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São Paulo, 1B de Abril de 2017

Prezado(a) Clienle,

Ref.: EMPRESARIAL
Apólice de Seguro nO.180 0000738770

Encaminhamos a sua apólice, e aproveitamos essa oportunidade para agradecer pela confiança em nossos
produtos e serviços.
aartir
de agora, você conta com a segurança e solidez da Companhia que há mais de 50 anos leva proleção e
lranquilidade para todo o Brasil.
As condições contratuais e guia de serviços estão disponíveis no site www.lokiomarine.com.br.
a via impressa através do telefone 0300 33 TOKIO (0300 33 86546).

Se preferir, solicite

=

Para estas e outras informações, consulte-nos ou ao seu Corretor de Seguros .

•
Atenciosamente,
Tokio Marine Seguradora S.A.

José Adalberto Ferrara
Diretor Presidente

e==-J?
Valmir Rodrigues .

DirEftIl"

Execurlvo

Ccmr.!'Ci;J1
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Apólice nO.: 180 0000738770
Renova Apólice nO.: 1800000731443
Sucursal Emissora: Ho Passo Fundo

Dados da Apólice
Endosso / Fatura nO.:
Proposta: 3443030
Seguradora Anterior: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
Moeda: Real
Data de Emissão: 18/04/2017
Condições Contratuais

Você ou seu Corretor de Seguros podem recorrer a esse serviço sempre que registrar uma solicitação, fazer uma consulta
ou reclamação junto aos nossos canais de relacionamento (Serviço de Atendimento ao Cliente ou nosso site) e:
- Não receberem resposta em 30 (trinta) dias; ou
- Não concordarem ou tiverem dúvida em relação a uma decisão adotada pela empresa após o processo ter sido
considerado encerrado pelos canais acima.

o papel

do Ouvidor

~Ouvidor é um profissional que possui profundo conhecimento da área de seguros. Ele atua de fo~a personalizada,
.pendente
e age ativamente como um representante do cidadão, respeitando as condições dos cor;Jtratos de seguros,
os direitos humanos e o Código de Defesa do Consumidor.
.Sua solicitação em boas mãos
Com a sua solicitação em boas' mãos, o Ouvidor poderá esclarecer, justificar ou reformar uma decisão adotada pela
empresa. Tenha certeza que tudo será estudado com o mais absoluto cuidado.
No prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data em que a Ouvidoria receber a manifestação, o nosso Ouvidor
comunicará a posição adotada para você e para o seu Corretor de Seguros.
Estamos prontos para ouvir você
A Ouvidoria está em conformidade com a regulamentação da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.
Para recorrer a esse serviço que é gratuito, você ou seu Corretor de Seguros deverão apresentar a solicitação, consulta ou
.lamaçãO
por escrito, contendo o seu nome completo.
Como funciona a Duvidoria
Você pode recorrer a este serviço sempre que não concordar ou tiver dúvida em relação a uma decisão adotada pela
empresa. Todavia, para isso é imprescindível já ter acionado o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC).
Assim, você registra sua manifestação nos seguintes canais:
- www.tokiomarine.com.bratravés
- Através do 08004490000.

do formulário de Ouvidoria; ou
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Dados da Apólice
Endosso 1 Fatura nO.:
Proposta: 3443030
Seguradora Anterior: TOKIO MARINE SEGURADORA SA
Moeda: Real
Data de Emissão: 18/04/2017

Apólice nO.: 1800000738770
Renova Apólice nO.: 1800000731443
Sucursal Emissora: Ha Passa Funda

Condições Contratuais
de segurança adequadas, de acorda com as requisitos técnicos recomendadas, os bens de sua propriedade e passe,
capazes de causar danas a terceiros, especialmente das relacianadas a seguir, comunicanda á Seguradara, par escrita,
qualquer alteraçãa .ou mudança que venham a safrer as referidos bens, em particular, mas nãa limitada, a sua intençãa em
desabitar .ou desacupar as lacais especificadas na apólice, ainda que temparariamente, .ou em proceder alterações, tais
Como, a ocupaçãa, a "Iayaut" das plantas seguradas, a rama de atividade, a área tatal construida e suas caracteristicas,
carria também em relaçãa aas dispositivasde prevençãa e combate aas eventas cobertas pelo presente seguro (ex.:
inCêndio), podendo a Seguradora, uma vez comunicada, nos termas das cláusulas 158 e 268das condições gerais, manter,
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6. Disposições

