
 
 

 

CANAIS DE ATENDIMENTO 

CNPJ: 61.383.493/0001-80 

 

Grande São Paulo - 3156-2990 

Demais Localidades - 0800 77 19 119 

 
SAC - Cancelamento, Reclamações, Informações Gerais : 

 
Automóvel, Riscos Especiais, Transportes e Vida – 0800 77 19 719 

 
Ouvidoria: 0800 77 32 527 

 
Atendimento Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 77 19 759 

 
A Ouvidoria da Sompo Seguros é um canal de comunicação adicional, que permite 
aos segurados, beneficiários e corretores manifestarem suas opiniões sobre os 
produtos e serviços disponibilizados pela Seguradora. Ela não substitui e nem invalida 
a atuação dos diversos setores e departamentos da Seguradora no atendimento das 
demandas de segurados e corretores, devendo ser acionada apenas como último 
recurso para solução de algum problema ou conflito junto a Seguradora. 
 
As solicitações e reclamações devem ser encaminhadas contendo informações 
mínimas para a devida análise: o nome do segurado/beneficiário, CPF/CNPJ, ramo do 
seguro, número da apólice/proposta, número do sinistro (se houver), descrição 
detalhada do assunto, telefone e e-mail para contato e o número do protocolo do canal 
de atendimento utilizado antes de acionar a Ouvidoria.  
O número do protocolo do atendimento anterior é obrigatório para registrar uma 
demanda na Ouvidoria. Caso a demanda seja feita na Ouvidoria sem o número do 
protocolo, a mesma será direcionada ao SAC.  
 
Os assuntos recebidos serão analisados e respondidos em até 15 dias contados a 
partir da data do recebimento da manifestação. 
 
De segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30. 
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1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. A aceitação do seguro, por parte da Seguradora, estará sujeita à análise do risco, 

segundo metodologia e critérios definidos pela Seguradora. 
 
1.2. O registro deste plano de seguro na Superintendência de Seguros Privados – 

SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua 
comercialização. 

 
1.3. O Segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no 

“site” www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome 
completo, CNPJ ou CPF. 

 
 
2. OBJETIVO DO SEGURO 
 
2.1. Este seguro tem por objetivo garantir o interesse legítimo do Segurado, até o 

Limite Máximo de Garantia (LMG) definido na Apólice , contra os danos 
materiais que o Segurado venha a sofrer resultantes dos riscos cobertos 
devidamente contratados, nos termos das presentes Condições Contratuais. 

 
 
3. DEFINIÇÕES  
 
3.1. Acidente: É sinônimo de ocorrência e consiste no fato súbito, involuntário, externo 

e violento, que causa danos aos bens ou interesses assegurados. 
 
3.2. Agravação do Risco: São os atos ou omissões que aumentam a probabilidade da 

ocorrência do sinistro ou a grandeza econômica dos danos, praticados pelo 
Segurado ou seus representantes legais (assim entendidos seus empregados e 
prestadores de serviços) após a formulação da proposta do seguro à Seguradora. 

 
3.3. Apólice:  É o documento emitido pela Seguradora e assinado pelo seu 

representante legal. A apólice instrumentaliza o contrato de seguro pelo qual o 
Segurado repassa à Seguradora a responsabilidade sobre os riscos estabelecidos 
na mesma, que contém os dados do Estabelecimento Segurado, os bens cobertos, 
os limites máximos de garantia e as coberturas contratadas. As Condições Gerais e 
também as Cláusulas Adicionais e Particulares que tiverem sido efetivamente 
estipuladas, são partes integrantes da apólice. 

 
3.4. Avaria:  Estrago de qualquer natureza. Termo empregado para designar os danos a 

mercadorias, em quaisquer circunstâncias, especialmente em trânsito.   
 
3.5. Aviso de Sinistro: É a comunicação escrita que o Segurado pessoalmente, por 

seu representante legal, procurador ou seu corretor de seguro, fará de forma 
comprovada à Seguradora, informando-a sobre a realização do risco que no seu 
entender está abrangido pela cobertura do seguro. Essa comunicação deve ser 
feito o mais rapidamente possível e oferecer o máximo de informações sobre o fato 
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ocorrido e suas consequências. Esse aviso não libera o Segurado de informar o 
mais prontamente possível a Seguradora acerca das ocorrências que possam vir a 
caracterizar sinistro, por meios de comunicação não escritos, como o telefone, por 
exemplo. 

 
3.6. Beneficiário: É a pessoa  titular de interesse legítimo a quem deve ser paga a 

indenização em caso  da ocorrência de um sinistro. Essa pessoa pode ser ou não o 
Segurado. 

 
3.7. Cláusula Adicional: A cláusula de contratação facultativa que modifica 

determinadas disposições das Condições Gerais. 
 
3.8. Cobertura: É o risco ou conjunto de riscos cobertos. Divide-se em básica e 

acessórias contratadas. 
 
3.9. Condições Contratuais: Representam as Condições Gerais, Cláusulas Adicionais, 

e Condições ou Cláusulas Particulares de um mesmo plano de seguro. 
 
3.10. Condições Gerais: Conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou 

coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos 
das partes contratantes. 

 
3.11. Condições Particulares: Conjunto de cláusulas que alteram as Condições Gerais 

e/ou Cláusulas Adicionais de um plano de seguro, modificando ou cancelando 
disposições já existentes, ou, ainda, introduzindo novas disposições e 
eventualmente ampliando ou restringindo a cobertura. 

 
3.12. Construção Inferior: É o edifício que apresenta paredes externas construídas com 

25% ou mais de material combustível (a exemplo, madeira) ou cobertura de 
qualquer material combustível (a exemplo, telha plástica). A proposta de seguro 
deve informar claramente se o local de risco ou parte do mesmo é construção deste 
tipo, para efeito de aceitação do seguro  e cálculo de prêmio devido. 

 
3.13. Construção Mista: É o edifício que apresenta paredes externas construídas com 

menos de 25% de material combustível (a exemplo, madeira) ou metálico (a 
exemplo, folha de zinco), com cobertura de material incombustível (a exemplo, 
telha de barro/fibro-cimento) permitindo-se o assentamento sobre travejamento de 
madeira. A proposta de seguro deve informar claramente se o local de risco ou 
parte do mesmo é construção deste tipo, para efeito de aceitação do seguro  e 
cálculo de prêmio devido. 

 
3.14. Construção Superior / Sólida:  É o edifício que apresenta estrutura ou paredes ou 

cobertura com no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de material não 
combustível (alvenaria, ferro, etc.). A proposta de seguro deve informar claramente 
se o local de risco ou parte do mesmo é construção deste tipo, para efeito de 
cálculo de prêmio devido. 

3.15. Conteúdo:  São as coisas ou objetos contidos no interior do local de risco, cujo uso 
e guarda normal se dêem principalmente nesse lugar, ou seja, mobiliários, 
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utensílios, maquinismos, mercadorias e matérias primas inerentes ao ramo de 
negócios do Segurado, observados os bens não compreendidos no seguro, 
quando constantes das Condições Contratuais desta a pólice. 

 
3.16. Culpa Grave: É a negligência ou a imprudência extrema do agente em atitude que 

deixou de prever aquilo que era previsível a qualquer pessoa. 
 
3.17. Dados Eletrônicos: Significa fatos, conceitos e informações convertidos para um 

formato apropriado para comunicação, interpretação ou processamento por 
equipamento de processamento de dados eletrônicos e eletromecânicos, ou 
eletronicamente controlado, e inclui programas, “software” e outras instruções 
codificadas para o processamento e manipulação de dados ou o gerenciamento e 
manipulação de tal equipamento.  

 
3.18. Dano Corporal: Lesão física, invalidez ou morte, causadas a pessoas por 

acidentes.  
 
3.19. Dano Material:  Prejuízo material que venha atingir os bens móveis ou imóveis,  

causado por acidente. 
 
3.20. Dano Moral:  É a consequência direta ou indireta dos acidentes ou sinistros que 

caracterize abalos psicológicos a terceiros, tais como traumas, sofrimento, 
desconforto, dores físicas, dores afetivas e que possam afetar a sua virtude, sua 
honra e a sua imagem.  

 
3.21. Dano Estético:  É todo e qualquer dano causado a pessoas, implicando em 

redução ou eliminação dos padrões de beleza ou estética estabelecidos.  
 
3.22. Depreciação: É a perda progressiva do valor de bens, móveis ou imóveis, pelo seu 

uso, idade, estado de conservação e obsolescência.  
 
3.23. Dolo: É a intenção de se obter o resultado, seja por ação ou omissão, ou ainda, o 

risco de produzi-lo. 
 
3.24. Edifício:  Compreende todas as construções, seus anexos, tanques metálicos ao ar 

livre, instalações de luz, água, esgoto, gás encanado, refrigeração, calefação, bem 
como tudo o que complete e faça parte integrante das construções, não 
compreendendo os alicerces e fundações . 

 
3.25. Endosso: É o documento emitido pela Seguradora e assinado pelo seu 

representante legal, destinado a proceder alterações na apólice, o qual ficará 
fazendo parte integrante da mesma.  

