com.br

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. (V-31.07.2017)  45

1.1.8 - Consideram-se também, como terceiros, para efeito desta cobertura, os demais 
expositores e participantes das feiras de amostras, assim como os promotores dos eventos.

1.1.9 - O presente contrato vigorará pelo prazo máximo de 60 (sessenta) dias, principiando 
à zero hora do dia acordado entre as partes, e terminando às 24 (vinte e quatro) horas do 
dia seguinte ao previsto para o encerramento da exposição ou feira de amostras.

 
2 - RISCOS EXCLUÍDOS

2.1 - NÃO ESTÃO GARANTIDAS POR ESTA COBERTURA as quantias devidas e/ou as 
despendidas, pelo Segurado, para reparar, evitar e/ou minorar danos, de qualquer espécie:

a) causados aos estabelecimentos nos quais são promovidas as exposições ou feiras de 
amostras, compreendidas as instalações e estruturas vinculadas aos estabelecimentos, 
tais como mobiliário, objetos de decoração, elevadores, escadas rolantes, sanitários, 
equipamentos elétricos/eletrônicos, máquinas e similares, ressalvado o subitem 1.1.6;

b) resultantes de atrasos e/ou antecipações relativos à data de início ou de término das 
exposições ou feiras de amostras, assim como de sua não realização ou cancelamento;

c) desaparecimento, extravio, furto e roubo de bens, inclusive dinheiro e valores; consideram-
se valores, para efeito deste seguro: metais preciosos, pedras preciosas ou semipreciosas, 
pérolas, joias, cheques, títulos de crédito de qualquer espécie, selos, apólices e quaisquer 
outros instrumentos ou contratos, negociáveis ou não, que representem dinheiro;

d) causados a veículos terrestres automotores estacionados no perímetro interno dos locais 
em que são realizadas as exposições ou feiras de amostras, exceto quando se tratarem de 
mercadoria de propriedade de terceiros, em exposição ou demonstração naqueles locais;

e) decorrentes da paralisação de máquinas frigoríficas ou sistemas frigorificados de qualquer 
espécie, inclusive “containers”;

f) causados A embarcações, exceto quando se tratarem de mercadoria de propriedade de 
terceiros, em exposição ou demonstração nos locais em que são realizadas as exposições 
ou feiras de amostras;

g) decorrentes de vício próprio, insuficiência ou impropriedade de embalagem, dos produtos 
do Segurado em exposição ou demonstração;

h) causados a bens tangíveis por contaminação, contato com outros bens, alteração de 
temperatura (de forma natural ou provocada pelo Segurado), exsudação, oxidação, roedura 
ou outros estragos causados por animais, insetos, vermes ou parasitas;

i) danos materiais causados a bens de empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e 
terceiros contratados, ainda que a serviço do Segurado;
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j) danos corporais sofridos pelos empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e terceiros 
contratados, ainda que a serviço do Segurado;

k) danos causados a bens transportados pelo Segurado ou a seu mando, sejam eles de sua 
propriedade ou pertencentes a terceiros;

l) danos causados a bens transportados pelo Segurado ou a seu mando, sejam eles de sua 
propriedade ou pertencentes a terceiros, à exceção de DANOS MATERIAIS causados A 
bens tangíveis pertencentes a terceiros, em exposição ou demonstração NOS LOCAIS 
em que o Segurado participe de EXPOSIÇÕES OU FEIRAS DE AMOSTRAS, quando 
transportados pelo Segurado EXCLUSIVAMENTE naqueles locais.

2.2 - QUALQUER FATO GERADOR NÃO RELACIONADO NA CLÁUSULA “RISCO 
COBERTO” DESTA COBERTURA É RISCO EXCLUÍDO.

 
3 - MEDIDAS DE SEGURANÇA

3.1 - Deverá o Segurado observar todas as determinações das autoridades competentes, 
no que se refere a medidas de segurança e prevenção de acidentes, bem como aquelas 
que, embora não prescritas por tais autoridades, sejam consentâneas com o tipo de evento 
promovido, inclusive as relacionadas a seguir:

a) proibição da venda e do porte de recipientes metálicos ou de vidro, para acondicionamento 
de bebidas, nas áreas controladas pelo Segurado e destinadas aos visitantes do evento;

b) proteção adequada de todas as instalações elétricas nas áreas controladas pelo Segurado.

 
4 - DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

4.1 - Ratificam-se as presentes Condições Especiais.
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CONDIÇÕES ESPECIAIS

 
1 - RISCO COBERTO

1.1 - O risco coberto é a responsabilização civil do Segurado por DANOS CORPORAIS 
E/OU MATERIAIS, CAUSADOS A TERCEIROS, provocados por ANÚNCIOS E/OU 
ANTENAS de propriedade do Segurado, ou por ele administrados, alugados ou arrendados, 
INSTALADOS NOS LOCAIS ESPECIFICADOS NA APÓLICE, e desde que os danos 
decorram EXCLUSIVAMENTE dos seguintes fatos geradores:

a) incêndio e/ou explosão ocorridos direta e exclusivamente nos anúncios e/ou antenas;

b) queda, deslocamento ou desabamento (total ou parcial), dos anúncios e/ou das antenas, 
ou de quaisquer de suas partes;

c) acidentes causados por ações necessárias à manutenção, conservação e alteração dos 
anúncios e/ou antenas, mesmo que realizadas apenas eventualmente, quando efetuadas por 
empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e/ou terceiros contratados;

d) acidentes causados por defeito de funcionamento de máquinas, veículos, aparelhos, 
equipamentos e instalações existentes nos locais em que estão instalados os anúncios e/ou 
antenas;

e) acidentes causados por erro humano na operação de máquinas, veículos, aparelhos, 
equipamentos e instalações existentes nos locais em que estão instalados os anúncios e/ou 
antenas;

1.1.1 - Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado ao tentar 
evitar e/ou minorar os danos aludidos acima.

1.1.2 - O termo “acidente” significa qualquer evento danoso que ocorra de forma súbita, 
imprevista e exterior à vítima ou à coisa atingida, não necessariamente provocando morte, 
sequelas permanentes ou perda total.

1.1.3 - Em relação ao fato gerador aludido na alínea (c), a garantia somente prevalecerá se:

a) avisos de advertência tiverem sido expostos em locais visíveis, alertando os transeuntes 
da realização dos serviços; e

b) tiverem sido designadas, para executar os serviços, pessoas comprovadamente habilitadas, 
quando tal habilitação for exigida pelos fabricantes e/ou por disposição legal.

 

PROPRIETÁRIOS, ADMINISTRADORES, LOCATÁRIOS  
E/OU ARRENDATÁRIOS DE ANÚNCIOS E ANTENAS
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1.1.4 - Em relação aos fatos geradores aludidos nas alíneas (d) e (e), a garantia somente 
prevalecerá se:

a) for comprovada a existência de manutenção regular das máquinas, veículos, aparelhos, 
equipamentos e instalações, quando necessária;

b) na hipótese de ser necessário um operador para manejar as máquinas, veículos, 
aparelhos, equipamentos e instalações, tiverem sido empregadas e/ou contratadas pessoas 
comprovadamente habilitadas, quando exigida a habilitação, pelo respectivo fabricante e/
ou por disposição legal;

c) tiverem sido expostos avisos de advertência, em locais visíveis, alertando os usuários 
das máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações, da eventual existência de 
qualquer tipo de perigo;

d) for comprovado que as máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações foram 
utilizados dentro da capacidade para a qual foram concebidos.

 
2 - RISCOS EXCLUÍDOS

2.1 - NÃO ESTÃO GARANTIDAS POR ESTA COBERTURA as quantias devidas e/ou as 
despendidas, pelo Segurado, para reparar, evitar e/ou minorar danos, de qualquer espécie:

a) causados por inobservância às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas e/
ou disposições específicas de outros órgãos competentes;

b) decorrentes de o anúncio e/ou antena não funcionar ou não ter o desempenho esperado;

c) causados ao anúncio e/ou à antena;

d) causados ao proprietário do local da instalação do anúncio e/ou antena, quando o 
proprietário não for o próprio Segurado;

e) causados a quaisquer terceiros que trabalhem ou executem serviços no local da instalação 
do anúncio e/ou antena;

f) causados a bens de propriedade do Segurado;

g) da construção, demolição, reconstrução ou alteração estrutural de imóveis em geral, bem 
como de qualquer tipo de obra, inclusive instalações e montagens, à exceção de DANOS 
CORPORAIS E/OU MATERIAIS, causados a terceiros, provocados por ANÚNCIOS E/OU 
ANTENAS de propriedade do Segurado, ou por ele administrados, alugados ou arrendados.

2.2 - ESTE SEGURO NÃO INDENIZA, NEM REEMBOLSA, SALVO CONVENÇÃO EM 
CONTRÁRIO, MEDIANTE PAGAMENTO DE PRÊMIO ADICIONAL E INCLUSÃO 
DE CLÁUSULA ADICIONAL RESPECTIVA, OS DANOS CAUSADOS DURANTE 
OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DOS ANÚNCIOS E ANTENAS, 
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EXECUTADOS PELO SEGURADO OU POR EMPRESAS POR ELE CONTRATADAS.

2.3 - QUALQUER FATO GERADOR NÃO RELACIONADO NA CLÁUSULA “RISCO 
COBERTO” DESTA COBERTURA É RISCO EXCLUÍDO.

 
3 - MEDIDAS DE SEGURANÇA

3.1 - Deverá o Segurado adotar todas as determinações das autoridades competentes 
relativas a medidas de segurança e prevenção de acidentes, particularmente no que se refere 
à manutenção das instalações elétricas e dos componentes de sustentação dos anúncios e/
ou antenas, de modo a prevenir a ocorrência de curtos-circuitos, corrosão e/ou quaisquer 
outras situações de agravação de risco.

 3.2 - Em caso de sinistro, o Segurado perderá o direito à indenização se comprovada, pela 
Seguradora, a inobservância das recomendações acima.

 
4 - DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

4.1 - Ratificam-se as presentes Condições Especiais.
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CONDIÇÕES ESPECIAIS

 
1 - RISCO COBERTO

1.1 - O risco coberto é a responsabilização civil do Segurado por DANOS CORPORAIS 
E/OU MATERIAIS, CAUSADOS A TERCEIROS, desde que os danos decorram 
EXCLUSIVAMENTE dos seguintes fatos geradores:

a) queda, lançamento ou deslocamento de quaisquer objetos, ainda que acidental, a partir 
de qualquer ponto do imóvel residencial do Segurado;

b) ações ou omissões do próprio Segurado, de seu cônjuge, de seus filhos menores que 
estiverem sob a sua guarda ou companhia, e/ou de empregados domésticos no exercício de 
suas respectivas funções, ainda que ocorridas no exterior do imóvel residencial do Segurado;

c) ações danosas ou acidentes causados por animais domésticos pelos quais é o Segurado 
responsável, ainda que ocorridos no exterior do imóvel em que este reside, nesta hipótese, 
condicionado a que tenham sido observadas as medidas de segurança exigidas pelas 
autoridades competentes;

d) acidentes causados por ações, mesmo que realizadas apenas eventualmente, destinadas à 
manutenção e/ou à preservação do imóvel residencial do Segurado;

e) acidentes causados por máquinas, veículos terrestres não motorizados, aparelhos, 
equipamentos e instalações existentes no imóvel residencial do Segurado, ainda que não 
lhe pertencentes;

f) desabamento, total ou parcial, do imóvel residencial do Segurado;

g) incêndio e/ou explosão ocorridos no imóvel residencial do Segurado.

h) vazamentos e/ou infiltrações originados das instalações de água e esgoto do imóvel 
residencial do Segurado.

1.1.1 - Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado ao tentar 
evitar e/ou minorar os danos aludidos acima.

1.1.2 - O termo “acidente” significa qualquer evento danoso que ocorra de forma súbita, 
imprevista e exterior à vítima ou à coisa atingida, não necessariamente provocando morte, 
sequelas permanentes ou perda total.

1.1.3 - Em relação ao fato gerador aludido na alínea (e), a garantia somente prevalecerá se:

RESPONSABILIDADE CIVIL FAMILIAR (CHEFE DE FAMÍLIA)
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a) for comprovada a existência de manutenção regular das máquinas, veículos, aparelhos, 
equipamentos e instalações, quando necessária;

b) na hipótese de ser necessário um operador para manejar as máquinas, veículos, 
aparelhos, equipamentos e instalações, tiverem sido empregadas e/ou contratadas pessoas 
comprovadamente habilitadas, quando exigida a habilitação, pelo respectivo fabricante e/
ou por disposição legal;

c) for comprovado que as máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações foram 
utilizados dentro da capacidade para a qual foram concebidos.

1.1.4 - A expressão “O IMÓVEL RESIDENCIAL DO SEGURADO” abrange:

a) no caso de imóveis multifamiliares, como prédios de apartamentos: os espaços de uso 
privativo do Segurado, de sua família, e de seus empregados domésticos, tais como salas, 
vestíbulos, quartos, varandas, corredores, banheiros, cozinhas, áreas, dependências de 
empregados, terraços, escadas, piscinas privativas, etc.;

b) no caso de residência unifamiliar, além dos espaços citados acima, todas as partes 
contidas no perímetro do imóvel, e de uso privativo do Segurado, de sua família e de seus 
empregados domésticos, tais como cisternas, caixas d’água, garagens, terraços, piscinas, 
canis, casas e/ou alojamentos de caseiros, depósitos, quintais, jardins, quadras desportivas, 
vias e caminhos de acesso internos, muros, cercas, guaritas, etc.