3.26. Estabelecimento Segurado:  É o edifício onde o Segurado está regularmente 
instalado para o desenvolvimento de sua atividade comercial e/ou industrial.  

3.27. Franquia: É o valor indicado na apólice que corresponde à parte dos prejuízos 
indenizáveis que ficam por conta do Segurado. 
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3.28. “Hardware”: Conjunto de componentes físicos de um computador ou de seus 
periféricos. 

 
3.29. Indenização: É o valor a ser pago pela Seguradora, caso ocorra o sinistro. A 

indenização, portanto, deve corresponder à parte dos prejuízos depois de aplicadas 
as limitações, franquias e rateios estipulados neste contrato. 

 
3.30. Indenização Máxima Total: Representa o valor máximo a ser indenizado em caso 

de sinistro coberto pela presente apólice. 
 
3.31. Maquinismos: Compreendem conjunto de máquinas e equipamentos, inclusive 

respectivas instalações, acessórios e pertences, desde que sejam de propriedade 
do Segurado ou que estejam sob sua responsabilidade  e que se destinem ao 
desenvolvimento e administração da sua empresa. 

 
3.32. Mercadorias e Matérias Primas:  Compreendem todas as mercadorias, em vias de 

fabricação, prontas, em depósito, semi-acabadas, em testes e/ou expedição, 
próprias e inerentes ao ramo do Segurado, bem como todas as matérias primas 
necessárias à fabricação e materiais para embalagens. 

 
3.33. Mobiliários e Utensílios: Compreendem demais bens imobilizados não abrangidos 

num dos itens anteriores, sendo estes, necessários na administração e produção 
das atividades do Segurado. São considerados utensílios os materiais de uso e 
consumo (material de escritório, peças sobressalentes de reposição de máquinas e 
equipamentos), desde que se destinem ao uso exclusivo do Segurado. 

 
3.34. Modem:  Dispositivo capaz de converter dados digitais em sinal analógico, e vice-

versa, estabelecendo comunicação a distância entre computadores. 
 
3.35. “No Break”:  Equipamento dotado de bateria destinado a suprir falhas na 

alimentação pela rede elétrica, mantendo o fornecimento de energia e evitando a 
interrupção no funcionamento dos aparelhos a ele conectados. 

 
3.36. Participação Obrigatória do Segurado:  É o valor indicado na apólice que 

corresponde a parte dos prejuízos indenizáveis que obrigatoriamente ficam por 
conta do Segurado.  
 

3.37. “Plotter”: Equipamento para representação gráfica de dados de um computador, 
capaz de imprimir documentos de grande extensão, como plantas e diagramas. 

 
3.38. Prejuízos Indenizáveis:  São os prejuízos passíveis de indenização mediante o 

pagamento dos valores necessários à sua reparação observados os termos, 
restrições, exclusões, limite máximo de garantia e indenização contratados e 
demais condições.   

3.39. Prêmio: É a importância paga pelo Segurado à Seguradora em troca da 
transferência do risco a que ela está exposta. É o preço do seguro. 
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3.40. Prescrição: É a perda ao direito de ação para reclamar os direitos ou a extinção 
das obrigações previstas no contrato em razão do transcurso dos prazos fixados 
em lei. 

 
3.41. Primeiro Risco Absoluto:  A Seguradora responde integralmente pelos prejuízos 

apurados e devidamente comprovados pelo Segurado, independentemente dos 
valores em risco dos objetos segurados, até o Limite Máximo de Indenização 
contratado por cobertura  fixada na especificação da apólice,  respeitada as demais 
disposições e cláusulas constantes neste contrato. No seguro a primeiro risco 
absoluto não há participação proporcional do Segurado nos prejuízos. 

 
3.42. Primeiro Risco Relativo:  A Seguradora responde pelos prejuízos apurados e 

devidamente comprovados pelo Segurado, até o valor do Limite Máximo de 
Indenização contratado por cobertura fixado na especificação da apólice, desde 
que o valor em risco não ultrapasse ao montante expressamente declarado pelo 
Segurado na apólice; quando o valor em risco no dia do sinistro for superior ao 
limite fixado, o Segurado passará a participar dos prejuízos, como se o seguro 
fosse proporcional, ou seja, aplica-se o rateio. 

 
3.43. Proposta de Seguro:  É o documento escrito, encaminhado à Seguradora, 

assinado pelo Proponente, ou por seu representante legal, ou pelo corretor de 
seguros, por meio do qual se declara o interesse na formação ou alteração do 
contrato de seguro, fornecendo as informações necessárias para análise de 
aceitação. Havendo divergência entre o conteúdo da apólice emitida pela 
Seguradora e a proposta com base na qual foi emitida a apólice, prevalecerá o 
conteúdo da proposta. 
 

3.44. O Proponente, seu representante legal e/ou o corretor de seguros assumem 
as responsabilidades pelas informações contidas na proposta de seguro, 
estando sujeito às restrições previstas neste contr ato. 

 
3.45. Rateio: É a participação proporcional do Segurado nos prejuízos ocorridos, sempre 

que o valor em risco for superior ao Limite Máximo de Indenização contratado.  
 
3.46. Regulação do Sinistro: Consiste no procedimento que a Seguradora, por si ou 

através de terceiro especializado, realizará após o aviso do sinistro, com o objetivo 
de verificar a causa real dos danos, a cobertura dos prejuízos decorrentes, a 
eventual ocorrência de agravação do risco, a incidência das diversas cláusulas e o 
valor dos prejuízos indenizáveis. 
 

3.47. Risco: É a possibilidade de ocorrência de um acontecimento acidental e 
inesperado, causador de dano material e/ou corporal, gerando prejuízo ou 
necessidade econômica. As características que definem o risco são: incerteza, 
aleatoriedade, possibilidade, licitude e ser fortuito, devendo ocorrer todas elas sem 
exceção.  
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3.48. Salvados: São os bens que se consegue resgatar de um sinistro e que ainda 
possuem valor econômico. Assim, são considerados tanto os bens que tenham 
ficado em perfeito estado como os parcialmente danificados pelo efeito do sinistro. 

 
3.49. “Scanner”: Aparelho capaz de captar imagens e convertê-las em um conjunto 

correspondente de sinais elétricos. 
 
3.50. Segurado: É a pessoa titular de interesse legítimo, indicada com essa qualidade na 

apólice. 
 
3.51. Seguradora:  É a Seguradora S.A., entidade emissora da apólice que, mediante o 

recebimento do prêmio, assume a cobertura dos riscos de acordo com as 
condições deste seguro para as coberturas contratadas pelo Segurado. 

 
3.52. Sinistro: É a ocorrência do risco coberto pelo contrato de seguro. 
 
3.53. “Software”: Programas utilizados ou a serem utilizados em equipamentos 

computadorizados. 
 
3.54. Terceiro : Qualquer pessoa física ou jurídica que não seja : funcionário do 

Segurado; o próprio Segurado; os sócios, controladores, diretores ou 
administradores da empresa segurada, bem como o cônjuge, pais e filhos dos 
mesmos; pessoa que, de fato ou de direito, dependa do Segurado e mantenha com 
ele relação de dependência econômica financeira. 

 
3.55. Um mesmo acidente: Todos os acidentes ocorridos num mesmo local de risco que 

se manifestem em um mesmo período contínuo de no máximo 72 (setenta e duas) 
horas e que resultem de um mesmo evento causador do dano. 

 
3.56. Valor Atual: Custo de reposição aos preços correntes de mercado, no dia e local 

do sinistro, deduzindo-se a depreciação correspondente ao uso, idade, estado de 
conservação e obsolescência. 

 
3.57. Valor de Novo: Custo de reposição aos preços correntes de mercado, no dia e 

local do sinistro. 
 
3.58. Valor em Risco (Danos Materiais) ou Valor Seg urável:  É o valor de todos os 

bens abrangidos pelo seguro, existentes no local e na data do sinistro, isto é, seu 
valor em estado equivalente àquele imediatamente anterior ao sinistro. Para a 
determinação do respectivo valor, no caso de bens de uso (edifícios, maquinismos, 
instalações, móveis e utensílios), será tomado por base, o valor atual. 
 

3.59. Valor em Risco (Lucros Cessantes): Corresponde ao Lucro Bruto ou Lucro 
Líquido ou Despesas Fixas, referente ao Período Indenitário (PI) contratado. 

3.60. Vigência: É o período de tempo indicado na apólice pelo dia de início e dia de 
término do contrato de seguro. 
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3.61. Vírus de Computador:  Significa um conjunto de instruções e/ou códigos e/ou 
programas eletrônicos que corrompam e causem dano, não autorizados, que 
incluam um conjunto de instruções ou códigos não autorizados, mal-
intencionalmente introduzidos, programáticos ou não, que se propaguem através de 
um sistema ou rede de computadores de qualquer natureza. “Vírus de Computador” 
inclui, mas não se limita a “trojan horses”, “worms” e “time or logic bombs". 

 
 
4. FORMA DE CONTRATAÇÃO DA APÓLICE 
 
4.1. O presente seguro é contratado a Primeiro Risco Relativo, respondendo a 

Seguradora pelos prejuízos indenizáveis apurados e devidamente comprovados 
pelo Segurado, até o valor do Limite Máximo de Garantia da apólice e/ou o Limite 
Máximo de Indenização contratado por cobertura fixado na especificação da apólice 
e/ou os sublimites previstos na especificação da apólice, tudo em conformidade 
com as demais cláusulas e Condições Contratuais, observado o seguinte: 

 
4.1.1. Em caso de sinistro de perda total ou parcial, se o Valor em Risco Atual apurado 

no momento de qualquer sinistro for superior a 1,25 vezes o Valor em Risco 
expressamente declarado na apólice, correrá por conta do Segurado a parte 
proporcional do prejuízo correspondente à razão entre o Valor em Risco 
Declarado e o Valor em Risco Apurado no momento do sinistro, aplicando-se a 
fórmula abaixo para apurar o valor da indenização: 

 
                                 Indenização = Prejuízo x  VR Declarado 
                                                                            VR Apurado   

 
4.1.2. É obrigatório declarar o Valor em Risco no p reenchimento da proposta.  
 
4.1.3. Se houver mais de um Limite Máximo de Indenização especificado na apólice, 

estes não se somam, nem se comunicam, não podendo o Segurado alegar 
excesso de Limite Máximo de Indenização em uma cobertura para compensação 
de insuficiência em outra. 

 

4.2. Opcionalmente, este seguro, conforme definido na especificação da apólice e/ou 
nas Condições Contratuais, poderá ser contratado a 1.º Risco Absoluto, observado 
o seguinte: 

4.2.1. Na contratação de apólice a 1.º Risco Absoluto, a Seguradora responderá 
integralmente pelos prejuízos indenizáveis, independentemente dos valores em 
risco declarado e da receita bruta garantidos pela presente apólice, até os 
respectivos limites máximo de indenização e sublimites estabelecidos na 
especificação da mesma, observadas as demais cláusulas e condições do 
seguro. 

 
5. LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA E LIMITE MÁXIMO DE IND ENIZAÇÃO  
 
5.1. O Limite Máximo de Garantia (LMG) deste seguro é o valor fixado pela apólice, que 

representa o valor máximo a ser pago pela Seguradora em função da ocorrência, 
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durante a vigência do seguro, de um ou mais sinistros resultantes do mesmo fato 
gerador, abrangendo uma ou mais coberturas contratadas.  

 
5.2. O Limite Máximo de Indenização (LMI) é o respectivo valor fixado para a cobertura 

contratada pelo Segurado, e representa o valor máximo a ser pago pela 
Seguradora, em decorrência de um sinistro ou série de sinistros garantidos por 
aquela cobertura, respeitado o Limite Máximo de Garantia da apólice. 

 
5.3. Na ocorrência de sinistro, inclusive na hipótese de sinistro ou conjunto de sinistros, 

decorrente(s) de um só fato ou sequência de fatos, que afete(m) mais de uma 
cobertura contratada, a indenização máxima total a cargo da Seguradora, 
observados os termos, restrições, exclusões e demais condições desta apólice, 
será limitada, para todos os efeitos, ao descrito na presente cláusula. 

 
5.4. Caso qualquer pagamento a cargo da Seguradora esgote os valores fixados na 

apólice e denominados como Limite Máximo de Garantia, respeitados os seus 
conceitos, o presente seguro será considerado extinto, de pleno direito e para todo 
e qualquer efeito. 

 
5.5. Prejuízos inferiores ao valor fixado como “Limite Máximo de Garantia” não autoriza 

o recebimento pelo segurado da integralidade deste montante fixado, mas sim o 
valor efetivo para reposição das perdas apuradas e comprovadas, respeitando-se 
todas as limitações, franquias, exclusões e demais termos das Condições 
Contratuais. 

 

 

6. RISCOS COBERTOS 
 

6.1. Sujeito às disposições contidas nas Condições Contratuais da apólice, considera-
se Risco Coberto, o acidente que cause danos materiais ao bem segurado cujo 
reparo ou reposição possibilite que o Segurado continue a trabalhar ou operar 
normalmente. 

 
6.2. A cobertura desta apólice somente se aplica: 
 
a) aos bens segurados enquanto estiverem no local definido na apólice; 
b) nos casos de fábricas recentemente instaladas, a partir do momento em que tenham 

licença para funcionar e o período de testes tenha sido completado com sucesso. 
 

6.3. Os prejuízos indenizáveis serão somente aqueles diretamente resultantes de riscos 
ou causas originados após o início de vigência do seguro, conforme definido no 
item 11.3 - Vigência. 

 
6.4. Não obstante ao disposto na alínea “z” da Cláusula 7ª - RISCOS EXCLUÍDOS das 

presentes Condições Gerais, o presente seguro cobre os acidentes consequentes 
de tal desgaste pelo uso ou deterioração gradativa do objeto segurado, exceto os 
custos para reposição ou reparo da peça afetada que provocar o acidente. 
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7. RISCOS EXCLUÍDOS 
 
7.1. Além das exclusões específicas de cada cobertu ra e as previstas em lei, este 

seguro não garantirá, salvo disposição expressa em contrário, as perdas, 
danos, prejuízos, avarias e responsabilidade direta  ou indiretamente 
resultantes de: 

 

a) atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equipar ável ao dolo praticados pelo 
Segurado, pelo Beneficiário, seus dirigentes,  dire tores, administradores legais 
e/ou sócios controladores, bem como seus respectivo s representantes, de um 
ou de outro; 

b) riscos provenientes de contrabando, transporte o u comércio ilegais; 
c) atos maliciosos de qualquer pessoa ou pessoas, a gindo em ligação com 

qualquer organização política, religiosa ou ideológ ica e outras que visem a 
instigar a queda do Governo de jure ou de facto, po r meio de atos de 
terrorismo ou subversão; 

d) desapropriação permanente ou temporária decorren te de confisco, 
nacionalização, intimação e requisição por ordem de  qualquer autoridade 
legalmente constituída; 

e) quaisquer danos que não estejam expressamente pr evistos nas coberturas 
devidamente contratadas bem como quaisquer sinistro s garantidos por 
coberturas não contratadas;  

f) qualquer prejuízo, dano, destruição, perda e/ou reclamação de 
responsabilidade, de qualquer espécie, natureza ou interesse, desde que 
devidamente comprovado pela Seguradora, que possa s er, direta ou 
indiretamente, originado de, ou consistir em falha ou mau funcionamento de 
qualquer equipamento e/ou programa de computador e/ ou sistema de 
computação eletrônica de dados em reconhecer e/ou c orretamente interpretar 
e/ou processar e/ou distinguir e/ou salvar qualquer  data como a real e correta 
data de calendário, ainda que continue a funcionar corretamente após aquela 
data. Entende-se como equipamento ou programa de co mputador os circuitos 
eletrônicos, microchips, circuitos integrados, micr oprocessadores, sistemas 
embutidos, “hardwares”, “softwares”, “firmwares”, p rogramas, computadores, 
equipamentos de processamento de dados, sistemas ou  equipamentos de 
telecomunicações ou qualquer outro equipamento simi lar, sejam eles de 
propriedade do Segurado ou não;  

g) qualquer prejuízo, dano, destruição, perda e/ou reclamação de 
responsabilidade, de qualquer espécie, natureza ou interesse, desde que 
devidamente comprovado pela Seguradora, que possa s er, direta ou 
indiretamente, originado de, ou consistir em qualqu er ato, falha, inadequação, 
incapacidade, inabilidade ou decisão do Segurado ou  de terceiro, relacionado 
com a não utilização ou não disponibilidade de qual quer propriedade ou 
equipamento de qualquer tipo, espécie ou qualidade,  em virtude do risco de 
reconhecimento, interpretação ou processamento de d atas de calendário. 
Entende-se como equipamento ou programa de computad or os circuitos 
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eletrônicos, microchips, circuitos integrados, micr oprocessadores, sistemas 
embutidos, “hardwares”, “softwares”, “firmwares”, p rogramas, computadores, 
equipamentos de processamento de dados, sistemas ou  equipamentos de 
telecomunicações ou qualquer outro equipamento simi lar, sejam eles de 
propriedade do Segurado ou não; 

h) atos de hostilidades ou de guerra, atos de inimi go estrangeiro, operações 
bélicas, invasões, revoluções, rebeliões, conspiraç ões, insurreições, 
confiscos, atos de autoridade militar ou de usurpad ores de autoridade, motins 
e atos relacionados ou decorrentes desses eventos; 

i) atos de terrorismo de qualquer natureza, cabendo  à Seguradora comprovar 
com documento hábil, acompanhado de laudo circunsta nciado que caracterize 
a natureza do atentado, independentemente de seu pr opósito, e desde que 
tenha sido devidamente reconhecido como atentatório  à ordem pública pela 
autoridade pública competente; 

j) energia nuclear, material, resíduo ou combustíve l radioativos, reação nuclear, 
radiação, ou contaminação radioativa, por qualquer causa, incluindo, mas não 
limitada a incêndio direta ou indiretamente ocasion ado por reação nuclear ou 
radiação ou contaminação radioativa, independenteme nte de qualquer causa 
ou evento; 

k) terremoto, tremor de terra, deslizamento de terr a, maremoto, maresia, erupção 
vulcânica, ou qualquer outra convulsão da natureza;  