2 - RISCOS EXCLUÍDOS

2.1 - NÃO ESTÃO GARANTIDAS POR ESTA COBERTURA as quantias devidas e/ou as 
despendidas, pelo Segurado, para reparar, evitar e/ou minorar danos, de qualquer espécie:

a) causados por quaisquer veículos terrestres motorizados;

b) causados por qualquer tipo de embarcação, exceção feita a barcos e canoas a remo, e 
veleiros de até 7 metros de comprimento;

c) causados pela prática dos seguintes esportes: 

I - caça (inclusive submarina);

II - tiro ao alvo;

III - equitação;

IV - esqui aquático;

V - “surf”;

VI - voo livre, em todas as suas modalidades;
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VII - pesca;

VIII - “windsurf”; 

IX  - canoagem;

X - esgrima;

XI  - boxe e artes marciais;

XII  - “jet-ski”.

d) causados ao imóvel residencial do Segurado e/ou às máquinas, veículos, aparelhos, 
equipamentos e instalações nele existentes;

e) causados a quaisquer objetos pessoais pertencentes às pessoas que habitam ou trabalham 
no imóvel residencial do Segurado;

f) de poluição, contaminação ou vazamento, à exceção de DANOS CORPORAIS E/OU 
MATERIAIS, causados a terceiros, resultantes EXCLUSIVAMENTE DE VAZAMENTOS 
e/ou infiltrações originados das instalações de água e esgoto do imóvel residencial do 
Segurado.

2.2 - ESTE SEGURO NÃO INDENIZA, NEM REEMBOLSA, SALVO CONVENÇÃO EM 
CONTRÁRIO, MEDIANTE PAGAMENTO DE PRÊMIO ADICIONAL E INCLUSÃO 
DA COBERTURA ADICIONAL RESPECTIVA:

a) DANOS CORPORAIS SOFRIDOS PELOS EMPREGADOS DOMÉSTICOS DO 
SEGURADO, QUANDO A SEU SERVIÇO;

b) DANOS MATERIAIS, CAUSADOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE 
OCASIONAL “HOLE-IN-ONE” OBTIDO PELO SEGURADO, QUANDO REALIZADAS 
EM LOCAL DESTINADO À PRÁTICA DE GOLFE; E

c) DANOS MATERIAIS SOFRIDOS POR TACOS DE GOLFE, DE PROPRIEDADE 
DE TERCEIROS, QUANDO CEDIDOS, ALUGADOS OU ARRENDADOS AO 
SEGURADO.

2.3 - QUALQUER FATO GERADOR NÃO RELACIONADO NA CLÁUSULA “RISCO 
COBERTO” DESTA COBERTURA É RISCO EXCLUÍDO.

 
3 - DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

3.1 - Ratificam-se as presentes Condições Especiais.
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4 - DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

4.1 - Nesta cobertura, o Segurado deve ser, necessariamente, PESSOA FÍSICA.
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DANOS A MERCADORIAS DE TERCEIROS, DECORRENTES DE 
PARALISAÇÃO DE MÁQUINAS FRIGORÍFICAS

 
1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - Para contratar esta cobertura, o Segurado deverá pagar o prêmio adicional 
correspondente, e ter pactuado, previamente, a modalidade Armazéns Gerais e Similares, 
ou a modalidade Promoção de Exposições ou de Feiras de Amostras, ou a modalidade 
Participação em Exposições ou em Feiras de Amostra.

1.2 - Ratificam-se as Condições Especiais da Cobertura Básica contratada, exceto quando 
conflitarem com as presentes disposições, hipótese em que estas prevalecerão.

 
2 - COBERTURA ADICIONAL - RISCO COBERTO

2.1 - O risco coberto é a responsabilização civil do Segurado por DANOS MATERIAIS, 
causados A mercadorias frigorificadas pertencentes a terceiros, ocorridos nos locais 
especificados na apólice, decorrentes, EXCLUSIVAMENTE, dos seguintes fatos geradores:

a) ruptura, quebra ou desarranjo acidental de qualquer parte do sistema de refrigeração; ou

b) vazamento, descarga ou evaporação de substância refrigerante contida no sistema de 
refrigeração; ou

c) falha e/ou defeito de gerador de emergência, acionado em consequência da interrupção 
do fornecimento de energia elétrica por parte da empresa fornecedora ou concessionária 
desse serviço, desde que esta interrupção perdure por, NO MÁXIMO, vinte e quatro horas 
consecutivas, ou em períodos alternados, ao longo de 72 (setenta e duas) horas, perfaça um 
total MÁXIMO de 24 (vinte e quatro) horas, esta última hipótese condicionada a que as 
interrupções tenham sido todas causadas por um mesmo fato gerador.

2.1.1 - Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado ao tentar 
evitar e/ou minorar os danos aludidos acima.

 
3 - RISCOS EXCLUÍDOS

3.1 - Reiteram-se os riscos excluídos constantes nas Condições Especiais, vinculadas à 
modalidade contratada, ressalvados os que contrariarem as presentes disposições, em 
particular a alínea (e), do subitem 2.1, da cláusula 2 - RISCOS EXCLUÍDOS, da(s) 
modalidade(s) pertinente(s), que, afetando apenas esta cobertura, passa a ter a seguinte 
redação:

COBERTURA ADICIONAL
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“e) decorrentes da paralisação de máquinas frigoríficas ou sistemas frigorificados 
de qualquer espécie, inclusive “containers”, exceto DANOS MATERIAIS causados a 
mercadorias frigorificadas pertencentes a terceiros, ocorridos nos locais especificados na 
apólice, exclusivamente em decorrência:

I - da ruptura, quebra ou desarranjo acidental de qualquer parte do sistema de refrigeração; 
ou

II - do vazamento, descarga ou evaporação de substância refrigerante contida no sistema 
de refrigeração; ou

III - de falha e/ou defeito de gerador de emergência, acionado em consequência da 
interrupção do fornecimento de energia elétrica por parte da empresa fornecedora ou 
concessionária desse serviço, desde que esta interrupção perdure por, NO MÁXIMO, 
vinte e quatro horas consecutivas, ou em períodos alternados, ao longo de 72 (setenta e 
duas) horas, perfaça um total MÁXIMO de 24 (vinte e quatro) horas, esta última hipótese 
condicionada a que as interrupções tenham sido todas causadas por um mesmo fato 
gerador;.”
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DANOS A MERCADORIAS DE TERCEIROS, POR CONTAMINAÇÃO E/OU 
CONTATO COM OUTRAS MERCADORIAS

 
1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - Para contratar esta cobertura, o Segurado deverá pagar o prêmio adicional 
correspondente, e ter pactuado, previamente, a modalidade Armazéns Gerais e Similares, 
ou a modalidade Promoção de Exposições ou de Feiras de Amostras, ou a modalidade 
Participação em Exposições ou em Feiras de Amostra.

1.2 - Ratificam-se as Condições Especiais da Cobertura Básica contratada, exceto quando 
conflitarem com as presentes disposições, hipótese em que estas prevalecerão.

 
2 - COBERTURA ADICIONAL - RISCO COBERTO

2.1 - O risco coberto é a responsabilização civil do Segurado por DANOS MATERIAIS, 
causados A mercadorias pertencentes a terceiros, ocorridos nos locais especificados na 
apólice, decorrentes, EXCLUSIVAMENTE, do seguinte fato gerador:

a) contaminação e/ou contato com outras mercadorias.

2.1.1 - Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado ao tentar 
evitar e/ou minorar os danos aludidos acima.

 
3- RISCOS EXCLUÍDOS

3.1 - Reiteram-se os riscos excluídos constantes nas Condições Especiais, vinculadas à 
modalidade contratada, ressalvados os que contrariarem estas disposições.

3.1.1 - Em particular, afetando apenas esta cobertura, a alínea (h), do subitem 2.1, da 
cláusula 2 - RISCOS EXCLUÍDOS, da(s) modalidade(s) pertinente(s), passa a ter a 
seguinte redação:

“h) causados a bens tangíveis por contaminação, contato com outros bens, alteração 
de temperatura (de forma natural ou provocada pelo Segurado), exsudação, oxidação, 
roedura ou outros estragos causados por animais, insetos, vermes ou parasitas, EXCETO 
DANOS MATERIAIS A MERCADORIAS DE TERCEIROS, por contaminação e/ou contato 
com outras mercadorias, ocorridos nos locais especificados na apólice;”

COBERTURA ADICIONAL
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DANOS AOS CONTEÚDOS DAS LOJAS POR INCÊNDIO  
E/OU EXPLOSÃO (“SHOPPING CENTERS”)

 
1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - Para contratar esta cobertura, o Segurado deverá pagar o prêmio adicional 
correspondente, e ter pactuado, previamente, a Cobertura Básica Condomínios Comerciais 
(“Shopping Centers”).

 
2 - COBERTURA ADICIONAL - RISCO COBERTO

2.1 - O risco coberto é a responsabilização civil do Segurado por DANOS MATERIAIS, 
causados aos conteúdos das lojas de terceiros, localizadas no estabelecimento especificado 
na apólice, decorrentes, EXCLUSIVAMENTE, do seguinte fato gerador:

a) incêndio e/ou explosão.

2.1.1 - Reiteram-se, especialmente, os subitens 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, e a alínea (b), do 
subitem 1.1.6, das disposições da modalidade descrita no item 1.1.

 
3 - RISCOS EXCLUÍDOS

3.1 - Reiteram-se os riscos excluídos constantes nas Condições Especiais, vinculadas à 
modalidade citada no item 1.1, ressalvados os que contrariarem estas disposições.

3.1.1 - Revoga-se, em particular, afetando apenas esta cobertura, a alínea (a), do subitem 
1.1.6, da Cláusula 1 - RISCO COBERTO, daquela modalidade.

3.1.2 - A alínea (c), do subitem 2.1, da modalidade descrita no item 1.1, passa a ter a 
seguinte redação:

 
“c) causados às lojas, compreendidos os respectivos conteúdos, quando de propriedade 
do Cossegurado, ou forem por ele alugadas, arrendadas, ou controladas, À EXCEÇÃO 
DE DANOS MATERIAIS causados aos conteúdos de lojas de terceiros, em decorrência 
de incêndio e/ou explosão originados no estabelecimento especificado na apólice, e pelos 
quais o Cossegurado seja eventualmente responsabilizado.”

 

COBERTURA ADICIONAL
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DANOS MATERIAIS A EMBARCAÇÕES E/OU A VEÍCULOS TERRESTRES 
AUTOMOTORES PERTENCENTES A TERCEIROS

 
1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - Para contratar esta cobertura, o Segurado deverá pagar o prêmio adicional 
correspondente, e ter pactuado, previamente, a Cobertura Básica Operações, ou a Cobertura 
Básica Armazéns Gerais e Similares, ou a Cobertura Básica Condomínios Comerciais 
(“Shopping Centers”).

1.2 - Ratificam-se as Condições Especiais da Cobertura Básica contratada, exceto quando 
conflitarem com as presentes disposições, hipótese em que estas prevalecerão.

 
2 - COBERTURA ADICIONAL - RISCO COBERTO

2 - Considera-se risco coberto a responsabilização civil do Segurado por DANOS 
MATERIAIS, causados a embarcações e/ou veículos terrestres automotores pertencentes 
a terceiros, ocorridos DURANTE as operações de carga e descarga ou no percurso entre a 
entrada e  a saída das instalações ou, ainda, quando os referidos veículos ou embarcações 
estiverem aguardando vaga ou oportunidade para realização das referidas operações, e estes 
estejam estacionados ou em circulação no perímetro interno das propriedades em que estão 
localizados os estabelecimentos especificados na apólice, incluído o interior dos mesmos, 
e decorrentes exclusivamente dos fatos geradores previstos nas disposições da Cobertura 
Básica contratada.

2.1 - Reiteram-se, quando cabíveis, as seguintes disposições:

a) os subitens 1.1.1 a 1.1.6, e as cláusulas 3 e 4, da modalidade Operações.

b) os subitens 1.1.1 a 1.1.7, e a cláusula 3, da modalidade Armazéns Gerais e Similares.

c) os subitens 1.1.1 a 1.1.11 e a cláusula 3, da modalidade Condomínios Comerciais 
(“Shopping Centers”).

 
3 - RISCOS EXCLUÍDOS

3.1 - Reiteram-se os riscos excluídos constantes nas Condições Especiais, vinculadas à 
modalidade contratada, ressalvados os que contrariarem as presentes disposições.

COBERTURA ADICIONAL
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CHAPA DE EXPERIÊNCIA - DANOS AO VEÍCULO

 
1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - Para contratar esta cobertura, o Segurado deverá pagar o prêmio adicional 
correspondente, e ter pactuado, previamente, a modalidade Guarda de Veículos Terrestres 
de Terceiros(I), e/ou a modalidade Guarda de Veículos Terrestres de Terceiros(II).

 
2 - COBERTURA ADICIONAL - RISCO COBERTO

2.1 - O risco coberto é a responsabilização civil do Segurado por DANOS MATERIAIS, 
causados A veículos terrestres de propriedade de terceiros, sob a sua guarda ou custódia, 
ocorridos durante experiência mecânica, realizada no EXTERIOR dos estabelecimentos 
especificados na apólice, e decorrentes, EXCLUSIVAMENTE, dos fatos geradores 
relacionados nas disposições das Condições Especiais pertinentes.

2.1.1 - Esta garantia está condicionada a que os veículos trafeguem munidos de uma das 
CHAPAS DE EXPERIÊNCIA especificadas na apólice, ou em aditivo à mesma.

2.1.2 - Ratificam-se os subitens da cláusula 1 - RISCO COBERTO, sequentes ao subitem 
1.1, das Condições Especiais pertinentes.

 
3 - RISCOS EXCLUÍDOS

3.1 - Além dos riscos excluídos constantes nas Condições Especiais, vinculadas às 
modalidades pertinentes, ressalvados os que contrariarem as presentes disposições, 
NÃO estão garantidas por esta cobertura as quantias devidas e/ou as despendidas, pelo 
Segurado, para reparar, evitar e/ou minorar danos, de qualquer espécie, causados A veículos 
terrestres de propriedade de terceiros, sob a sua guarda ou custódia, OCORRIDOS A 
MAIS DE 2 KM ALÉM DOS LIMITES DO MUNICÍPIO EM QUE SE LOCALIZAM OS 
ESTABELECIMENTOS ESPECIFICADOS NA APÓLICE.

 
4 - LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO POR CHAPA DE EXPERIÊNCIA

4.1 - As partes estabelecem Limites Máximos de Indenização EM SEPARADO, individuais, 
para CADA CHAPA DE EXPERIÊNCIA especificada na apólice e/ou em aditivo à mesma, 
atendidas ainda as seguintes condições:

a) têm todos o mesmo valor, especificado na apólice e/ou em aditivo à mesma;

b) não se somam, nem se comunicam entre si;

COBERTURA ADICIONAL
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c) não se somam, nem se comunicam, com o LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO de 
qualquer Cobertura Básica;

d) não se somam, nem se comunicam, com LIMITES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO 
eventualmente estabelecidos, em separado, por quaisquer Coberturas Adicionais;

4.2 - Os Limites Agregados iniciais, vinculados a cada chapa de experiência, têm o mesmo 
valor que o Limite Máximo de Indenização originalmente pactuado, atendidas ainda as 
seguintes condições:

a) não se somam, nem se comunicam entre si;

b) constituem quantias EM SEPARADO, DISTINTAS DO LIMITE AGREGADO de 
qualquer Cobertura Básica, não se somando com este, nem com ele se comunicando.

c) não se somam, nem se comunicam, com LIMITES AGREGADOS eventualmente 
estabelecidos por outras Coberturas Adicionais;

 
5 - PERDA DE DIREITO

5.1 - O Segurado PERDERÁ O DIREITO, em caso de sinistro, à indenização específica 
devida por esta Cobertura Adicional, se:

a) não incluir, no seguro, TODAS AS CHAPAS DE EXPERIÊNCIA REGISTRADAS 
EM SEU NOME, ainda que o veículo sinistrado estivesse utilizando uma das chapas 
especificadas na apólice;

b) deixar de efetuar, em livro de registro competente (ou em forma eletrônica legalmente 
aceita), os lançamentos pertinentes exigidos a cada utilização de placa de experiência.
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CHAPA DE EXPERIÊNCIA - DANOS CAUSADOS PELO VEÍCULO

 
1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - Para contratar esta cobertura, o Segurado deverá pagar o prêmio adicional 
correspondente, e ter pactuado, previamente, a modalidade Guarda de Veículos Terrestres 
de Terceiros(I), e/ou a modalidade Guarda de Veículos Terrestres de Terceiros(II).

 
2 - COBERTURA ADICIONAL - RISCO COBERTO

2.1 - O risco coberto é a responsabilização civil do Segurado por DANOS CORPORAIS E/
OU MATERIAIS, causados a terceiros POR veículos terrestres sob a sua guarda ou custódia, 
ocorridos durante experiência mecânica, realizada no EXTERIOR dos estabelecimentos 
especificados na apólice, e decorrentes, EXCLUSIVAMENTE, dos fatos geradores 
relacionados nas disposições das Condições Especiais pertinentes.

2.1.1 - Esta garantia está condicionada a que os veículos trafeguem munidos de uma das 
CHAPAS DE EXPERIÊNCIA especificadas na apólice, ou em aditivo à mesma.

2.1.2 - Ratificam-se os subitens da Cláusula RISCO COBERTO, sequentes ao subitem 1.1, 
das Condições Especiais pertinentes.

2.1.3 - Esta Cobertura Adicional é subsidiária em relação ao seguro DPVAT e concorrente 
com o seguro de Responsabilidade Civil Facultativo dos veículos envolvidos.

 
3 - RISCOS EXCLUÍDOS

3.1 - Além dos riscos excluídos constantes nas Condições Especiais, das modalidades 
pertinentes, ressalvados os que contrariarem as presentes disposições, NÃO estão garantidas 
por esta cobertura as quantias devidas e/ou despendidas, pelo Segurado, para reparar, evitar 
e/ou minorar danos, de qualquer espécie, causados POR veículos terrestres de propriedade 
de terceiros, sob a sua guarda ou custódia, OCORRIDOS A MAIS DE 2 KM ALÉM DOS 
LIMITES DO MUNICÍPIO EM QUE SE LOCALIZAM OS ESTABELECIMENTOS 
ESPECIFICADOS NA APÓLICE.

3.2 - A GARANTIA RELATIVA A DANOS CORPORAIS NÃO É EXTENSÍVEL ÀS 
COBERTURAS BÁSICAS PERTINENTES.

 
4 - LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO POR CHAPA DE EXPERIÊNCIA

4.1 - As partes estabelecem Limites Máximos de Indenização EM SEPARADO, individuais, 
para CADA CHAPA DE EXPERIÊNCIA especificada na apólice e/ou em aditivo à mesma, 

COBERTURA ADICIONAL
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atendidas ainda as seguintes condições:

a) têm todos o mesmo valor, especificado na apólice e/ou em aditivo à mesma;

b) não se somam, nem se comunicam entre si;

c) não se somam, nem se comunicam, com o LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO de 
qualquer Cobertura Básica;

d) não se somam, nem se comunicam, com LIMITES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO 
eventualmente estabelecidos, em separado, por quaisquer Coberturas Adicionais;

4.2 - Os Limites Agregados iniciais, vinculados a cada chapa de experiência, têm o mesmo 
valor que o Limite Máximo de Indenização originalmente pactuado, atendidas ainda as 
seguintes condições:

a) não se somam, nem se comunicam entre si;

b) constituem quantias EM SEPARADO, DISTINTAS DO LIMITE AGREGADO de 
qualquer Cobertura Básica, não se somando com este, nem com ele se comunicando;

c) não se somam, nem se comunicam, com LIMITES AGREGADOS eventualmente 
estabelecidos por outras Coberturas Adicionais;

 
5 - PERDA DE DIREITO

5.1 - O Segurado PERDERÁ O DIREITO, em caso de sinistro, à indenização específica 
devida por esta Cobertura Adicional, se:

a) não incluir, no seguro, TODAS AS CHAPAS DE EXPERIÊNCIA REGISTRADAS 
EM SEU NOME, ainda que o veículo sinistrado estivesse utilizando uma das chapas 
especificadas na apólice;

b) deixar de efetuar, em livro de registro competente (ou em forma eletrônica legalmente 
aceita), os lançamentos pertinentes exigidos a cada utilização de placa de experiência.
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RISCOS DE INUNDAÇÃO E/OU ALAGAMENTO - GUARDA DE VEÍCULOS

 
1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - Para contratar esta cobertura, o Segurado deverá pagar o prêmio adicional 
correspondente, e ter pactuado, previamente, a modalidade Guarda de Veículos Terrestres 
de Terceiros(I), e/ou a modalidade Guarda de Veículos Terrestres de Terceiros(II).

2 - COBERTURA ADICIONAL - RISCO COBERTO

2.1 - O risco coberto é a responsabilização civil do Segurado por DANOS MATERIAIS, 
causados A veículos terrestres de propriedade de terceiros, sob a sua guarda ou custódia, 
decorrentes, EXCLUSIVAMENTE, do seguinte fato gerador:

a) inundação ou alagamento ocorridos no interior dos estabelecimentos especificados na 
apólice.

2.1.1 - Reiteram-se os subitens 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3, das disposições das modalidades

pertinentes.

 
3 - RISCOS EXCLUÍDOS

3.1 - Reiteram-se os riscos excluídos constantes nas Condições Especiais, vinculadas às 
modalidades pertinentes, ressalvados os que contrariarem estas disposições.

COBERTURA ADICIONAL
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DANOS CAUSADOS AOS ARTISTAS, ATLETAS E/OU DESPORTISTAS 
PARTICIPANTES DOS EVENTOS

 
1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - Para contratar esta cobertura, o Segurado deverá pagar o prêmio adicional 
correspondente, e ter pactuado, previamente, a modalidade Promoção de Eventos Artísticos, 
Esportivos e Similares.

 
2 - COBERTURA ADICIONAL - RISCO COBERTO

2.1 - O risco coberto é a responsabilização civil do Segurado por DANOS CORPORAIS 
E/OU MATERIAIS, CAUSADOS A ARTISTAS, ATLETAS E/OU DESPORTISTAS, 
contratados e/ou convidados para participar de eventos artísticos, esportivos ou similares, 
promovidos pelo Segurado, condicionado a que os danos tenham se sucedido durante a 
realização dos eventos, e decorrido, EXCLUSIVAMENTE, dos fatos geradores relacionados 
nas disposições da Cobertura Básica citada no item 1.1.

2.1.1 - Ratificam-se os subitens 1.1.1 a 1.1.7, das disposições da Cobertura Básica citada 
no item 1.1.

 
3 - RISCOS EXCLUÍDOS

3.1 - Reiteram-se os riscos excluídos constantes nas Condições Especiais, vinculadas à 
modalidade contratada, ressalvados os que contrariarem as presentes disposições.

 
4 - OUTRAS DISPOSIÇÕES

4.1 - Reitera-se, em particular, a cláusula 3, das Condições Especiais da Cobertura Básica 
citada no item 1.1.

 

COBERTURA ADICIONAL
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DANOS CAUSADOS AOS ESTABELECIMENTOS SITUADOS NOS LOCAIS DE 
PROMOÇÃO DOS EVENTOS, SE ALUGADOS, ARRENDADOS OU CEDIDOS

 
1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - Para contratar esta cobertura, o Segurado deverá pagar o prêmio adicional 
correspondente, ser o locatário, o arrendatário ou o cessionário dos locais de realização 
dos eventos, e ter pactuado, previamente, a modalidade Promoção de Eventos Artísticos, 
Esportivos e Similares, ou Promoção e/ou Patrocínio de Competições Esportivas com 
Veículos Motorizados, Terrestres ou Aquáticos, ou Promoção de Exposições ou de Feiras 
de Amostras.

 
2 - COBERTURA ADICIONAL - RISCO COBERTO

2.1 - O risco coberto é a responsabilização civil do Segurado por DANOS MATERIAIS, 
causados aos estabelecimentos cedidos ao Segurado, ou por ele alugados ou arrendados, 
para promover e/ou patrocinar os eventos vinculados à Cobertura Básica contratada, 
condicionado a que os danos tenham se sucedido durante a realização dos eventos, e 
decorrido, EXCLUSIVAMENTE, dos fatos geradores relacionados nas disposições daquela 
modalidade.

2.1.1 - A garantia compreende as instalações e estruturas VINCULADAS AOS 
ESTABELECIMENTOS, tais como mobiliário, “stands”, objetos de decoração, elevadores, 
escadas rolantes, sanitários, equipamentos elétricos/eletrônicos, máquinas e similares.

2.1.2 - Ratificam-se os subitens da cláusula RISCO COBERTO, sequentes ao subitem 
1.1, das Condições Especiais pertinentes.

 
3 - RISCOS EXCLUÍDOS

3.1 - Reiteram-se os riscos excluídos constantes nas Condições e Especiais, vinculadas à 
modalidade contratada, ressalvados os que contrariarem as presentes disposições.

3.1.1 - Em particular, apenas para esta cobertura, revoga-se a alínea (a), do subitem 2.1, da 
cláusula RISCOS EXCLUÍDOS, das Condições Especiais da modalidade contratada.

 
4 - OUTRAS DISPOSIÇÕES

4.1 - Reitera-se, em particular, a cláusula 3, das Condições Especiais da modalidade

contratada.

COBERTURA ADICIONAL
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EMPREGADOS DOMÉSTICOS

 
1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - Para contratar esta cobertura, o Segurado deverá pagar o prêmio adicional 
correspondente, e ter pactuado, previamente, a Cobertura Básica Responsabilidade Civil 
Familiar (Chefe de Família).

 
2 - COBERTURA ADICIONAL - RISCO COBERTO

2.1 - O risco coberto é a responsabilização civil do Segurado por DANOS CORPORAIS, 
CAUSADOS A EMPREGADOS DOMÉSTICOS, dos quais resultem a morte ou a invalidez 
permanente da vítima, condicionado a que os danos tenham se sucedido no domicílio do 
Segurado, e decorrido dos fatos geradores relacionados nas disposições da modalidade 
citada no item 1.1.

2.1.1 - A presente cobertura abrange apenas danos decorrentes de acidente pessoal, que 
resultem em morte ou em invalidez permanente do empregado, TOTAL OU PARCIAL:

a) entende-se, para fins desta cobertura, a invalidez permanente TOTAL como a 
impossibilidade de o empregado retomar a atividade laborativa que exercia quando da 
época do acidente, sem perspectiva de reabilitação;

b) entende-se, para fins desta cobertura, a invalidez permanente PARCIAL como a 
diminuição da capacidade de trabalho em relação à atividade laborativa que exercia quando 
da época do acidente, sem perspectiva de reabilitação completa.

2.1.2 - Se, depois de paga uma indenização por invalidez permanente, verificar-se a morte 
do empregado dentro de um ano, a contar do acidente e em consequência do mesmo, 
a Seguradora pagará a diferença, se houver, entre a indenização devida por “Morte ou 
Invalidez Permanente” e a importância anteriormente paga por invalidez permanente.