l) poluição, intoxicação, contaminação, vazamentos e suas consequências; 
m) mofo, bolor, fungos, espórios ou quaisquer outro s microorganismos de 

qualquer tipo, natureza, ou espécie, incluindo, mas  não limitado a qualquer 
substância cuja presença apresente uma ameaça efeti va ou em potencial à 
saúde humana; 

n) uso ou operação, como meio de infligir dados, de  qualquer computador, 
sistema de computador, programas de computador, vír us de computador, 
processo ou qualquer outro sistema eletrônico; 

o) perda, dano, destruição, distorção, rasura, corr upção ou alteração de Dados 
Eletrônicos por qualquer causa que seja (inclusive,  mas não limitado a Vírus 
de Computador) ou perda de uso, redução de funciona lidade, custo ou 
despesa de qualquer natureza, que daí resulte, inde pendentemente de 
qualquer outra causa ou evento que contribua concom itantemente ou em 
qualquer outra sequência para a perda; 

p) armas químicas, biológicas, nucleares, bioquímic as e eletromagnéticas; 
q) doenças infecciosas; 
r) riscos espaciais ou a eles relacionados; 
s) falta de entrada de eletricidade, combustível, á gua, gás, vapor ou qualquer 

forma de energia ou matéria-prima utilizados no pro cesso, causada por 
ocorrência fora do local descrito nesta apólice; 

t) riscos políticos; 
u) roubo, furto, extravio ou simples desapareciment o; 

v) responsabilidade civil do Segurado perante terce iros; 
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w) operações de transporte, ou transladação dos ben s segurados fora do recinto 
ou local de funcionamento expressamente indicado ne sta apólice; 

x) falhas ou defeitos pré-existentes à data de iníc io de vigência deste seguro e 
que já eram do conhecimento do Segurado, ou seus pr epostos, 
independentemente de serem ou não do conhecimento d a Seguradora; 

y) qualquer tipo de responsabilidade do fornecedor ou fabricante perante o 
Segurado por força de lei ou de contrato; 

z) desgaste pelo uso, deterioração gradativa de qua lquer parte do objeto 
segurado, inclusive quaisquer efeitos ou influência s atmosféricas, oxidação, 
ferrugem, escamações, incrustações, cavitação e cor rosão de origem 
mecânica, térmica ou química; 

a.a) sobrecarga, entendendo-se como tal as situaçõe s que superam as 
especificações fixadas em projeto para operação das  máquinas, equipamentos 
ou instalações seguradas; 

a.b) manutenção inadequada entendendo-se como tal, aquela que não atende às 
recomendações mínimas estabelecidas pelo fabricante ; 

a.c) defeito de fabricação de material, erro de pro jeto; 
a.d) erro de montagem, falta de habilidade e sabota gem; 

a.e) desintegração por força centrífuga, curto circ uito (dano elétrico); 
a.f) vendaval e queda de granizo, no que se refere às máquinas e equipamentos; 
a.g) explosão física ou seca, ocorrida dentro do be m segurado, entendendo-se 

como tal o rompimento ou deformação das paredes de um recipiente com gás, 
vapor ou líquido, em consequência exclusiva das for ças de expansão ou 
compressão interna desses gases, vapores ou líquido s, que venham a 
provocar um equilíbrio súbito e imprevisto entre as  pressões interna e externa 
desse mesmo recipiente; e 

a.h) defeito mecânico ou elétrico. 
 
 
8. BENS NÃO COMPREENDIDOS NO SEGURO 
 
8.1. Este seguro não abrange: 
 

a) papéis de crédito, peças de arte, jóias, metais preciosos ou pedras preciosas, 
obrigações em geral, títulos ou documentos de qualq uer espécie, selos, moeda 
cunhada, papel moeda, cheques, letras, livros de co ntabilidade e quaisquer 
outros livros comerciais; 

b) terrenos, matéria prima estocada ou em processo de beneficiamento ou de 
concentração, produtos acabados; 

c) aeronaves de qualquer tipo, embarcações; 

d) veículos automotores licenciados para uso em via  pública; 
e) barragens, água estocada, estradas, ramais de es tradas de ferro, árvores, 

gramados, florestas e animais; 
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f) minas subterrâneas e outras jazidas localizadas abaixo da superfície do solo; 
g) bens em trânsito (fora do local segurado); 
h) galpão de vinilona e assemelhados, inclusive mer cadorias estocadas no 

interior dos mesmos; 
i) quaisquer linhas de transmissão e distribuição d e superfície, incluindo fios, 

cabos, postes, pilares, colunas, torres, outras est ruturas de suporte e qualquer 
equipamento de qualquer tipo que possa estar a serv iço de tais instalações, de 
qualquer natureza, com o propósito de transmissão o u distribuição de energia 
elétrica, sinais de telefone ou telégrafo e qualque r sinal de comunicação, seja 
áudio ou visual. 

 
 
9. PREJUÍZOS INDENIZÁVEIS 
 
9.1. São também indenizáveis, dentro dos limites estabelecidos na Cláusula 1ª - 

OBJETIVO DO SEGURO: 
 
a) Despesas de desentulho, aqui entendidas como as despesas necessárias à 

remoção do entulho, incluindo carregamento, transporte e descarregamento em local 
adequado. Essa remoção pode estar representada por bombeamentos, escavações, 
desmontagens, desmantelamentos, raspagem, escoramento e até simples limpeza; 

b) Entulho é entendido como a acumulação de escombros resultantes de partes 
danificadas do objeto segurado, ou de material estranho a este como, por exemplo, 
aluviões de terra, rocha, lama, água, árvores, plantas e outros detritos; 

c) Despesas de desmontagem e remontagem dos bens segurados decorrentes de 
acidente coberto; 

d) Despesas reconhecidas pela Seguradora como imprescindíveis relativas aos custos 
de proteção dos bens segurados contra quaisquer prejuízos adicionais iminentes 
após a ocorrência de acidente coberto; 

e) Despesas de reparos temporários, sempre que tais  reparos tenham relação 
direta com um acidente coberto e se constituam em p arte dos reparos finais e 
não impliquem no aumento do custo total de recupera ção; e 

f) Despesas com tributos alfandegários, taxa de importação, frete normal de ida e volta 
da oficina de reparos e taxas similares, relacionadas à aquisição de materiais e 
serviços para reposição, restauração e nova autorização para funcionamento. 

 

10. PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS 
 
10.1. Não serão, no entanto, considerados prejuízos  indenizáveis: 
 
a) Multas, juros e outros encargos financeiros deco rrentes de atraso ou 

interrupção no processo de produção; 
b) Quaisquer ônus decorrentes de danos a terceiros em função dos serviços e 

bens garantidos pela apólice, mesmo os consequentes  de um acidente; 



 
 
 

 
Versão 07/2016 – Processo 02/2014                  13/28 

RISCOS OPERACIONAIS 
CONDIÇÕES GERAIS 
Processo Susep Nº 15414.002644/2011-17 

CNPJ: 61.383.493/0001-80 

c) Quaisquer ônus decorrentes de substituição tempo rária de máquinas 
sinistradas; 

d) Reparos, substituições e reposições normais não decorrentes de acidentes; 
e) Custos extras de reparo ou substituição exigidos  por qualquer norma, 

regulamento, estatuto ou lei que restrinja o reparo , alteração, uso, operação, 
construção, reconstrução ou instalação na ou da pro priedade segurada; e 

f) Lucros cessantes, perda de receita ou danos indi retos de qualquer natureza, 
ainda que consequentes de risco coberto pela apólic e, tais como inutilização ou 
deterioração de matéria-prima e materiais de insumo , perda de vida útil, 
produção inferior, qualitativa ou quantitativa à pr ojetada, custos de escavações, 
nivelamento, enchimento, dragagem e pavimentação, e tc. 

 
 
11. ACEITAÇÃO DO RISCO, ALTERAÇÃO, VIGÊNCIA E RENOV AÇÃO 
 

11.1. Aceitação do Risco  
 
11.1.1.  A aceitação do seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada 

pelo Segurado, seu representante legal ou por corretor de seguros.  
 

11.1.2.  A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação 
do risco. Caberá à Seguradora fornecer ao proponente, obrigatoriamente, o 
protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com indicação da 
data e hora de seu recebimento. 

 
11.1.3.  A Seguradora terá um prazo de 15 (quinze) dias para manifestar-se sobre a 

aceitação ou recusa da proposta, contados a partir da data do seu recebimento.  
11.1.4.  Durante este prazo, a Seguradora poderá solicitar ao proponente, 

documentos complementares para a avaliação da propo sta ou taxação do 
risco.  Esta solicitação poderá ocorrer apenas uma vez quando o proponente for 
pessoa física, ou mais de uma vez quando se tratar de pessoa jurídica e a 
Seguradora indicar fundamentos para o novo pedido. 

 
11.1.5.  Sempre que houver a necessidade de se solicitar ao proponente alguma 

documentação complementar, o prazo de 15 (quinze) dias ficará suspenso, 
voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação. 