2.1.3 - Não estão abrangidas pela cobertura de “Assistência Médica e Despesas 
Suplementares”, as despesas decorrentes de diárias hospitalares, de estados de convalescença 
e de dietas especiais, bem como as despesas de acompanhantes.

2.1. 4 - Reiteram-se os subitens 1.1.1 a 1.1.3, das disposições da modalidade citada no  
item 1.1.

COBERTURA ADICIONAL
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3 - RISCOS EXCLUÍDOS

3.1 - Reiteram-se os riscos excluídos constantes nas Condições Especiais, vinculadas 
à Cobertura Básica citada no item 1.1, ressalvados os que contrariarem as presentes 
disposições.

 
4 - OUTRAS DISPOSIÇÕES

4.1 - Reitera-se, em particular, a cláusula 4, das Condições Especiais da Cobertura Básica 
citada no item 1.1.
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TACOS DE GOLFE

 
1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - Para contratar esta cobertura, o Segurado deverá pagar o prêmio adicional 
correspondente, e ter pactuado, previamente, a Cobertura Básica Responsabilidade Civil 
Familiar (Chefe de Família).

 
2 - COBERTURA ADICIONAL - RISCO COBERTO

2.1 - O risco coberto é a responsabilização civil do Segurado por DANOS MATERIAIS, 
causados a TACOS DE GOLFE, quando cedidos, alugados ou arrendados por terceiros 
ao Segurado, ocorridos em locais destinados à prática do esporte, e decorrentes 
EXCLUSIVAMENTE dos seguintes fatos geradores:

a) roubo; ou

b) incêndio; ou

c) raio e suas consequências.

2.1.1 - Esta Cobertura Adicional abrange não só o clube ou a associação dos quais o 
Segurado seja sócio e/ou membro, mas também quaisquer locais destinados à prática do 
esporte.

2.1.2 -  A garantia NÃO prevalecerá quando os tacos de golfe pertencerem 

ao Segurado.

 
3 - RISCOS EXCLUÍDOS

3.1 - Reiteram-se os riscos excluídos constantes nas Condições Especiais, vinculadas à 
Cobertura Básica descrita no item 1.1, ressalvados os que contrariarem as presentes 
disposições.

 
4 - OUTRAS DISPOSIÇÕES

4.1 - Reitera-se, em particular, a cláusula 4, das Condições Especiais da Cobertura Básica 
descrita no item 1.1.

COBERTURA ADICIONAL
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“HOLE-IN-ONE”

1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - Para contratar esta cobertura, o Segurado deverá pagar o prêmio adicional 
correspondente, e ter pactuado, previamente, a Cobertura Básica Responsabilidade Civil 
Familiar (Chefe de Família).

 
2 - COBERTURA ADICIONAL - RISCOS COBERTOS

2.1 - Os riscos cobertos são a responsabilização civil do Segurado por DANOS MATERIAIS 
causados a terceiros, e o reembolso das DESPESAS efetuadas pelo Segurado, por ocasião 
das comemorações tradicionais decorrentes do seguinte fato gerador:

a) obtenção, pelo Segurado, de um “hole-in-one”, em local destinado à prática do golfe.

2.1.1 - Esta Cobertura Adicional abrange não só o clube ou a associação dos quais o 
Segurado seja sócio e/ou membro, mas também quaisquer locais destinados à prática do 
esporte.

 
3 - RISCOS EXCLUÍDOS

3.1 - Reiteram-se os riscos excluídos constantes nas Condições Especiais, vinculadas 
à Cobertura Básica citada no item 1.1, ressalvados os que contrariarem as presentes 
disposições.

 
4 - OUTRAS DISPOSIÇÕES

4.1 - Reitera-se, em particular, a cláusula 4, das Condições Especiais da Cobertura Básica 
citada no item 1.1.

COBERTURA ADICIONAL
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PRÁTICA DE ESPORTES

1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - Para contratar esta cobertura, o Segurado deverá pagar o prêmio adicional 
correspondente, e ter pactuado, previamente, a Cobertura Básica Responsabilidade Civil 
Familiar (Chefe de Família).

 
2 - COBERTURA ADICIONAL - RISCO COBERTO

2.1 - O risco coberto é a responsabilização civil do Segurado por DANOS MATERIAIS E/
OU CORPORAIS, CAUSADOS A TERCEIROS, decorrentes EXCLUSIVAMENTE do 
seguinte fato gerador:

a) a prática dos esportes expressamente especificados na apólice e/ou em aditivo à mesma.

2.1.1 - Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado ao tentar 
evitar e/ou minorar os danos aludidos acima.

 
3 - RISCOS EXCLUÍDOS

3.1 - Reiteram-se os riscos excluídos constantes nas Condições Especiais, vinculadas à 
modalidade contratada, ressalvados os que contrariarem as presentes disposições.

3.1.1 - Em particular, apenas para esta cobertura, retiram-se, da alínea (c), do subitem 2.1, 
das disposições da Cobertura Básica citada no item 1.1, os incisos correspondentes aos 
esportes praticados, especificados na apólice e/ou em aditivo à mesma.

 
4 - OUTRAS DISPOSIÇÕES

4.1 - Reitera-se, em particular, a cláusula 4, das Condições Especiais da Cobertura Básica 
citada no item 1.1.

COBERTURA ADICIONAL
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CIRCULAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU VEÍCULOS  
NAS VIAS PÚBLICAS E ADJACÊNCIAS

 
1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - A contratação desta cobertura se subordina ao pagamento de prêmio adicional.

1.2 - Esta cobertura NÃO pode ser contratada isoladamente, estando vinculada à Cobertura 
Básica selecionada e pactuada pelo Segurado.

 
2 - COBERTURA ADICIONAL - RISCO COBERTO

2.1 - O risco coberto é a responsabilização civil do Segurado por DANOS CORPORAIS E/
OU MATERIAIS, CAUSADOS A TERCEIROS, decorrentes, EXCLUSIVAMENTE, do 
seguinte fato gerador:

a) acidentes ocorridos com equipamentos e/ou veículos terrestres de propriedade do 
Segurado, ou por ele alugados ou arrendados, ao circularem nas vias públicas adjacentes 
aos estabelecimentos especificados na apólice.

2.1.1 - Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado ao tentar 
evitar e/ou minorar os danos aludidos acima.

2.1.2 - O termo “acidente” significa qualquer evento danoso que ocorra de forma súbita, 
imprevista e exterior à vítima ou à coisa atingida, não necessariamente provocando morte, 
sequelas permanentes ou perda total.

2.1.3 - Esta garantia é concorrente com o Seguro de Responsabilidade Civil Facultativo dos 
veículos envolvidos.

 
3 - RISCOS EXCLUÍDOS

3.1 - Reiteram-se os riscos excluídos constantes nas Condições Especiais, vinculadas à 
modalidade selecionada, ressalvados os que contrariarem estas disposições.

 
4 - OUTRAS DISPOSIÇÕES

4.1 - Reiteram-se as demais condições da modalidade selecionada, com exceção das que 
contrariarem qualquer disposição desta cobertura.

COBERTURA ADICIONAL
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RISCOS CONTINGENTES DE VEÍCULOS TERRESTRES MOTORIZADOS

 
1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - A contratação desta cobertura se subordina ao pagamento de prêmio adicional.

1.2 - Esta cobertura NÃO pode ser contratada isoladamente, estando vinculada à Cobertura 
Básica selecionada e pactuada pelo Segurado.

 
2 - COBERTURA ADICIONAL - RISCO COBERTO

2.1 - O risco coberto é a responsabilização civil do Segurado por DANOS CORPORAIS E/
OU MATERIAIS, e decorrentes, EXCLUSIVAMENTE, do seguinte fato gerador:

a) acidentes ocorridos com veículos terrestres que estejam eventualmente a serviço do 
Segurado, mas que não sejam de sua propriedade, nem por ele alugados ou arrendados.

2.1.1 - A garantia dada por esta Cobertura Adicional só prevalecerá se os veículos:

a) forem de propriedade de funcionários do Segurado, assim compreendidos os seus 
empregados, prepostos, estagiários e bolsistas; ou

b) não estiverem sendo operados e/ou dirigidos pelo Segurado e/ou por seus funcionários, 
quando forem de propriedade de terceiros.

2.1.2 - Esta cobertura é subsidiária em relação ao seguro DPVAT e concorrente com o 
seguro de Responsabilidade Civil Facultativo dos veículos envolvidos.

2.1.3 - Esta cobertura só se aplicará na proteção dos interesses do Segurado, não se admitindo, 
em hipótese alguma, a sua aplicação em benefício dos proprietários dos veículos.

2.1.4 - Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado ao tentar 
evitar e/ou minorar os danos aludidos acima.

2.1.5 - O termo “acidente” significa qualquer evento danoso que ocorra de forma súbita, 
imprevista e exterior à vítima ou à coisa atingida, não necessariamente provocando morte, 
sequelas permanentes ou perda total.

 
3 - RISCOS EXCLUÍDOS

3.1 - Reiteram-se os riscos excluídos constantes nas Condições Especiais, vinculadas à 
modalidade selecionada, ressalvados os que contrariarem estas disposições.

COBERTURA ADICIONAL
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4 - OUTRAS DISPOSIÇÕES

4.1 - Reiteram-se as demais condições da modalidade selecionada, com exceção das que 
contrariarem qualquer disposição desta cobertura.
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RISCOS CONTINGENTES RESULTANTES DO TRANSPORTE HABITUAL DE 
EMPREGADOS, PREPOSTOS, ESTAGIÁRIOS, BOLSISTAS E/OU TERCEIROS 

CONTRATADOS EM VEÍCULOS TERRESTRES DE TERCEIROS

 
1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - A contratação desta cobertura se subordina ao pagamento de prêmio adicional.

1.2 - Esta cobertura NÃO pode ser contratada isoladamente, estando vinculada à Cobertura 
Básica selecionada e pactuada pelo Segurado.

 
2 - COBERTURA ADICIONAL - RISCO COBERTO

2.1 - O risco coberto é a responsabilização civil do Segurado por DANOS CORPORAIS E/
OU MATERIAIS, CAUSADOS A TERCEIROS, decorrentes, EXCLUSIVAMENTE, do 
seguinte fato gerador:

a) acidentes ocorridos com veículos terrestres de terceiros, utilizados no transporte 
de empregados, prepostos, estagiários e bolsistas do Segurado, e também de terceiros 
contratados, dos locais de trabalho para as suas residências e vice-versa.

2.1.1 - Esta Cobertura Adicional contempla, também, os DANOS CORPORAIS causados 
a empregados, prepostos, estagiários e bolsistas do Segurado, e também a terceiros 
contratados, em consequência, EXCLUSIVAMENTE, de acidentes com os veículos 
transportadores ocorridos no EXTERIOR dos estabelecimentos especificados na apólice.

2.1.2 - A garantia dada por esta Cobertura Adicional somente prevalecerá se:

a) existir contrato de prestação de serviços de transporte, firmado entre o Segurado e os 
terceiros transportadores; e

b) o veículo não for operado e/ou dirigido pelo Segurado ou seus funcionários, assim 
compreendidos os empregados, prepostos, estagiários e bolsistas.

2.1.3 - Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado ao tentar 
evitar e/ou minorar os danos aludidos acima.

 2.1.4 - O termo “acidente” significa qualquer evento danoso que ocorra de forma súbita, 
imprevista e exterior à vítima ou à coisa atingida, não necessariamente provocando morte, 
sequelas permanentes ou perda total.

2.1.5 - Esta cobertura é subsidiária em relação ao seguro DPVAT e concorrente com o 
seguro de Responsabilidade Civil Facultativo dos veículos envolvidos.

COBERTURA ADICIONAL
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2.1.6 - Esta cobertura só se aplicará na proteção dos interesses do Segurado, não se admitindo, 
em hipótese alguma, a sua aplicação em benefício dos proprietários dos veículos.

 
3 - RISCOS EXCLUÍDOS

3.1 - Reiteram-se os riscos excluídos constantes nas Condições Especiais, vinculadas à 
modalidade selecionada, ressalvados os que contrariarem estas disposições, além de:

a) danos corporais sofridos pelos empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e/ou 
terceiros contratados, ainda que a serviço do Segurado, EXCETO se decorrentes de 
acidentes com veículos transportadores pertencentes a terceiros, contratados para efetuar 
habitualmente o transporte daqueles funcionários, condicionado a que os acidentes tenham 
ocorridos no EXTERIOR dos estabelecimentos especificados na apólice.

 
4 - OUTRAS DISPOSIÇÕES

4.1 - Reiteram-se as demais condições da modalidade selecionada, com exceção das que 
contrariarem qualquer disposição desta cobertura.
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VEÍCULOS ALUGADOS E/OU ARRENDADOS (“LEASING”)

 
1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - A contratação desta cobertura se subordina ao pagamento de prêmio adicional.

1.2 - Esta cobertura NÃO pode ser contratada isoladamente, estando vinculada à Cobertura 
Básica selecionada e pactuada pelo Segurado.

 
2 - COBERTURA ADICIONAL - RISCO COBERTO

2.1 - O risco coberto é a responsabilização civil do Segurado por DANOS CORPORAIS 
E/OU MATERIAIS, CAUSADOS A TERCEIROS, decorrentes do seguinte fato gerador:

a) acidentes ocorridos com veículos terrestres alugados e/ou arrendados (“leasing”) pelo 
Segurado, no EXTERIOR dos estabelecimentos especificados na apólice.

2.1.1 - Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado ao tentar 
evitar e/ou minorar os danos aludidos acima.

2.1.2 - O termo “acidente” significa qualquer evento danoso que ocorra de forma súbita, 
imprevista e exterior à vítima ou à coisa atingida, não necessariamente provocando morte, 
sequelas permanentes ou perda total.

2.1.3 - A garantia dada pela cobertura acima é subsidiária em relação ao seguro DPVAT e 
concorrente com o seguro de Responsabilidade Civil Facultativo dos veículos envolvidos.

2.1.4 - Esta cobertura só se aplicará na proteção dos interesses do Segurado, não se admitindo, 
em hipótese alguma, a sua aplicação em benefício dos proprietários dos veículos.

 
3 - RISCOS EXCLUÍDOS

3.1 - Reiteram-se os riscos excluídos constantes nas Condições Especiais, vinculadas à 
modalidade selecionada, ressalvados os que contrariarem estas disposições.

 
4 - OUTRAS DISPOSIÇÕES

4.1 - Reiteram-se as demais condições da modalidade selecionada, com exceção das que 
contrariarem qualquer disposição desta cobertura.

COBERTURA ADICIONAL



SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
15414.900095/2015-36

Sancor Seguros do Brasil S.A. - CNPJ 17.643.407/0001-30 - Av. Duque de Caxias, 882 - Ed. New Tower Plaza - Torre 2 - Zona 1 - Maringá - PR  

CEP: 87013-180 | Capitais e regiões metropolitanas: 4003 0392 - Demais localidades: 0800 200 0392 - www.sancorseguros.com.br

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. (V-31.07.2017)  77

DANOS MATERIAIS A OBJETOS PESSOAIS DE EMPREGADOS, PREPOSTOS, 
ESTAGIÁRIOS, BOLSISTAS E/OU TERCEIROS CONTRATADOS,  

SOB A GUARDA E/OU A CUSTÓDIA DO SEGURADO 

1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - A contratação desta cobertura se subordina ao pagamento de prêmio adicional.

1.2 - Esta cobertura NÃO pode ser contratada isoladamente, estando vinculada à Cobertura 
Básica selecionada e pactuada pelo Segurado.

 
2 - COBERTURA ADICIONAL - RISCO COBERTO

2.1 - O risco coberto é a responsabilização civil do Segurado por DANOS MATERIAIS, 
causados a objetos pessoais de empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e/ou terceiros 
contratados, sob a guarda e/ou a custódia do Segurado, no interior dos estabelecimentos 
especificados na apólice, decorrentes dos fatos geradores relacionados nas disposições da 
modalidade selecionada, EXCETUADOS EXTRAVIO, FURTO OU ROUBO.

2.1.1 - A GARANTIA NÃO ABRANGE VEÍCULOS NEM VALORES.

2.1.2 - Entendem-se como valores: dinheiro, metais preciosos, pedras preciosas ou 
semipreciosas, pérolas, joias, cheques, títulos de crédito de qualquer espécie, selos, apólices, 
e quaisquer outros instrumentos ou contratos, negociáveis ou não, que representem dinheiro.

2.1.3 - Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado ao 
tentar evitar e/ou minorar os danos aludidos acima.

 
3 - RISCOS EXCLUÍDOS

3.1 - Reiteram-se os riscos excluídos constantes nas Condições Especiais, vinculadas à 
modalidade selecionada, ressalvados os que contrariarem estas disposições, além de:

a) danos materiais causados a bens de empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e 
terceiros contratados, ainda que a serviço do Segurado, EXCETO os causados a objetos 
pessoais dos mesmos, quando sob a guarda e/ou a custódia do Segurado.

 
4 - OUTRAS DISPOSIÇÕES

4.1 - Reiteram-se as demais condições da modalidade selecionada, com exceção das que 
contrariarem qualquer disposição desta cobertura.

COBERTURA ADICIONAL
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DANOS MATERIAIS A OBJETOS PESSOAIS DE TERCEIROS,  
SOB A GUARDA E/OU A CUSTÓDIA DO SEGURADO 

1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - A contratação desta cobertura se subordina ao pagamento de prêmio adicional.

1.2 - Esta cobertura NÃO pode ser contratada isoladamente, estando vinculada à Cobertura 
Básica selecionada e pactuada pelo Segurado.

 
2 - COBERTURA ADICIONAL - RISCO COBERTO

2.1 - O risco coberto é a responsabilização civil do Segurado por DANOS MATERIAIS, 
causados a objetos pessoais de terceiros, sob a guarda e/ou a custódia do Segurado, no 
interior dos estabelecimentos especificados na apólice, decorrentes dos fatos geradores 
relacionados nas disposições da modalidade selecionada, EXCETUADOS EXTRAVIO, 
FURTO OU ROUBO.

2.1.1 - A GARANTIA NÃO ABRANGE VEÍCULOS NEM VALORES.

2.1.2 - Entendem-se como valores: dinheiro, metais preciosos, pedras preciosas ou 
semipreciosas, pérolas, joias, cheques, títulos de crédito de qualquer espécie, selos, apólices, 
e quaisquer outros instrumentos ou contratos, negociáveis ou não, que representem dinheiro.

2.1.3 - Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado ao tentar 
evitar e/ou minorar os danos aludidos acima.

 
3 - RISCOS EXCLUÍDOS

3.1 - Reiteram-se os riscos excluídos constantes nas Condições Especiais, vinculadas à 
modalidade selecionada, ressalvados os que contrariarem estas disposições, além da:

a) guarda ou custódia, do transporte, do uso ou da movimentação, de bens tangíveis, 
documentos e/ou valores de terceiros, em poder do Segurado, EXCETO OS DANOS 
MATERIAIS causados a objetos pessoais de terceiros, quando sob a guarda e/ou a custódia 
do Segurado.

 
4 - OUTRAS DISPOSIÇÕES

4.1 - Reiteram-se as demais condições da modalidade selecionada, com exceção das que 
contrariarem qualquer disposição desta cobertura.

COBERTURA ADICIONAL
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RECLAMAÇÕES DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE COMESTÍVEIS 
E/OU BEBIDAS NOS ESTABELECIMENTOS ESPECIFICADOS NA APÓLICE

1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - A contratação desta cobertura se subordina ao pagamento de prêmio adicional.

1.2 - Esta cobertura NÃO pode ser contratada isoladamente, estando vinculada à Cobertura 
Básica selecionada e pactuada pelo Segurado.

 
2 - COBERTURA ADICIONAL - RISCO COBERTO

2.1 - O risco coberto é a responsabilização civil do Segurado por DANOS CORPORAIS, 
causados a terceiros, empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e/ou contratados, 
decorrentes do seguinte fato gerador:

a) consumo de comestíveis e/ou bebidas, fornecidos e/ou comercializados pelo Segurado, 
ou por terceiros autorizados, nos estabelecimentos especificados na apólice.

2.1.1 - A garantia acima NÃO prevalecerá se os danos tiverem sido causados por PRODUTOS 
da caça, ou PRODUTOS do solo, da pecuária e/ou da pesca NÃO submetidos a qualquer 
processo de transformação e/ou industrialização.

2.1.2 - A responsabilidade do Segurado é subsidiária em relação aos terceiros autorizados a 
fornecer comidas e/ou bebidas nos estabelecimentos especificados na apólice.

2.1.3 - Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado ao tentar 
evitar e/ou minorar os danos aludidos acima.

 
3 - RISCOS EXCLUÍDOS

3.1 - Reiteram-se os riscos excluídos constantes nas Condições Especiais, vinculadas à 
modalidade selecionada, além de:

a) danos corporais sofridos pelos empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e terceiros 
contratados, ainda que a serviço do Segurado, EXCETO se decorrentes do consumo de 
comestíveis e/ou bebidas, fornecidos e/ou comercializados pelo Segurado, ou por terceiros 
autorizados, nos estabelecimentos especificados na apólice.

 
4 - OUTRAS DISPOSIÇÕES

4.1 - Reiteram-se as demais condições da modalidade selecionada, com exceção das que 
contrariarem qualquer disposição desta cobertura.

COBERTURA ADICIONAL
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FALHAS DE PROFISSIONAL DA ÁREA MÉDICA

 
1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - A contratação desta cobertura se subordina ao pagamento de prêmio adicional.

1.2 - Esta cobertura NÃO pode ser contratada isoladamente, estando vinculada à Cobertura 
Básica selecionada e pactuada pelo Segurado.

2 - COBERTURA ADICIONAL - RISCO COBERTO

2.1 - O risco coberto é a responsabilização civil do Segurado por DANOS CORPORAIS, 
causados a terceiros, empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e/ou contratados, 
decorrentes seguinte fato gerador:

a) falhas profissionais do pessoal dos ambulatórios, postos médicos e/ou odontológicos 
eventualmente mantidos pelo Segurado nos estabelecimentos especificados na apólice.

2.1.1 - A garantia dada pela cobertura acima NÃO prevalecerá se os danos corporais 
decorrerem de:

a) atos ou intervenções proibidos por lei;

b) tratamento radiológico, radioterápico, eletroterápico;

c) de utilização de medicina nuclear;

d) administração de anestesia geral;

e) utilização e/ou prescrição de medicamentos proibidos, ou ainda não aprovados, pelos 
órgãos competentes.

2.1.2 - A garantia dada pela cobertura acima NÃO prevalecerá quando os serviços forem 
prestados por profissionais não legalmente habilitados pelos órgãos competentes.

2.1.3 - Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado ao tentar 
evitar e/ou minorar os danos aludidos acima.

2.1.4 - A garantia acima é subsidiária em relação a seguro de Responsabilidade Civil 
Profissional, eventualmente contratado pelos profissionais envolvidos.

 

COBERTURA ADICIONAL
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3 - RISCOS EXCLUÍDOS

3.1 - Reiteram-se os riscos excluídos constantes nas Condições Especiais, vinculadas à 
modalidade selecionada, além de:

a) danos corporais sofridos pelos empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e 
terceiros contratados, ainda que a serviço do Segurado, EXCETO quando decorrentes 
de falhas profissionais do pessoal dos ambulatórios, postos médicos e/ou odontológicos 
eventualmente mantidos pelo Segurado nos estabelecimentos especificados na apólice;

b) danos relacionados à prestação de serviços profissionais a terceiros, EXCETO DANOS 
CORPORAIS decorrentes de falhas profissionais do pessoal de ambulatórios, postos 
médicos e/ou odontológicos eventualmente mantidos pelo Segurado nos estabelecimentos 
especificados na apólice; serviços profissionais são aqueles prestados por pessoas com 
conhecimento ou treinamento técnico especializado, habilitadas por órgãos competentes, 
de âmbito nacional, e geralmente denominadas “profissionais liberais”; por exemplo, 
advogados, arquitetos, auditores, contadores, corretores de seguros, dentistas, diretores 
e administradores de empresas, enfermeiros, engenheiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, 
médicos, notários e profissionais de cartórios, veterinários, etc.

 
4 - OUTRAS DISPOSIÇÕES

4.1 - Reiteram-se as demais condições da modalidade selecionada, com exceção das que 
contrariarem qualquer disposição desta cobertura.
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DANOS MORAIS

 
1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - A contratação desta cobertura se subordina ao pagamento de prêmio adicional.

1.2 - Esta cobertura NÃO pode ser contratada isoladamente, estando vinculada à Cobertura 
Básica selecionada e pactuada pelo Segurado.

 
2 - COBERTURA ADICIONAL - RISCO COBERTO

2.1 - O risco coberto é a responsabilização civil do Segurado por DANOS MORAIS, 
causados a terceiros, vinculados a DANOS CORPORAIS E/OU MATERIAIS garantidos 
pela cobertura contratada.

2.1.1 - A vinculação dos DANOS MORAIS a DANOS CORPORAIS E/OU MATERIAIS 
cobertos pelo seguro deve estar exarada em sentença judicial transitada em julgado, ou ter 
sido autorizada expressamente pela Seguradora.

 
3 - RISCOS EXCLUÍDOS

3.1 - Reiteram-se os riscos excluídos constantes nas Condições

Especiais, vinculadas à modalidade selecionada, ressalvados os que contrariarem as 
presentes disposições, além de:

a) DANOS MORAIS, EXCETO aqueles vinculados a DANOS CORPORAIS E/OU 
MATERIAIS garantidos por este seguro.

 
4 - OUTRAS DISPOSIÇÕES

4.1 - Reiteram-se as demais condições da modalidade selecionada, com exceção das que 
contrariarem qualquer disposição desta cobertura.

COBERTURA ADICIONAL
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DESPESAS DE DEFESA EM JUÍZO CIVIL

 
1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - A contratação desta cobertura se subordina ao pagamento de prêmio adicional.

1.2 - Esta cobertura NÃO pode ser contratada isoladamente, estando vinculada:

a) à Cobertura Básica selecionada e pactuada pelo Segurado;

b) às Coberturas Adicionais contratadas, em complemento à Cobertura Básica acima 
mencionada.

 
2 - COBERTURA ADICIONAL - RISCO COBERTO

2.1 - O risco coberto é a necessidade de contratação, pelo Segurado, de advogado(s), 
para o defender em ação civil de perdas e danos, em que a sua responsabilização civil 
esteja amparada, total ou parcialmente, por Cobertura Básica e/ou Adicional, de RC Geral, 
pactuada com a Seguradora.

2.1.1 - Estão cobertos os honorários dos advogados e as custas judiciais, até o Limite 
Máximo de Indenização pactuado para esta Cobertura Adicional.

 
3 - RISCOS EXCLUÍDOS

3.1 - Reiteram-se os riscos excluídos constantes nas Condições e Especiais, vinculadas às 
coberturas contratadas, ressalvados os que contrariem as presentes disposições.