 
11.1.6.  Nos casos em que a aceitação da proposta dependa de contratação ou 

alteração da cobertura de resseguro facultativo, o prazo acima previsto será 
suspenso, até que o ressegurador se manifeste formalmente, devendo a 
Seguradora comunicar tal fato, por escrito, ao proponente, seu representante 
legal ou corretor de seguros ressaltando a consequente inexistência de 
cobertura enquanto perdurar a suspensão. Nessa hipótese, é vedada a 
cobrança, total ou parcial, do prêmio. 
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11.1.7.  A Seguradora formalizará a não aceitação da proposta através de 
correspondência ao proponente, seu representante legal ou corretor de seguros, 
justificando o motivo da recusa.  

 
11.1.8.  O recebimento, pelo Segurado, da apólice i mplica a aceitação do negócio 

pela Seguradora, nos termos nela consignados, e a a usência de 
manifestação da Seguradora, no prazo acima assinala do, implica sua 
aceitação tácita, cabendo-lhe diligenciar, neste ca so, para o 
encaminhamento da apólice ao Segurado . 

 
11.1.9.  Em caso de recusa da proposta, tendo havid o adiantamento de pagamento 

parcial ou total de prêmio, a cobertura do seguro p revalecerá por mais 2 
(dois) dias úteis, contados a partir da data em que  o proponente, seu 
representante legal ou o corretor de seguros tiver conhecimento formal da 
recusa e o valor pago deverá ser restituído integra lmente ao proponente no 
prazo máximo de 10 (dez) dias corridos. 

 
11.1.10. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias a partir 

da data de aceitação da proposta de seguro. 
 

11.2. Alteração 
 
11.2.1.  A alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta 

assinada pelo Segurado, seu representante legal ou por corretor de seguros. 
 
11.2.2.  A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação 

do risco. Caberá à Seguradora fornecer ao proponente, obrigatoriamente, o 
protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com indicação da 
data e hora de seu recebimento. 

 
11.2.3.  A Seguradora terá um prazo de 15 (quinze) dias para manifestar-se sobre a 

aceitação ou recusa da proposta de alteração do contrato, contados a partir da 
data do seu recebimento. 

 
11.2.4.  Durante este prazo, a Seguradora poderá solicitar ao Segurado, documentos 

complementares para a avaliação da proposta ou taxa ção do risco.  Esta 
solicitação poderá ocorrer apenas uma vez quando o Segurado for pessoa 
física, ou mais de uma vez quando se tratar de pessoa jurídica e a Seguradora 
indicar fundamentos para o novo pedido. 

 
11.2.5.  Sempre que houver a necessidade de se solicitar ao Segurado alguma 

documentação complementar, o prazo de 15 (quinze) dias ficará suspenso, 
voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.    

 
11.2.6.  Nos casos em que a aceitação da proposta dependa de contratação ou 

alteração da cobertura de resseguro facultativo, o prazo acima previsto será 
suspenso, até que o ressegurador se manifeste formalmente. 
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11.2.7.  A declaração de recusa da proposta, pela S eguradora, será comunicada 

por escrito.  
 
11.2.8.  O recebimento, pelo Segurado, do endosso i mplica a aceitação do negócio 

pela Seguradora, nos termos nela consignados, e a a usência de 
manifestação da Seguradora, no prazo acima assinala do, implica sua 
aceitação tácita, cabendo-lhe diligenciar, neste ca so, para o 
encaminhamento do endosso ao Segurado. 

 
11.2.9. Em caso de recusa da proposta, tendo havido pagamento de prêmio, a 

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

 

11.3. Vigência 
 
11.3.1.  As apólices e endossos terão seu início de vigência às 24 (vinte e quatro) horas 

das datas para tal fim neles indicadas. 
 
11.3.2.  Nos contratos de seguro cujas propostas tenham sido recepcionadas, sem 

pagamento de prêmio, o início de vigência da cobertura deverá coincidir com a 
data de aceitação da proposta ou com data distinta, desde que expressamente 
acordada entre as partes. 

 
11.3.3.  Os contratos de seguros cujas propostas tenham sido recepcionadas, com 

adiantamento de valor para futuro pagamento parcial ou total do prêmio, terão 
seu início de vigência a partir da data de recepção da proposta pela Seguradora. 

 

11.4. Renovação 
 
11.4.1.  Neste contrato de seguro não haverá renova ção automática. Os 

procedimentos de renovação deverão seguir os mesmos  adotados quando 
da contratação inicial. 

 
 
12. PAGAMENTO DE PRÊMIOS 
 
14.1. Não poderá ser estabelecido prazo superior a 30 (trinta) dias, contado da data de 

emissão da apólice, endosso, fatura e/ou contas mensais, para o pagamento do 
prêmio à vista ou da 1ª parcela. 

 
14.2. O prazo limite para o pagamento do prêmio é o dia de vencimento estipulado no 

documento de cobrança. Quando a data limite cair em um dia em que não haja 
expediente bancário, o pagamento do prêmio poderá ser efetuado no primeiro dia 
útil em que houver expediente, ficando, neste caso, garantida a cobertura. 
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14.3. A Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao segurado ou 
seu representante, ou, ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, ao 
corretor de seguros, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em 
relação à data do respectivo vencimento. 

 
14.4. O não pagamento do prêmio nas apólices com pa gamento único ou da 

primeira parcela no caso de pagamento de prêmios fr acionados, na data 
indicada no respectivo instrumento de cobrança, imp licará no cancelamento 
automático independente de qualquer interpelação ju dicial ou extrajudicial. 

 
14.5. No caso de fracionamento do prêmio e configur ado a falta de pagamento de 

qualquer uma das parcelas subsequentes à primeira, o prazo de vigência da 
cobertura será ajustado em função do prêmio efetiva mente pago, observada, 
no mínimo, a fração prevista na tabela de prazo cur to abaixo: 

 
TABELA DE PRAZO CURTO 

 

Relação % entre a 
parcela do prêmio 
paga e o prêmio 
total da apólice 

Fração a ser 
aplicada sobre 

a vigência 
original 

Relação % entre a 
parcela do prêmio 
paga e o prêmio 
total da apólice 

Fração a ser 
aplicada sobre a 
vigência original 

13 15/365 73 195/365 
20 30/365 75 210/365 
27 45/365 78 225/365 
30 60/365 80 240/365 
37 75/365 83 255/365 
40 90/365 85 270/365 
46 105/365 88 285/365 
50 120/365 90 300/365 
56 135/365 93 315/365 
60 150/365 95 330/365 
66 165/365 98 345/365 
70 180/365 100 365/365 

 
Nota: Para percentuais não previstos na tabela acim a, deverão ser aplicados os 
percentuais imediatamente superiores. 
 
12.5.1. A Seguradora deverá informar ao Segurado ou seu representante legal, por 

meio de comunicação escrita, o novo prazo da vigência ajustada. 
 
12.5.2. Restabelecido o pagamento do prêmio das parcelas ajustadas, acrescidas dos 

encargos contratualmente previstos, dentro do novo prazo de vigência da 
cobertura, ficará automaticamente restaurado o prazo de vigência original da 
apólice. 
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12.5.3. Findo o novo prazo de vigência da cobertura , sem que tenha sido retomado 
o pagamento do prêmio, operará de pleno direito o c ancelamento do 
contrato de seguro. 

 
12.6. No caso de fracionamento em que a aplicação da tabela de prazo curto do item 

12.5 não resultar em alteração do prazo de vigência da cobertura, a apólice ficará 
cancelada.  

 
12.7. Nas apólices com prêmios fracionados, será garantido ao Segurado a possibilidade 

de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente 
redução proporcional dos juros pactuados. 

 
12.8. A data de vencimento da última parcela não poderá ultrapassar o término de 

vigência da apólice. 
 
12.9. Se o sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento do prêmio à vista ou de 

qualquer uma de suas parcelas, sem que tenha sido efetuado, o direito à 
indenização não ficará prejudicado, sendo descontadas do valor da indenização 
as parcelas ainda não pagas , reduzidos proporcionalmente os juros pactuados, 
se o sinistro acarretar a indenização integral. 

 
12.10. Fica vedado o cancelamento do contrato de se guro cujo prêmio tenha sido 

pago à vista, mediante financiamento obtido junto a  instituições financeiras, 
nos casos em que o Segurado deixar de pagar o finan ciamento. 

 
 
13. OCORRÊNCIA DE SINISTROS 
 

13.1. Aviso de Sinistro  
 

13.1.1. Caberá ao Segurado, por seu representante legal, procurador ou corretor de 
seguro, observado os procedimentos constantes na Cláusula 18 – 
OBRIGAÇÕES DO SEGURADO , subitem 18.2.1 - Comunicação , comunicar 
de forma imediata e comprovada  à Seguradora a ocorrência do sinistro, 
informando-a sobre a realização de um risco abrangido pela Cobertura do 
seguro, ficando ressalvado, contudo, que o envio e recebimento de tal 
comunicação não significa a configuração de um sinistro coberto por esta 
Apólice nem o reconhecimento expresso ou tácito da Seguradora de que se 
configurou um sinistro coberto por esta apólice.  