 
4 - OUTRAS DISPOSIÇÕES

4.1 - Ratificam-se as Condições Especiais da Cobertura Básica selecionada.

COBERTURA ADICIONAL
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 DESPESAS DE DEFESA EM JUÍZO CRIMINAL

1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - A contratação desta cobertura se subordina ao pagamento de prêmio adicional.

1.2 - Esta cobertura NÃO pode ser contratada isoladamente, estando vinculada:

a) à Cobertura Básica selecionada e pactuada pelo Segurado;

b) às Coberturas Adicionais contratadas, em complemento à Cobertura Básica acima 
mencionada.

 
2 - COBERTURA ADICIONAL - RISCO COBERTO

2.1 - O risco coberto é a necessidade de contratação, pelo Segurado, de advogado(s), para 
o defender(em) em JUÍZO CRIMINAL, em processo vinculado a ação civil de perdas e 
danos, em que a sua responsabilização civil esteja amparada, total ou parcialmente, por 
Cobertura Básica e/ou Adicional, de RC Geral, pactuada com a Seguradora.

2.1.1 - Estão cobertos os honorários dos advogados e as custas judiciais, até o Limite 
Máximo de Indenização pactuado para esta Cobertura Adicional.

 
3 - RISCOS EXCLUÍDOS

3.1 - Reiteram-se os riscos excluídos constantes nas Condições Especiais, vinculadas às 
coberturas contratadas, ressalvados os que contrariem as presentes disposições.

 
4 - OUTRAS DISPOSIÇÕES

4.1 - Ratificam-se as Condições Especiais da Cobertura Básica selecionada.

COBERTURA ADICIONAL
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POLUIÇÃO, CONTAMINAÇÃO E/OU VAZAMENTO, SÚBITOS, 
INESPERADOS E NÃO INTENCIONAIS

 
1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - A contratação desta cobertura se subordina ao pagamento de prêmio adicional.

1.2 - Esta cobertura NÃO pode ser contratada isoladamente, estando vinculada à Cobertura 
Básica selecionada e pactuada pelo Segurado.

 
2 - COBERTURA ADICIONAL - RISCO COBERTO

2.1 - O risco coberto é a responsabilização civil do Segurado por DANOS CORPORAIS 
E/OU MATERIAIS, causados a terceiros, ocorridos nos locais especificados na apólice, e 
decorrentes do seguinte fato gerador:

a) poluição, contaminação e/ou vazamento, súbitos, inesperados e não intencionais, 
provocados por substância tóxica e/ou poluente, e desde que satisfeitas, em conjunto, as 
seguintes condições:

I - a emissão, descarga, dispersão, desprendimento, escape, emanação e/ou vazamento da 
substância tóxica e/ou poluente deverão ter se iniciado em data claramente identificada, e 
cessado em até 72 (setenta e duas) horas após o seu início;

II - os danos corporais e/ou materiais, causados a terceiros, deverão ter se manifestado em 
até 72 (setenta e duas) horas após a data de início aludida na alínea precedente;

III - a emissão, descarga, dispersão, desprendimento, escape, emanação e/ou vazamento da 
substância tóxica e/ou poluente deverão ter se originado de depósitos, dutos, tubulações ou 
quaisquer equipamentos localizados NO NÍVEL OU ACIMA DA SUPERFÍCIE DO SOLO 
OU DA ÁGUA.

2.1.1 - Se as partes divergirem com relação à data de início e/ou de término da emissão, 
descarga, dispersão, desprendimento, escape, emanação e/ ou vazamento da substância 
tóxica e/ou poluente, caberá ao Segurado, às suas expensas, comprovar que todas as 
condições acima foram atendidas.

2.1.2 - Até que a comprovação aludida no subitem precedente seja efetuada, a Seguradora 
NÃO acolherá qualquer reclamação de sinistro vinculada à cobertura de poluição, 
contaminação e/ou vazamento.

 2.1.3 - O Segurado se obriga também a desenvolver e a manter em perfeitas condições, 
programas de gerenciamento de riscos e de gerenciamento/monitoramento ambiental, às 
suas expensas, visando prevenir e dotar os locais indicados na apólice, de segurança contra 

COBERTURA ADICIONAL



SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
15414.900095/2015-36

86

Sancor Seguros do Brasil S.A. - CNPJ 17.643.407/0001-30 - Av. Duque de Caxias, 882 - Ed. New Tower Plaza - Torre 2 - Zona 1 - Maringá - PR  

CEP: 87013-180 | Capitais e regiões metropolitanas: 4003 0392 - Demais localidades: 0800 200 0392 - www.sancorseguros.com.br

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. (V-31.07.2017)  

poluição, contaminação e/ou vazamento de substâncias tóxicas e/ou poluentes, existentes 
naqueles locais, sob pena de perda de direito.

2.1.4 - Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado ao tentar 
evitar e/ou minorar os danos aludidos acima.

 
3 - RISCOS EXCLUÍDOS

3.1 - Além dos riscos excluídos constantes nas Condições Especiais, vinculadas à 
modalidade selecionada, ressalvados os que contrariarem as presentes disposições, 
NÃO ESTÃO GARANTIDAS POR ESTA COBERTURA AS QUANTIAS DEVIDAS 
E/OU AS DESPENDIDAS, PELO SEGURADO, PARA REPARAR, EVITAR E/OU 
MINORAR DANOS, DE QUALQUER ESPÉCIE, DECORRENTES DE POLUIÇÃO, 
CONTAMINAÇÃO E/OU VAZAMENTO, CAUSADOS:

a) pelo descumprimento de leis e/ou regulamentos relativos ao meio ambiente;

b) a elementos naturais sem titularidade privada, de domínio público;

c) de poluição, contaminação e/ou vazamento, EXCETO DANOS CORPORAIS E/OU 
MATERIAIS, causados a terceiros, nos locais especificados na apólice, condicionado a que 
a poluição, a contaminação e/ou o vazamento sejam súbitos, inesperados e não intencionais, 
provocados por substância tóxica e/ou poluente.

 
4 - OUTRAS DISPOSIÇÕES

4.1 - Reiteram-se as demais condições da modalidade selecionada, com exceção das que 
contrariarem qualquer disposição desta cobertura.
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BRIGADA DE INCÊNDIO E/OU SERVIÇOS DE SEGURANÇA E/OU 
VIGILÂNCIA, MANTIDOS E/OU CONTRATADOS PELO SEGURADO

 
1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - A contratação desta cobertura se subordina ao pagamento de prêmio adicional.

1.2 - Esta cobertura NÃO pode ser contratada isoladamente, estando vinculada à Cobertura 
Básica selecionada e pactuada pelo Segurado.

 
2 - COBERTURA ADICIONAL - RISCO COBERTO

2.1 - O risco coberto é a responsabilização civil do Segurado por DANOS CORPORAIS 
E/OU MATERIAIS, causados a terceiros, empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e 
terceiros contratados, decorrentes do seguinte fato gerador:

a) ações do pessoal da brigada de incêndio e/ou dos serviços de segurança e/ou vigilância, 
mantidos e/ou contratados pelo Segurado, durante o exercício de suas funções nos locais 
especificados na apólice, incluindo as ruas adjacentes.

2.1.1 - Estão incluídos na garantia acima os serviços de segurança e/ou vigilância que 
empregam pessoas armadas, animais, e/ou dispositivos mecânicos, elétricos e/ou eletrônicos.

2.1.2 - A garantia dada pela cobertura acima NÃO prevalecerá quando os serviços forem 
prestados por pessoal não legalmente habilitado pelos órgãos competentes.

2.1.3 - Tratando-se de brigada de incêndio e/ou de serviços de segurança e/ou vigilância 
CONTRATADOS pelo Segurado, a garantia dada pela cobertura acima é subsidiária 
em relação a seguro de Responsabilidade Civil, eventualmente mantido pelas empresas 
prestadoras dos serviços.

2.1.4 - Na hipótese do subitem precedente, a garantia somente prevalecerá se existir contrato 
formal entre o Segurado e as empresas prestadoras dos serviços.

2.1.5 - Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado ao tentar 
evitar e/ou minorar os danos aludidos acima.

 
3 - RISCOS EXCLUÍDOS

3.1 - Consideram-se riscos excluídos da presente cobertura:

a) danos materiais causados a bens de empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e 
terceiros contratados, ainda que a serviço do Segurado, EXCETO quando decorrentes de 

COBERTURA ADICIONAL
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ações do pessoal da brigada de incêndio e/ou dos serviços de segurança e/ou vigilância, 
mantidos e/ou contratados pelo Segurado, durante o exercício de suas funções nos locais 
especificados na apólice.

b) danos corporais sofridos pelos empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e terceiros 
contratados, ainda que a serviço do Segurado, EXCETO quando decorrentes de ações do 
pessoal da brigada de incêndio e/ou dos serviços de segurança e/ou vigilância, mantidos e/
ou contratados pelo Segurado, durante o exercício de suas funções nos locais especificados 
na apólice.

 
4 - OUTRAS DISPOSIÇÕES

4.1 - Reiteram-se as demais condições da modalidade selecionada, com exceção das que 
contrariarem qualquer disposição desta cobertura.
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANOBRISTA (“VALET”) 
CUSTÓDIA DE VEÍCULOS TERRESTRES AUTOMOTORES DE TERCEIROS - 
PERCURSO ENTRE O(S) LOCAL(IS) DE RECEPÇÃO DOS VEÍCULOS E O(S) 

LOCAL(IS) DE GUARDA DOS VEÍCULOS

 
1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - A contratação desta cobertura se subordina ao pagamento de prêmio adicional.

1.2 - Esta cobertura NÃO pode ser contratada isoladamente, estando vinculada à Cobertura 
Básica selecionada e pactuada pelo Segurado.

 
2 - COBERTURA ADICIONAL - RISCO COBERTO

2.1 - O risco coberto é a responsabilização civil do Segurado por DANOS MATERIAIS 
causados AOS veículos terrestres automotores de propriedade de terceiros, sob a sua 
guarda e/ou custódia, quando conduzidos por seus empregados, devidamente habilitados, 
durante o percurso entre o(s) local(is) de recepção dos veículos e o(s) local(is) de guarda 
dos mesmos, danos estes decorrentes exclusivamente dos seguintes fatos geradores:

a) colisão de veículo contra obstáculos, inclusive contra outros veículos;

b) roubo total do veículo;

c) incêndio e/ou explosão.

2.2 - Está coberta também a responsabilização civil do Segurado por DANOS CORPORAIS 
E/OU MATERIAIS causados a terceiros, pelos veículos acima citados, em acidentes 
ocorridos durante os percursos de ida e/ou volta entre o(s) local(is) de recepção dos veículos 
e o(s) local(is) de guarda dos mesmos.

2.2.1 - Esta cobertura é subsidiária em relação aos seguros DPVAT e de Responsabilidade 
Civil Facultativo do veículo sob a guarda e/ou a custódia do Segurado.

2.2.2 - O termo “acidente” significa qualquer evento danoso que ocorra de forma súbita, 
imprevista e exterior à vítima ou à coisa atingida, não necessariamente provocando morte, 
sequelas permanentes ou perda total.

2.3 - Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas, pelo Segurado e/ou por 
seus empregados, ao tentar evitar e/ou minorar os danos aludidos nos subitens 2.1 e 2.2, 
acima.

2.4 - A garantia ESTÁ CONDICIONADA:

COBERTURA ADICIONAL
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a) À CONTRATAÇÃO PRÉVIA da Cobertura Básica Guarda de Veículos Terrestres de 
Terceiros (I) e/ou da Cobertura Básica Guarda de Veículos de Terceiros (II), se o Segurado 
for o responsável pelo(s) local(is) em que são guardados os veículos entregues à sua 
custódia; OU

b) À EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE O 
SEGURADO E O(S) LOCAL(IS) DE GUARDA DOS VEÍCULOS, se o Segurado NÃO for 
o responsável pelo(s) local(is) em que são guardados os veículos entregues à sua custódia.

3 - RISCOS EXCLUÍDOS

3.1 - Reiteram-se os riscos excluídos constante nas Condições vinculadas à modalidade 
selecionada, ressalvados os que contrariarem estas disposições.

 
4 - OUTRAS DISPOSIÇÕES

4.1 - Reiteram-se as demais condições da modalidade selecionada, com exceção das que 
contrariem qualquer disposição desta cobertura.
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CLÁUSULA 1ª - OBJETIVO

1.1. O objetivo desta Cobertura Adicional é a inclusão, mediante pagamento de prêmio 
adicional, da cobertura de Responsabilidade Civil Síndico.

1.2. A contratação desta cobertura se dá expressamente por pessoas jurídicas.

 
CLÁUSULA 2ª - GARANTIA

2.1. Esta cobertura garante ao Segurado, quando responsabilizado por danos causados 
a terceiros, o reembolso das indenizações que for obrigado a pagar, a título de reparação, 
por sentença judicial transitada em julgado, ou por acordo com os terceiros prejudicados, 
com a anuência da Sociedade Seguradora, desde que atendidas as disposições do contrato. 
Está coberta a Responsabilidade Civil pelos danos involuntários causados a terceiros, 
decorrentes de falhas de gestão e verificadas simultaneamente as seguintes condições:

a) as falhas de gestão, entendidas como o descumprimento de obrigações funcionais, 
negligência, erros e omissões, tenham sido cometidas exclusivamente no exercício da 
função de síndico do condomínio especificado na apólice e não sejam anteriores à “data 
-limite para ocorrências” prevista na apólice; e

b) os danos resultantes dessas falhas ocorram e sejam reclamados no território brasileiro.

2.2. Para efeito desta cobertura, o síndico é entendido como Segurado e os condôminos são 
equiparados a terceiros.

2.3. Ao invés de reembolsar o Segurado, o pagamento poderá ser realizado diretamente ao 
terceiro prejudicado.

2.4. Para este plano de seguro, as partes estipulam um valor máximo de pagamento e/
ou reembolso, denominado “LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO”, que representa 
o limite máximo de responsabilidade da Seguradora POR SINISTRO abrigado pela 
cobertura, atendidas as demais disposições do seguro. Estipula-se também um segundo 
valor máximo de pagamento e/ou reembolso, denominado “LIMITE AGREGADO”, 
que representa o limite máximo de responsabilidade da Seguradora quando considerados 
TODOS os sinistros abrigados pela cobertura, ocorridos independentemente, atendidas as 
demais disposições do seguro.

2.5. Os Limites Máximos de Indenização de cada cobertura, assim como os respectivos 
Limites Agregados, não se somam nem se comunicam.

 
 
 

COBERTURA ADICIONAL DE SÍNDICO
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CLÁUSULA 3ª - RISCOS EXCLUÍDOS

3.1. NÃO ESTÃO GARANTIDAS POR ESTA COBERTURA as quantias devidas e/ou 
as despendidas, pelo Segurado, para reparar, evitar e/ou minorar danos, de qualquer 
espécie:

a) caso fortuito ou força maior;

b) multa de qualquer natureza imposta ao Segurado;

c) perdas sofridas pelo condomínio ou por terceiros, que impliquem para o Segurado 
lucro ou vantagens não autorizadas por lei;

d) qualquer ganho ou vantagem indevidos, obtidos pelo Segurado no exercício de suas 
funções de síndico, inclusive na hipótese de remunerações recebidas indevidamente, 
sem prévio consentimento do condomínio quando cabível;

e) falhas ou omissões relativas à contratação ou manutenção de seguros, planos de 
benefício, de pensão ou pecúlios;

f) responsabilidades assumidas pelo segurado por contratos ou convenções, que não 
sejam decorrentes de obrigações civis legais;

g) inadimplemento de obrigações por força exclusiva de contratos e/ou convenções;

h) sinistros cobertos total ou parcialmente por outro tipo de seguro que não o de 
responsabilidade civil de síndicos de imóveis em condomínio.

 
CLÁUSULA 4ª - DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. Ratificam-se as Condições do Plano de Seguro Principal, exceto as disposições que 
conflitarem com as presentes Condições Especiais, hipótese em que estas prevalecerão 
sobre aquelas.
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 PORTÕES

 
CLÁUSULA 1ª - OBJETIVO

1.1. O objetivo desta Cobertura Adicional é a inclusão, mediante pagamento de prêmio 
adicional, da cobertura de Responsabilidade Civil Portões.

1.2. A contratação desta cobertura se dá expressamente por pessoas jurídicas.

 
CLÁUSULA 2ª - GARANTIA

2.1. Esta cobertura garante ao Segurado, quando responsabilizado por danos 
causados a terceiros, o reembolso das indenizações que for obrigado a pagar, a título 
de reparação, por sentença judicial transitada em julgado, ou por acordo com os 
terceiros prejudicados, com a anuência da Sociedade Seguradora, desde que atendidas 
as disposições do contrato. Está coberta a Responsabilidade Civil pelos DANOS 
MATERIAIS causados pelos portões eletrônicos instalados no local segurado, por 
eventos de causa externa, inclusive em decorrência de impacto de veículos terrestres.

2.2. Considera-se, também, veículo terrestre, para efeito desta cobertura, aquele que não 
disponha de tração própria.

2.3. Ao invés de reembolsar o Segurado, o pagamento poderá ser realizado diretamente ao 
terceiro prejudicado.

2.4. Para este plano de seguro, as partes estipulam um valor máximo de pagamento e/
ou reembolso, denominado “LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO”, que representa 
o limite máximo de responsabilidade da Seguradora POR SINISTRO abrigado pela 
cobertura, atendidas as demais disposições do seguro. Estipula-se também um segundo 
valor máximo de pagamento e/ou reembolso, denominado “LIMITE AGREGADO”, 
que representa o limite máximo de responsabilidade da Seguradora quando considerados 
TODOS os sinistros abrigados pela cobertura, ocorridos independentemente, atendidas as 
demais disposições do seguro.

2.5. Os Limites Máximos de Indenização de cada cobertura, assim como os respectivos 
Limites Agregados, não se somam nem se comunicam.

 
CLÁUSULA 3ª - RISCOS EXCLUÍDOS

3.1. ESTE CONTRATO NÃO COBRE:

a) DANOS À CARGA DO VEÍCULO;

COBERTURA ADICIONAL
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b) DANOS DECORRENTES DA INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES NORMAIS DE 
USO;

c) MANUTENÇÃO INADEQUADA DOS PORTÕES AUTOMÁTICOS; E

d) DANOS DECORRENTES DO ACIONAMENTO INDEVIDO OU IMPRUDENTE 
DOS PORTÕES AUTOMÁTICOS.

 
CLÁUSULA 4ª - DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1.  Ratificam-se as Condições do Plano de Seguro Principal, exceto as disposições que 
conflitarem com as presentes Condições Especiais, hipótese em que estas prevalecerão 
sobre aquelas.
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AUDITÓRIOS

1 - O seguro de Responsabilidade Civil Geral para AUDITÓRIOS abrange, pelo menos, a 
seguinte cobertura:

a) Cobertura Básica Operações - Estabelecimentos Comerciais e/ou Industriais;

1.1 - Sugere-se que as partes estudem a necessidade de contratação da seguinte

cobertura:

a) Cobertura Adicional Brigada de Incêndio e/ou Serviços de Segurança e/ou Vigilância, 
Mantidos e/ou Contratados pelo Segurado.

2 - São introduzidas as seguintes alterações nas Condições Especiais da Cobertura Básica 
citada na alínea a) do item 1.1, ressalvadas as adaptações eventualmente necessárias:

a) nova redação para a alínea (c), do subitem 1.1:

“c) desabamento, total ou parcial, inclusive de arquibancadas, palcos, cenários e de quaisquer 
adaptações efetuadas e/ou autorizadas pelo Segurado naqueles estabelecimentos;”

b) inserção, no subitem 1.1, da seguinte alínea:

“j) TUMULTOS ocorridos entre os frequentadores dos estabelecimentos.”

c) inserção, no subitem 2.1, das seguintes alíneas:

“c) decorrentes de atrasos e/ou antecipações relativos ao horário e/ou à data, de início ou 
de término, dos eventos realizados nos estabelecimentos especificados na apólice, assim 
como de sua não realização ou cancelamento;

d) causados por inobservância voluntária de leis e regulamentos que digam respeito à 
segurança pública nos estabelecimentos especificados na apólice;

e) causados por presença de público superior à capacidade autorizada, nos estabelecimentos 
especificados na apólice;

f) decorrentes da inexistência de vias de escoamento compatíveis com a capacidade de 
público, nos estabelecimentos especificados na apólice.”

g) inserção do seguinte item:

CLÁUSULA ESPECÍFICA 
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“5 - MEDIDAS DE SEGURANÇA

5.1 - Deverá o Segurado observar todas as determinações das autoridades competentes, no 
que se refere a medidas de segurança e prevenção de acidentes, inclusive as relacionadas 
a seguir:

a) proibição da venda e do porte de recipientes metálicos ou de vidro, para acondicionamento 
de bebidas, nas áreas destinadas aos espectadores, nos estabelecimentos especificados na 
apólice;

b) proteção adequada de todas as instalações elétricas;

c) indicação das rotas de fuga e saídas de emergência, para evacuação dos estabelecimentos, 
através de sinalização cuja leitura seja possível mesmo em caso de paralisação do 
fornecimento de energia elétrica;

d) controle do fluxo de público nos pontos de estrangulamento (entradas e saídas), de modo 
a não permitir o acúmulo excessivo de pessoas nesses pontos;

e) vigilância e controle das saídas, de modo a impedir a presença de obstáculos, tais como 
veículos estacionados ou vendedores ambulantes, como também o fechamento indevido de 
portões, acessos, rotas de fuga, saídas de emergência, etc.;

f) existência de brigada de incêndio, mantida e/ou contratada pelo Segurado.”
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CLUBES, AGREMIAÇÕES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS

 
1 - O seguro de Responsabilidade Civil Geral para CLUBES, AGREMIAÇÕES e 
ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS abrange, pelo menos, a seguinte cobertura:

a) Cobertura Básica Operações - Estabelecimentos Comerciais e/ou Industriais;

1.1 - Sugere-se que as partes estudem a necessidade de contratação das seguintes coberturas:

a) Cobertura Básica Promoção de Eventos Artísticos, Esportivos e Similares;

b) Cobertura Adicional Reclamações Decorrentes de Excursões Turísticas, Atividades 
Esportivas, Recreativas e Educacionais, Promovidas Fora dos Estabelecimentos 
Especificados na Apólice;

c) Cobertura Adicional Danos Materiais a Objetos Pessoais de Empregados, Prepostos, 
Estagiários, Bolsistas e/ou Terceiros Contratados, sob a Guarda e/ou a Custódia do Segurado;

d) Cobertura Adicional Danos Materiais a Objetos Pessoais de Terceiros, sob a Guarda e/
ou a Custódia do Segurado;

e) Cobertura Adicional Reclamações Decorrentes do Fornecimento de Comestíveis e/ou 
Bebidas nos Estabelecimentos Especificados na Apólice;

f) Cobertura Adicional Brigada de Incêndio e/ou Serviços de Segurança e/ou Vigilância, 
Mantidos e/ou Contratados pelo Segurado.

2 - São introduzidas as seguintes alterações nas Condições Especiais da Cobertura Básica 
citada na alínea a) do item 1, ressalvadas as adaptações eventualmente necessárias:

a) nova redação para a alínea (c), do subitem 1.1:

“c) desabamento, total ou parcial, inclusive de arquibancadas, palcos, cenários e de quaisquer 
adaptações efetuadas e/ou autorizadas pelo Segurado naqueles estabelecimentos;”

b) inserção, no subitem 1.1, da seguinte alínea:

“j) prática de esportes, recreações ou similares.”

c) inserção, na cláusula 1 - RISCO COBERTO, do seguinte subitem:

“1.1.7 - Os associados da Empresa Segurada, e respectivos dependentes, são equiparados 
a terceiros, EXCETO se participarem de sua Direção ou Administração.”
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d) inserção, no subitem 2.1, das seguintes alíneas:

“c) decorrentes de atrasos e/ou antecipações relativos ao horário e/ou à data, de início ou 
de término, dos eventos realizados nos estabelecimentos especificados na apólice;

d) causados por inobservância voluntária de leis e regulamentos que digam respeito à 
segurança pública nos estabelecimentos especificados na apólice;

e) causados por presença de público superior à capacidade autorizada, nos estabelecimentos 
especificados na apólice;

f) causados a atletas, artistas e/ou desportistas, associados ou não, que participarem 
DIRETAMENTE dos eventos artísticos, esportivos ou similares, promovidos pelo Segurado 
nos estabelecimentos especificados na apólice.”

e) inserção do seguinte item:

 
“5 - MEDIDAS DE SEGURANÇA

5.1 - Deverá o Segurado observar todas as determinações das autoridades competentes, no 
que se refere a medidas de segurança e prevenção de acidentes, inclusive as relacionadas 
a seguir:

a) proibição da venda e do porte de recipientes metálicos ou de vidro, para acondicionamento 
de bebidas, nas áreas destinadas aos sócios e/ou frequentadores, nos estabelecimentos 
especificados na apólice;

b) proteção adequada de todas as instalações elétricas;

c) indicação das rotas de fuga e saídas de emergência, para evacuação do local, através 
de sinalização cuja leitura seja possível mesmo em caso de paralisação do fornecimento 
de energia elétrica;

d) controle do fluxo de público nos pontos de estrangulamento (entradas e saídas), de modo 
a não permitir o acúmulo excessivo de pessoas nesses pontos;

e) vigilância e controle das saídas, de modo a impedir a presença de obstáculos, tais como 
veículos estacionados ou vendedores ambulantes, como também o fechamento indevido de 
portões, acessos, rotas de fuga, saídas de emergência, etc.;

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

g) existência de salva-vidas, caso os estabelecimentos especificados na apólice disponham 
de parque aquático.”
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ESTABELECIMENTOS DE ENSINO

1 - O seguro de Responsabilidade Civil Geral para ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 
abrange, pelo menos, a seguinte cobertura:

a) Cobertura Básica Operações - Estabelecimentos Comerciais e/ou Industriais;

1.1 -  Sugere-se que as partes estudem a necessidade de contratação das seguintes

coberturas:

a) Cobertura Básica Promoção de Eventos Artísticos, Esportivos e Similares;

b) Cobertura Adicional Reclamações Decorrentes de Excursões Turísticas, Atividades 
Esportivas, Recreativas e Educacionais, Promovidas fora dos Estabelecimentos 
Especificados na Apólice;

c) Cobertura Adicional Reclamações Decorrentes do Fornecimento de Comestíveis e/ou 
Bebidas nos Estabelecimentos Especificados na Apólice;

d) Cobertura Adicional Brigada de Incêndio e/ou Serviços de Segurança e/ou Vigilância, 
Mantidos e/ou Contratados pelo Segurado.