 

13.2. Prova de Sinistro 
 
13.2.1. O pagamento de qualquer indenização com bas e neste contrato de seguro 

somente poderá ser efetuado após terem sido apresen tados o aviso de 
sinistro e os documentos básicos relacionados na ta bela constante da 
Cláusula 14 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS, de acordo com  a cobertura 
sinistrada e concluído o procedimento regulatório.  
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13.2.2. A Seguradora poderá solicitar atestados ou certidões de autoridades 

competentes, bem como o resultado de inquéritos ou processos 
instaurados em virtude do fato que produziu o sinis tro, sem prejuízo do 
pagamento da indenização no prazo devido, ou ainda,  solicitar documentos 
adicionais, em caso de dúvida fundada e justificáve l. 

 
13.2.3. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas 

efetuadas no exterior ficarão a cargo da Seguradora. 
 

13.3. Franquias e Participações Obrigatórias 
 
13.3.1. Correrão por conta do Segurado os primeiro prejuízos indenizáveis 

relativos a cada sinistro, até o limite da franquia  de dano material 
especificado na apólice, indenizando a Seguradora s omente o valor que 
exceder à referida franquia; 

 
13.3.2. Se duas ou mais franquias previstas nesta a pólice forem aplicáveis a uma 

única ocorrência, deverá ser utilizada a franquia d e maior valor, a menos 
que haja disposição em contrário. 

 

13.4. Indenização  
 
13.4.1. Apurados os prejuízos indenizáveis, deduzindo-se o valor dos salvados (quando 

ficarem de posse do segurado ou dos beneficiários do seguro), aplicando-se o 
rateio (se couber) e o valor da participação obrigatória do segurado em caso de 
sinistro, a Seguradora, deverá pagar o valor da indenização correspondente ou 
realizar as operações necessárias para reposição ou reparação dos bens 
sinistrados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data da 
apresentação de todos os documentos, básicos e nece ssários à 
comprovação do sinistro e dos prejuízos . 

 
13.4.2. Qualquer nova solicitação de documentos ao Segurado visando a novos 

esclarecimentos ou elucidação necessários à correta  comprovação do 
sinistro e dos prejuízos implicará na suspensão do prazo referido no 
parágrafo acima, nos estritos termos da regulamenta ção pertinente, e 
somente será reiniciado após sua entrega à Segurado ra. 

 
13.4.3. A Seguradora, mediante acordo entre as part es, poderá indenizar o 

Segurado com pagamento em dinheiro, reposição ou re paro da coisa, até o 
montante do Limite Máximo de Garantia contratado es tabelecido na 
apólice .  

 
13.4.4. Em nenhuma hipótese a Seguradora será respo nsável por quaisquer 

alterações, ampliações, melhorias ou revisões feita s quando da reparação 
do bem segurado, que sofreu o sinistro, das quais r esultem aumento do 
valor a ser indenizado . 
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13.4.5. Na hipótese de atraso no pagamento da inden ização devida no prazo 

previsto acima, incidirão, sobre a parcela em atras o: 
 

- Correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumi dor – IPC/FIPE 
(Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Univ ersidade de São 
Paulo), calculada a partir da data de ocorrência do  sinistro; e 
- Juros moratórios de 0,5% (cinco décimos por cento) a.m., contados a 
partir do primeiro dia posterior ao término do praz o fixado em contrato. 

 
13.4.6. Ambos calculados pro-rata-die até a data do  efetivo pagamento da 

obrigação pecuniária. 
 

13.5. Cálculo de Prejuízo de Indenização 
 
13.5.1. Para determinação dos prejuízos indenizávei s, de acordo com as 

condições expressas nesta apólice, a responsabilida de da Segurada ficará 
limitada: 

 

a) No caso de edifícios, maquinismos, instalações, móveis e utensílios: ao Valor de Novo 
correspondente ao conserto, reconstrução ou substituição, no mesmo tamanho, tipo, 
capacidade e qualidade do bem sinistrado, que não poderá, em hipótese alguma, ser 
superior a duas vezes a indenização pelo Valor Atual (Valor de Novo menos a 
depreciação pelo uso, idade e estado de conservação do bem); 

b) Se os bens danificados ou destruídos não forem, por qualquer motivo, 
reconstruídos ou substituídos, no mesmo ou em outro  local dentro de 2 (dois) 
anos a contar da data do sinistro, a Seguradora ser á responsável 
exclusivamente pelo efetivo Valor Atual (Valor de N ovo menos Depreciação) dos 
bens danificados; 

c) Para qualquer equipamento arrendado ou alugado pelo Segurado, com ou sem opção 
de compra, pelo valor acordado entre o Segurado e o Locador, mas em hipótese 
alguma, a Seguradora será a responsável por valor superior ao custo de reparo ou de 
reposição, como estabelecido nos itens “a” e “b” acima; 

d) No caso de filmes, registros, manuscritos, desenhos e material utilizado para 
gravação de informações para equipamentos de processamento de dados, pelo Valor 
de Novo desses bens, mais os custos para reproduzir as informações neles contidas 
e perdidas. Não fazem parte dos prejuízos indenizáveis os custos com elaboração de 
programas (“software”); 

 
Para fixação da indenização, devem ser deduzidos do prejuízo o valor da franquia, assim 
como toda e qualquer parte danificada do bem sinistrado que tenha valor econômico, 
quando esta ficar de posse do Segurado. 
 

13.6. Salvados 
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13.6.1. No caso de sinistro indenizável, os salvados passam automaticamente à 
propriedade da Seguradora, não podendo o Segurado ou os beneficiários do 
seguro disporem dos mesmos sem expressa autorização da Seguradora. 

 
13.6.2. Fica facultado à Seguradora a opção de retenção dos salvados ou a sua 

liberação ao Segurado/Proprietário para os fins que lhes convier, sem quaisquer 
ônus para a Seguradora. 

 
 
14. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
 
14.1. Em caso de sinistro coberto pelo presente seguro deverão ser apresentados os 

documentos abaixo relacionados podendo ser acrescidos de outros documentos 
estabelecidos nas Condições Contratuais, bem como, em caso de dúvida 
fundada e justificada, ser solicitados outros docum entos:  

 
a) Carta comunicando detalhadamente o sinistro ou sua expectativa. 

b) Declaração da existência ou não de outros seguros cobrindo os bens sinistrados. 

c) Autorização de crédito de indenização e quitação de sinistro (formulário fornecido pela 
Seguradora após análise dos documentos pertinentes ao sinistro). 

d) Termo de quitação (fornecido pela Seguradora). 

e) Cartão CNPJ do Segurado. 

f) Contrato Social (caso não seja sociedade por ações ou entidade sem fim lucrativo) e 
sua última alteração. 

g) Estatuto Social (caso seja sociedade por ações ou entidade sem fim lucrativo) e sua 
última ata de assembléia. 

h) Contrato Social (caso não seja sociedade por ações ou entidade sem fim lucrativo) e 
sua última alteração de beneficiários/terceiros, em se tratando de pessoa jurídica. 

i) Estatuto Social (caso seja sociedade por ações ou entidade sem fim lucrativo) e sua 
última ata de assembléia de beneficiários/terceiros, em se tratando de pessoa jurídica. 

j) Procuração(ões), caso o(s) representante(s) legal(is) não figure(m) como sócio(s) do 
Segurado e de beneficiários/terceiros, quando o caso exigir. 

k) CPF do representante(s) legal(is) ou procurador(es) do Segurado e de beneficiários/ 
terceiros, quando o caso exigir. 

l) Histórico de manutenção preventiva de máquina(s) e equipamento(s) sinistrado(s), 
quando o caso exigir. 

m) Documentação para comprovação, mensuração, identificação e peritagem do sinistro 
previsto na cobertura contratada. 

n) Laudo de perícia técnica, quando o caso exigir. 

o) Comprovante(s) de preexistência do(s) bem(ns) sinistrado(s). 

p) Ficha de controle de estoque de mercadorias e matérias-primas atualizada até a data 
do sinistro. 

q) Livro de controle de entradas e saídas de mercadorias e matérias-primas. 
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r) Comprovantes dos prejuízos sofridos. 

s) Comprovantes de pagamento das despesas efetuadas/reclamadas. 

t) Notas fiscais dos gastos efetuados. 

u) Nota(s) fiscal(is) de saída de salvados, quando o caso exigir. 

v) Controle de ativo fixo de móveis e utensílios, quando o caso exigir. 

w) Contrato de manutenção do sistema de proteção contra Incêndio, quando o caso 
exigir. 

x) Documentos comprobatórios da isenção de impostos. 

y) Declaração de importação. 

 
15. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS  
 
15.1. Efetuado o pagamento da indenização, cujo recibo valerá como instrumento de 

cessão, a Seguradora ficará sub-rogada, até o limite da indenização paga, em 
todos os direitos e ações do Segurado contra aqueles que, por ato, fato ou 
omissão, tenham causado os prejuízos indenizados pela Seguradora ou para eles 
concorrido, obrigando-se o Segurado a facilitar os meios necessários ao exercício 
desta sub-rogação.  
 

15.2. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da 
Seguradora, os direitos à sub-rogação.  