2 - São introduzidas as seguintes alterações nas Condições Especiais da Cobertura Básica 
citada na alínea a) do item 1, ressalvadas as adaptações eventualmente necessárias:

a) nova redação para a alínea (c), do subitem 1.1:

“c) desabamento, total ou parcial, inclusive de arquibancadas, palcos, cenários e de quaisquer 
adaptações efetuadas e/ou autorizadas pelo Segurado naqueles estabelecimentos;”

b) inserção, na cláusula 1 - RISCO COBERTO, do seguinte subitem:

“1.1.8 - Os alunos dos estabelecimentos especificados na apólice são equiparados a

terceiros.”

c) inserção, no subitem 2.1, das seguintes alíneas:

“c) resultantes de atrasos e/ou antecipações relativos ao horário e/ou à data, de início ou 
de término, dos eventos realizados nos estabelecimentos especificados na apólice;

d) causados por inobservância voluntária de leis e regulamentos que digam respeito à 
segurança pública nos estabelecimentos especificados na apólice;

e) decorrentes da inexistência de vias de escoamento compatíveis com a quantidade de 
alunos presentes nos estabelecimentos especificados na apólice;
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f) causados a atletas, artistas e/ou desportistas, alunos ou não, que participarem 
DIRETAMENTE dos eventos artísticos, esportivos ou similares, promovidos pelo Segurado 
nos estabelecimentos especificados na apólice.”

d) inserção do seguinte item:

“5 - MEDIDAS DE SEGURANÇA

5.1 - Deverá o Segurado observar todas as determinações das autoridades competentes, no 
que se refere a medidas de segurança e prevenção de acidentes, inclusive as relacionadas 
a seguir:

a) proibição da venda e do porte de recipientes metálicos ou de vidro, para acondicionamento 
de bebidas, nas áreas destinadas aos alunos, nos estabelecimentos especificados na apólice;

b) proteção adequada de todas as instalações elétricas;

c) indicação das rotas de fuga e saídas de emergência, para evacuação do local, através 
de sinalização cuja leitura seja possível mesmo em caso de paralisação do fornecimento 
de energia elétrica;

d) controle do fluxo de alunos nos pontos de estrangulamento (entradas e saídas), de modo 
a não permitir o acúmulo excessivo de pessoas nesses pontos;

e) vigilância e controle das saídas, de modo a impedir a presença de obstáculos, tais como 
veículos estacionados ou vendedores ambulantes, como também o fechamento indevido de 
portões, acessos, rotas de fuga, saídas de emergência, etc.;

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

g) existência de salva-vidas, caso os estabelecimentos especificados na apólice disponham 
de parque aquático.”
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ESTABELECIMENTOS DE HOSPEDAGEM, RESTAURANTES,  
BARES, BOATES E SIMILARES

 
1 - O seguro de Responsabilidade Civil Geral para ESTABELECIMENTOS DE 
HOSPEDAGEM, RESTAURANTES, BARES, BOATES E SIMILARES abrange, pelo 
menos, a seguinte cobertura:

a) Cobertura Básica Operações - Estabelecimentos Comerciais e/ou Industriais;

1.1 - Sugere-se que as partes estudem a necessidade de contratação das seguintes

coberturas:

a) Cobertura Adicional Danos Materiais a Objetos Pessoais de Terceiros, sob a Guarda e/
ou a Custódia do Segurado;

b) Cobertura Adicional Reclamações Decorrentes do Fornecimento de Comestíveis e/ou 
Bebidas nos Estabelecimentos Especificados na Apólice;

c) Cobertura Adicional Brigada de Incêndio e/ou Serviços de Segurança e/ou Vigilância, 
Mantidos e/ou Contratados pelo Segurado.

2 - São introduzidas as seguintes alterações nas Condições Especiais da Cobertura Básica 
citada na alínea a) do item 1, ressalvadas as adaptações eventualmente necessárias e/ou a 
substituição adequada das reticências:

a) nova redação para a alínea (c), do subitem 1.1:

“c) desabamento, total ou parcial, inclusive de quaisquer adaptações efetuadas e/ou 
autorizadas pelo Segurado naqueles estabelecimentos;”

b) inserção, na cláusula 1 - RISCO COBERTO, do seguinte subitem:

“1.1.8 - Os frequentadores dos estabelecimentos especificados na apólice são equiparados 
a terceiros.”

c) inserção, no subitem 2.1, das seguintes alíneas:

“c) resultantes de atrasos e/ou antecipações relativos ao horário e/ou à data, de início ou 
de término, dos eventos realizados nos estabelecimentos especificados na apólice, assim 
como de sua não realização ou cancelamento;

d) causados por inobservância voluntária de leis e regulamentos que digam respeito à 
segurança pública nos estabelecimentos especificados na apólice;
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e) causados por presença de público superior à capacidade autorizada, nos estabelecimentos 
especificados na apólice;

f) decorrentes da inexistência de vias de escoamento compatíveis com a capacidade de 
público, nos estabelecimentos especificados na apólice.”

 d) inserção do seguinte item:

“5 - MEDIDAS DE SEGURANÇA

5.1 - Deverá o Segurado observar todas as determinações das autoridades competentes, no 
que se refere a medidas de segurança e prevenção de acidentes, inclusive as relacionadas 
a seguir:

a) proteção adequada de todas as instalações elétricas;

b) indicação das rotas de fuga e saídas de emergência, para evacuação do local, através 
de sinalização cuja leitura seja possível mesmo em caso de paralisação do fornecimento 
de energia elétrica;

c) controle do fluxo de público nos pontos de estrangulamento (entradas e saídas), de modo 
a não permitir o acúmulo excessivo de pessoas nesses pontos;

d) vigilância e controle das entradas e saídas, de modo a impedir a presença de obstáculos, 
tais como veículos estacionados ou vendedores ambulantes, como também o fechamento 
indevido de portões, acessos, rotas de fuga, saídas de emergência, etc.;

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

f) existência de salva-vidas, caso os estabelecimentos especificados na apólice disponham 
de parque aquático.”
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FARMÁCIAS E DROGARIAS

 
1- O seguro de Responsabilidade Civil Geral para FARMÁCIAS E DROGARIAS abrange, 
pelo menos, a seguinte cobertura:

a) Cobertura Básica Operações - Estabelecimentos Comerciais e/ou Industriais;

1.1 - Sugere-se que as partes estudem a necessidade de contratação das seguintes

coberturas:

a) Cobertura Básica Produtos;

b) Cobertura Adicional Brigada de Incêndio e/ou Serviços de Segurança e/ou Vigilância, 
Mantidos e/ou Contratados pelo Segurado.

2 - Na hipótese de o Segurado efetuar a venda de comestíveis e/ou bebidas, sugere- se que as 
partes estudem a contratação, também, da Cobertura Adicional Reclamações Decorrentes 
do Fornecimento de Comestíveis e/ou Bebidas nos Estabelecimentos Especificados na 
Apólice.

3 - Na hipótese de contratação da Cobertura Básica citada na alínea a) do item 1.1, são 
introduzidas as seguintes alterações nas suas Condições Especiais, ressalvadas as adaptações 
eventualmente necessárias:

a) inserção, no subitem 1.1, da seguinte alínea:

“j) erros no aviamento de receitas, na preparação, acondicionamento ou entrega de 
PRODUTOS, ou na aplicação de curativos ou injeções;”

b) inserção, no subitem 2.1, da seguinte alínea:

“i) tiverem sido entregues a terceiros sem a exigência de receita médica, quando 
obrigatória;”

c) inserção do seguinte item:

“6 - MEDIDAS DE SEGURANÇA

6.1 - Deverá o Segurado manter e/ou contratar serviços de segurança e/ou vigilância, 
observando todas as determinações das autoridades competentes no que se refere a medidas 
de segurança e prevenção de furtos e/ou roubos de PRODUTOS controlados.”
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PARQUES DE DIVERSÕES, ZOOLÓGICOS, CIRCOS E SIMILARES

 
1 - O seguro de Responsabilidade Civil Geral para PARQUES DE DIVERSÕES, 
ZOOLÓGICOS, CIRCOS E SIMILARES abrange, pelo menos, a seguinte cobertura:

a) Cobertura Básica Operações - Estabelecimentos Comerciais e/ou Industriais;

1.1 -  Sugere-se que as partes estudem a necessidade de contratação das seguintes

coberturas:

a) Cobertura Adicional Reclamações Decorrentes do Fornecimento de Comestíveis e/ou 
Bebidas nos Estabelecimentos Especificados na Apólice;

b) Cobertura Adicional Falhas de Profissional da Área Médica;

c) Cobertura Adicional Brigada de Incêndio e/ou Serviços de Segurança e/ou Vigilância, 
Mantidos e/ou Contratados pelo Segurado.

2 - São introduzidas as seguintes alterações nas Condições Especiais da Cobertura Básica 
citada na alínea a) do item 1, ressalvadas as adaptações eventualmente necessárias:

a) nova redação para a alínea (c), do subitem 1.1:

“c) desabamento, total ou parcial, inclusive de quaisquer adaptações efetuadas e/ou 
autorizadas pelo Segurado naqueles estabelecimentos;”

b) inserção, no subitem 1.1, da seguinte alínea:

“j) TUMULTOS ocorridos entre os frequentadores dos estabelecimentos.”

c) inserção, no subitem 2.1, das seguintes alíneas:

“c) decorrentes de atrasos e/ou antecipações relativos ao horário e/ou à data, de início ou 
de término, dos eventos realizados nos estabelecimentos especificados na apólice, assim 
como de sua não realização ou cancelamento;

d) causados por inobservância voluntária de leis e regulamentos que digam respeito à 
segurança pública nos estabelecimentos especificados na apólice;

e) causados por presença de público superior à capacidade autorizada, nos estabelecimentos 
especificados na apólice;

f) decorrentes da inexistência de vias de escoamento compatíveis com a capacidade de 
público, nos estabelecimentos especificados na apólice.”
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d) inserção do seguinte item:

“5 - MEDIDAS DE SEGURANÇA

5.1 - Deverá o Segurado observar todas as determinações das autoridades competentes, no 
que se refere a medidas de segurança e prevenção de acidentes, inclusive as relacionadas 
a seguir:

a) proibição da venda e do porte de recipientes metálicos ou de vidro, para acondicionamento 
de bebidas, nas áreas destinadas aos frequentadores, nos estabelecimentos especificados 
na apólice;

b) proteção adequada de todas as instalações elétricas;

c) indicação das rotas de fuga e saídas de emergência, para evacuação dos estabelecimentos, 
através de sinalização cuja leitura seja possível mesmo em caso de paralisação do 
fornecimento de energia elétrica;

d) controle do fluxo de público nos pontos de estrangulamento (entradas e saídas), de modo 
a não permitir o acúmulo excessivo de pessoas nesses pontos;

e) vigilância e controle das saídas, de modo a impedir a presença de obstáculos, tais como 
veículos estacionados ou vendedores ambulantes, como também o fechamento indevido de 
portões, acessos, rotas de fuga, saídas de emergência, etc.;

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

g) existência de serviços de segurança e/ou vigilância, mantidos e/ou contratados pelo 
Segurado;

h) existência de posto médico ou ambulatório, com pessoal capacitado para a prestação de 
primeiros socorros, admitida a contratação de serviços de terceiros;

i) existência de salva-vidas, caso os estabelecimentos especificados na apólice disponham 
de parque aquático.”
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 REVENDEDORES E/OU CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS

 
1 - O seguro de Responsabilidade Civil Geral para REVENDEDORES E/OU 
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS abrange, pelo menos, a seguinte cobertura:

a) Cobertura Básica Operações - Estabelecimentos Comerciais e/ou Industriais;

1.1 -  Sugere-se que as partes estudem a necessidade de contratação das seguintes

coberturas:

a) Cobertura Básica Produtos;

b) Cobertura Básica Empregador

c) Cobertura Básica Prestação de Serviços de Guarda de Veículos Terrestres de Terceiros(I);

d) Cobertura Básica Prestação de Serviços de Guarda de Veículos Terrestres de Terceiros(II);

e) Cobertura Adicional Riscos de Inundação e/ou Alagamento;

f) Cobertura Adicional Circulação de Equipamentos e/ou Veículos nas Vias Públicas 
Adjacentes;

g) Cobertura Adicional Riscos Contingentes de Veículos Terrestres Motorizados;

h) Cobertura Adicional Brigada de Incêndio e/ou Serviços de Segurança e/ou Vigilância, 
Mantidos e/ou Contratados pelo Segurado.

2 - São introduzidas as seguintes alterações nas Condições Especiais da Cobertura Básica 
citada na alínea a) do item 1, ressalvadas as adaptações eventualmente necessárias:

a) nova redação para a alínea (c), do subitem 1.1:

“c) desabamento, total ou parcial, inclusive de quaisquer adaptações efetuadas e/ou 
autorizadas pelo Segurado naqueles estabelecimentos;”

b) inserção, no subitem 2.1, da seguinte alínea:

“c) causados por inobservância voluntária de leis e regulamentos que digam respeito à 
segurança pública nos estabelecimentos especificados na apólice;”

c) inserção do seguinte item:

“5 - MEDIDAS DE SEGURANÇA
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5.1 - Deverá o Segurado observar todas as determinações das autoridades competentes, no 
que se refere a medidas de segurança e prevenção de acidentes, inclusive as relacionadas 
a seguir:

a) proteção adequada de todas as instalações elétricas;

b) indicação das rotas de fuga e saídas de emergência, para evacuação dos estabelecimentos, 
através de sinalização cuja leitura seja possível mesmo em caso de paralisação do 
fornecimento de energia elétrica;

c) vigilância e controle das saídas, de modo a impedir a presença de obstáculos, tais como 
veículos estacionados ou vendedores ambulantes, como também o fechamento indevido de 
portões, acessos, rotas de fuga, saídas de emergência, etc.;

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

e) existência de serviços de segurança e/ou vigilância, mantidos e/ou contratados pelo 
Segurado.”