 
 
16. REDUÇÃO E REINTEGRAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE INDE NIZAÇÃO  
 
16.1. Em caso de sinistro indenizável, o Limite Máximo de Indenização da cobertura 

sinistrada ficará reduzido de acordo com o valor da indenização, a partir da data da 
ocorrência do sinistro, não tendo o Segurado direito à restituição do prêmio 
correspondente. 

 
16.2. A reintegração do Limite Máximo de Indenização contratado, de modo que se 

recomponha sua expressão original, poderá ser efetuada, a pedido do Segurado, e 
só terá validade caso a Seguradora tenha manifestado expressamente sua 
anuência e mediante o pagamento de prêmio adicional. 

 
 
17. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES 
 
17.1. O Segurado que, na vigência do contrato, pretender obter novo seguro sobre os 

mesmos bens e contra os mesmos riscos deverá comunicar sua intenção, 
previamente, por escrito, a todas as sociedades seguradoras envolvidas, sob pena 
de perda de direito. 

 
17.2. O prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado por cobertura de 

responsabilidade civil, cuja indenização esteja sujeita às disposições deste 
contrato, será constituído pela soma das seguintes parcelas: 
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a) despesas, comprovadamente, efetuadas pelo Segurado durante e/ou após a 

ocorrência de danos a terceiros, com o objetivo de reduzir sua responsabilidade; 

b) valores das reparações estabelecidas em sentença judicial transitada em julgado e/ou 
por acordo entre as partes, nesta última hipótese com a anuência expressa das 
sociedades seguradoras envolvidas. 

 
17.3. De maneira análoga, o prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado pelas 

demais coberturas será constituído pela soma das seguintes parcelas: 
 
a) despesas de salvamento, comprovadamente, efetuadas pelo Segurado durante e/ou 

após a ocorrência do sinistro; 

b) valor referente aos danos materiais, comprovadamente, causados pelo Segurado e/ou 
terceiros na tentativa de minorar o dano ou salvar a coisa; 

c) danos sofridos pelos bens segurados. 

 
17.4. A indenização relativa a qualquer sinistro não poderá exceder, em hipótese 

alguma, o valor do prejuízo vinculado à cobertura considerada. 
 
17.5. Na ocorrência de sinistro contemplado por coberturas concorrentes, ou seja, que 

garantam os mesmos interesses contra os riscos, em apólices distintas, a 
distribuição de responsabilidade entre as sociedades seguradoras envolvidas 
deverá obedecer às seguintes disposições: 

 
I. será calculada a indenização individual de cada cobertura como se o respectivo 

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

II. será calculada a “indenização individual ajustada” de cada cobertura, na forma abaixo 
indicada: 

 
a) se, para uma determinada apólice, for verificado que a soma das indenizações 
correspondentes às diversas coberturas abrangidas pelo sinistro é maior que seu 
respectivo limite máximo de garantia, a indenização individual de cada cobertura será 
recalculada, determinando-se, assim, a respectiva indenização individual ajustada. 
Para efeito deste recalculo, as indenizações individuais ajustadas relativas às 
coberturas que não apresentem concorrência com outras apólices serão as maiores 
possíveis, observados os respectivos prejuízos e limites máximos de indenização. O 
valor restante do limite máximo de garantia da apólice será distribuído entre as 
coberturas concorrentes, observados os prejuízos e os limites máximos de 
indenização destas coberturas. 

b) caso contrário, a “indenização individual ajustada” será a indenização individual, 
calculada de acordo com o inciso I deste artigo. 
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III. será definida a soma das indenizações individuais ajustadas das coberturas 
concorrentes de diferentes apólices, relativas aos prejuízos comuns, calculadas de 
acordo com o inciso II deste artigo; 

 
IV. se a quantia a que se refere o inciso III deste artigo for igual ou inferior ao prejuízo 

vinculado à cobertura concorrente, cada sociedade seguradora envolvida participará 
com a respectiva indenização individual ajustada, assumindo o Segurado a 
responsabilidade pela diferença, se houver;  

 
V. se a quantia estabelecida no inciso III for maior que o prejuízo vinculado à cobertura 

concorrente, cada sociedade seguradora envolvida participará com percentual do 
prejuízo correspondente à razão entre a respectiva indenização individual ajustada e 
a quantia estabelecida naquele inciso. 

 
17.6. A sub-rogação relativa a salvados operar-se-á na mesma proporção da cota de 

participação de cada sociedade seguradora na indenização paga. 
 
17.7. Salvo disposição em contrário, a sociedade seguradora que tiver participado com a 

maior parte da indenização ficará encarregada de negociar os salvados e repassar 
a quota-parte, relativa ao produto desta negociação, às demais participantes. 

 
 
18. OBRIGAÇÕES DO SEGURADO  
 
18.1. Agravação do Risco 
 
O Segurado é obrigado a comunicar à Seguradora, tão  logo tenha conhecimento, 
todo e qualquer incidente  suscetível de agravar os riscos cobertos por esta a pólice 
sob pena de perder o direito à indenização, conform e estabelecido no art. 769 do 
Código Civil. A Seguradora deverá se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias 
contados da data da notificação de Agravação do Ris co coberto para dar ciência, 
por escrito, ao Segurado: 
 
a) da manutenção desta apólice, com a cobrança de p rêmio adicional cabível; ou   
b) da resolução da presente apólice, que será efeti vada no prazo de 30 (trinta) dias 

a contar da sua notificação, devendo ser restituída  a diferença do prêmio, 
calculada proporcionalmente ao período a decorrer. 

 
18.2. Ocorrência de Sinistros 

Em caso de sinistro o Segurado deverá tomar as segu intes medidas: 
 
18.2.1. Comunicação 
 
Caberá ao Segurado, por seu representante legal, procurador ou corretor de seguro, 
observado os procedimentos abaixo estabelecidos, comunicar de forma comprovada  à 
Seguradora a ocorrência do sinistro, informando-a sobre a realização de um risco 
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abrangido pela cobertura do seguro, ficando ressalvado, contudo, que o envio e 
recebimento de tal comunicação não significa a configuração de um sinistro coberto por 
esta apólice nem o reconhecimento expresso ou tácito da Seguradora de que se 
configurou um sinistro coberto por esta apólice.  
 
a) ao tomar conhecimento da ocorrência, o Segurado deverá comunicar o fato 

imediatamente à Seguradora, nos termos do artigo 77 1 do Código Civil (“ Sob 
pena de perder o direito à indenização, o Segurado participará o sinistro ao 
Segurador, logo que o saiba, e tomará as providênci as imediatas para minorar-
lhe as consequências ”). Tal comunicação poderá ser feita  por meios não escritos, 
como o telefone, por exemplo. No entanto, após a comunicação imediata, deverá 
ser entregue à Seguradora comunicação escrita e ass inada pelo Segurado, seu 
representante legal ou corretor de seguro, informan do: data e local da 
ocorrência, bens prejudicados e causa provável da o corrência;  

b) Segurado deverá tomar as providências considerad as inadiáveis para 
resguardar os interesses comuns e minorar os prejuí zos até a chegada do 
representante da Seguradora, de acordo com o Código  Civil, art. 771 (acima 
transcrito); e 

c) Segurado deverá franquear ao representante da Se guradora o acesso ao local 
do sinistro e prestar-lhe as informações e os escla recimentos solicitados, bem 
como lhe entregar e/ou disponibilizar-lhe toda docu mentação necessária à 
regulação do sinistro, incluindo, sem limitação, pl antas, especificações e 
quaisquer outros documentos necessários à comprovaç ão e quantificação dos 
prejuízos. 

 
18.2.2. Salvados 
 
Ocorrido o sinistro que atinja o imóvel ou qualquer conteúdo do Estabelecimento 
Segurado que esteja coberto por esta apólice em função da cobertura contratada, o 
Segurado não poderá abandonar os salvados e deverá tomar, desde logo, todas as 
providências cabíveis no sentido de protegê-los, so b pena de perder o direito à 
indenização . A Seguradora poderá providenciar o melhor aproveita mento dos 
Salvados, ficando, no entanto, entendido e acordado  que quaisquer medidas 
tomadas por ela não implicarão no reconhecimento de  obrigação de indenização 
nem a admissão do abandono dos mesmos por parte do Segurado .  
 
18.2.3. Salvamento 
 
O Segurado deverá tomar todas as providências consi deradas inadiáveis para 
resguardar os interesses comuns e minorar os prejuí zos.  
 
Os eventuais desembolsos efetuados pelo Segurado, d ecorrentes de despesas de 
salvamento durante e/ou após a ocorrência do sinist ro coberto e os valores 
referentes aos danos materiais comprovadamente caus ados pelo Segurado e/ou 
terceiros com objetivo de evitar o sinistro coberto , minorar o dano, ou salvaguardar 
o bem, também estão garantidos pelo presente seguro , desde que comprovadas 
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sua necessidade e proporcionalidade em relação ao s inistro ocorrido, limitados ao 
Limite Máximo de Garantia contratado pela presente apólice. 
 
18.2.4. Apresentação de Documentos 
 
a) Deve o Segurado relatar as circunstâncias da oco rrência do sinistro, atuando e 

contribuindo para a prova das causas, a verificação  da adequação dos fatos à 
cobertura, a comprovação da preexistência dos bens,  o alcance dos prejuízos e 
o direito a receber a indenização ; 

b) Após o aviso de sinistro pelo Segurado, deverão ser apresentados os 
documentos necessários, constantes  da Cláusula 14 das Condições Gerais, de 
acordo com a cobertura sinistrada, podendo ainda, e m caso de dúvidas 
fundadas e justificadas, serem solicitados document os adicionais; 

c) O Segurado obriga-se a fornecer à Seguradora pla ntas, especificações e 
quaisquer outros esclarecimentos necessários à repo sição prevista no item 
anterior .  

 
18.2.5. Concorrências de Apólices 
 
Nos termos do art. 782 do Código Civil Brasileiro, o Segurado obriga-se a declarar à 
Seguradora, no  momento da apresentação da Proposta de Seguro, a ex istência de 
quaisquer outros seguros contratados nessa ou em ou tra seguradora que 
garantam, contra os mesmos riscos, os bens e intere sses segurados por esta 
apólice. O Segurado deve também comunicar à Segurad ora a efetivação posterior 
de outros seguros conforme acima descrito. No caso da coexistência de seguros 
cobrindo os mesmos riscos, em caso de sinistro cobe rto pelo presente contrato, a 
distribuição de responsabilidades obedecerá o dispo sto na Cláusula 17 - 
CONCORRÊNCIA DE APÓLICES, destas Condições Gerais. 
 
 
19. PERDA DE DIREITO 
 
19.1. Além dos casos previstos em lei, a Seguradora  ficará isenta de qualquer 

obrigação decorrente deste contrato se: 
 
a) Segurado agravar intencionalmente o risco; 
b) Segurado, por si ou por seu representante legal,  não fizer declarações 

verdadeiras e completas ou omitir circunstâncias de  seu conhecimento que 
pudessem ter influído na aceitação do seguro; 

c) Segurado por qualquer meio, procurar obter vanta gens ilegais do seguro objeto 
deste contrato; 

d) Segurado deixar de pagar tempestivamente qualque r parcela de prêmio no 
respectivo vencimento, respeitado, contudo, o dispo sto na Cláusula 12 –
PAGAMENTO DE PRÊMIOS; 

e) Segurado não comunicar ao segurador, logo que o saiba, todo incidente 
suscetível  de agravar o risco coberto, silenciando -se de má-fé; 



 
 
 

 
Versão 07/2016 – Processo 02/2014                  26/28 

RISCOS OPERACIONAIS 
CONDIÇÕES GERAIS 
Processo Susep Nº 15414.002644/2011-17 

CNPJ: 61.383.493/0001-80 

f) Segurado não informar eventual desocupação ou de sabitação do prédio que 
contenha bens segurados por um período superior a 1 5 (quinze) dias seguidos;  

g) Segurado deixar de cumprir as obrigações convenc ionadas nesta apólice; 

h) For praticado atos dolosos;  
i) Se o Segurado não participar o sinistro à Segura dora S.A, logo que o saiba, e 

não tomar as providências imediatas para minorar-lh e as consequências. 
 
19.1.1. Ocorrendo a hipótese de que trata a alínea “b” acima, além de ficar 

prejudicado o direito à indenização, o Segurado est ará obrigado ao 
pagamento do prêmio vencido. 

 
19.1.2. Se a inexatidão ou omissão nas declarações de que trata a alínea “b” 

acima, não resultar de má-fé do Segurado, a Segurad ora poderá: 
 
- Na hipótese de não ocorrência de sinistro: 
a) cancelar o seguro, retendo, do prêmio originalme nte pactuado, a parcela 

proporcional ao tempo decorrido; ou 
b) permitir a continuidade do seguro, cobrando a di ferença de prêmio cabível. 
 
- Na hipótese de ocorrência de sinistro sem indenizaç ão integral: 
a) cancelar o seguro, após o pagamento da indenizaç ão, retendo, do prêmio 

originalmente pactuado, acrescido da diferença cabí vel, a parcela calculada 
proporcionalmente ao tempo decorrido; ou 

b) permitir a continuidade do seguro, cobrando a di ferença de prêmio cabível ou 
deduzindo-a do valor a ser indenizado. 
 

- Na hipótese de ocorrência de sinistro com indenizaç ão integral, cancelar o 
seguro, após o pagamento da indenização, deduzindo,  do valor a ser indenizado, 
a diferença de prêmio cabível. 

 
 
20. ÂMBITO GEOGRÁFICO 
 
20.1. As disposições deste contrato de seguro aplicam-se exclusivamente a danos 

ocorridos e reclamados no território brasileiro. Mediante análise prévia e anuência 
da Seguradora, bem como pagamento do respectivo prêmio adicional, essas 
disposições poderão ser estendidas ao exterior. 

 
 
21. RESCISÃO E CANCELAMENTO DO SEGURO  
 
Este contrato poderá ser rescindido ou cancelado a qualquer tempo, por iniciativa 
de qualquer das partes contratantes e obtida a conc ordância da outra parte, 
observadas as disposições seguintes: 
 
a) Na hipótese de rescisão a pedido do Segurado, a Seguradora reterá, além dos 

emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a Tabela de Prazo Curto, constante 
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no item 12.5. Para prazos não previstos na Tabela de Prazo Curto, deverá ser 
utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior. 

b) Na hipótese de rescisão por iniciativa da Seguradora, além dos emolumentos, ela 
reterá do prêmio recebido, a parte proporcional ao tempo decorrido. 

c) A cobertura prevista nesta apólice ficará automaticamente cancelada, sem qualquer 
restituição de prêmios e emolumentos, quando: 

c.1) ocorrer a hipótese prevista na Cláusula 12 destas Condições Gerais, observado 
o disposto nos itens 12.4 e 12.5.3; 

c.2) ocorrer a perda total do imóvel segurado; 
c.3) a indenização ou soma das indenizações pagas, atingir ou ultrapassar o 

respectivo Limite Máximo de Garantia da Apólice, conforme disposto na Cláusula 
5ª, destas Condições Gerais. 

 
 
22. DEVOLUÇÃO DE PRÊMIO 
 
22.1. Os valores devidos a título de devolução de prêmio sujeitam-se à atualização 

monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor – IPC/FIPE (Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo), contados a partir da data 
em que se tornarem exigíveis: 

 
a) No caso de cancelamento do contrato: 
- a partir da data do efetivo cancelamento, se o pedido ocorrer por iniciativa da 

Seguradora; 
- a partir da data de recebimento da solicitação de cancelamento, se o pedido ocorrer 

por iniciativa do Segurado. 
 
b) No caso de recebimento indevido de prêmio: 
- a partir da data de recebimento do prêmio; 
 
c) No caso de recusa da proposta: 
- a partir da data de formalização da recusa, se ultrapassado o prazo de 10 (dez) dias. 
 
22.2. Para o caso previsto na alínea “c” acima, deverá ser acrescido também de juros 

moratórios de 0,5% (cinco décimos por cento) a.m., contados a partir do primeiro 
dia posterior ao término do prazo fixado no contrato, constante na alínea “c” do item 
22.1 acima. 

 
22.3. Todos os casos explicitados nas alíneas “a”, ”b” e “c” do item 22.1 acima serão 

calculados pro-rata-die até a data do efetivo pagamento da obrigação pecuniária. 
 
22.4. A atualização será efetuada com base na variação positiva apurada entre o último 

índice publicado antes da data de exigibilidade da obrigação e aquele publicado 
imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação. 
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22.5. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros moratórios far-
se-á independentemente de notificação ou interpelação judicial, de uma só vez, 
juntamente com os demais valores do contrato. 
 
 

23. PRESCRIÇÃO 
 
As ações que derivarem deste contrato, entre as partes vinculadas pelo mesmo, 
prescrevem de acordo com as disposições do Código Civil Brasileiro.  
 
 
24. FORO 
 
24.1. Para ações fundadas em direitos ou obrigações decorrentes deste contrato, 

prevalecerá o FORO de domicílio do  Segurado.  
 

24.2. Na hipótese de inexistência de relação de hipossuficiência entre as partes, será 
válida a eleição de foro diverso daquele previsto no parágrafo acima. 

 
 
25. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
25.1. No caso de extinção do índice pactuado, dever á ser utilizado o IPCA/IBGE. 
 
25.2. Para os casos não previstos nas Condições Con tratuais, serão aplicadas as 

leis que regulamentam os seguros no Brasil. 
 

25.3. O inteiro conteúdo desta apólice foi apresent ado ao Segurado juntamente 
com o formulário da proposta de seguro, com base na  qual foi emitida, e 
contou com sua expressa anuência, conforme declarado na mesma proposta de 
seguro, devendo o Segurado, imediatamente após o recebimento desta apólice, 
comunicar à Seguradora, mediante escrito de recepção comprovada, as razões de 
sua eventual divergência a esse respeito. 
 

25.4. Quaisquer coberturas oferecidas pela Segurado ra, por qualquer meio de 
divulgação, discutidas ou não entre as partes ou se us representantes, não se 
consideram abrangidas pelo presente seguro, assim n ão vinculando as 
partes contratantes, se não se encontrarem identifi cadas no frontispício ou 
na especificação da apólice.  

 