Complementares

Esta cobertura só poderá ser contratada por pessaas jurídicas,
7. Ratificação
~

Permanecem em vigor as demais candições deste seguro que não tenham sido expressamente alteradas .ou revagadas ,<I
pelas presentes condições particulares,
~
OUVIDORIA
,~

'ª

A Voz do Cliente na Empresa

~
o

A Ouvidoria é mais um canal de comunicaçãa que a Seguradara colaca á sua dispasiçãa, que se diferencia das demais, lJl
pais tem coma missãa a defesa de seus direitas perante a empresa com total imparcialidade e transparência,
~
iii

Quando você pode recorrer a esse serviço?
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Dados da Apólice
Endosso I Fatura nO.:
Proposta: 3443030
Seguradora Anterior: TOKIO MARINE SEGURADORA SA
Moeda: Real
Data de Emissão: 18/04/2017

Apólice nO.: 180 0000738770
Renova Apólice nO.: 1800000731443
Sucursal Emissora: Ho Passo Fundo

Condições Contratuais
2.4. Não caberá qualquer indenização por este seguro quando, entre o segurado e o teroeiro reclamante, existir
participação acionária ou por cota, até o nível de pessoas físicas que, isoladamente ou em conjunto, exerçam ou tenham
possibilidade de exercer controle comum da empresa segurada e da empresa reclamante.
3. Bens Não Compreendidos

pelo Seguro

Revoga-se,
na íntegra, a cláusula 3" das .condiçõe.s
gerais.
.
,._,
.,

4. Limite Máximo de Indenização
•
A importância fixada na apólice sob o título de limite máximo de indenização representa, em relação a presente
cobertura, o valor até o qual a Seguradora responderá por sinistro.
4.2. Não obstante, fica estabelecido um segundo valor máximo de indenização, denominado "LIMITE 1\GREGADO", que
representa o valor até qual a Seguradora responderá, quando considerada a soma de todas as indeniz$ções relacionadas
aos sinistros abrangidos pela presente cobertura.
4.2.1. O limite agregado é definido como igual ao produto do valor iniciaímente pactuado para o limite máximo de
indenização, por um fator maior ou igual a um, previamente acordado e estabelecido na apólice.
4.2.2. Na hipótese de não haver, na apólice, referência ao fator multiplicativo mencionado no subitem anterior, esse será
suposto igual a 1 (um).
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4.5. Tanto o limite máximo de indenização, como o limite agregado NÃO SE SOMAM NEM SE COMUNICAM, sendo
estipulados, particularmente para cada cobertura contratada.
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I
Apólice nO.: 1800000738770
Renova Apólice nO.: 1800000731443
Sucursal Emissora: Ho Passo Fundo

,
Dados da Apólice
Endosso / Fatura nO.:
Proposta: 3443030
Seguradora Anterior: TOKIO MARINE SEGURADORA SA
Moeda: Real
Data de Emissão: 18/04/2017
Condições Contratuais

h) utilização de produto em virtude de propaganda inadequada; recomendações ou infonmaçôes errôneas; ausência de
avisos evidentes sobre conta-indicações, efeitos colaterais, prazo de validade ou durabilidade, necessidade e manutenção
ou substituição periódica de componentes, meios adequados de manipulação, anmazenagem e conservação;
i) utilização inadequada de produtos em virtude de propaganda enganosa, recomendações e/ou informações errôneas
fornecidas pelo segurado;
j) despesas com substituição parcial ou integral de produtos, bem como da sua retirada do mercado;
k) danos provocados por equipamentos ou dispositivos para uso médico de natureza interna, invasiva e/ou crítica de
aplicação e/ou no corpo humano (inclusive, mas não limitado, a tecidos, células, órgãos, transplantes, sangue, excreção e
secreção de urina), e qualquer produto derivado ou bio-sintético oriundo de tais substâncias;
I) danos consequentes do uso não autorizado de patentes ou marcas registradas pertencentes a terceiros;
m) violação de díreitos autorais;
•
n) descumprimento, por parte do segurado, de obrigações trabalhistas, sejam contratuais ou legais, referentes a
Seguridade Social, seguro obrigatório de acidentes do trabalho, pagamento de salários e similares;
o) descumprimento de obrigações assumidas, pelo segurado, em contrafos e/ou convenções;
p) descumprimento, por parte do segurado, de obrigações tributárias ou fiscais, sejam contratuais ou legais;
q) multas, de qualquer natureza, impostas ao segurado, bem como as indenizações punitivas e/ou exemplar às quais seja
condenado pela Justiça;
r) despesas de qualquer natureza, relativas a inquéritos policiais, ações ou procedimenfos de natureza criminal,
observadas, no entanto, às disposições da alínea "b", do subitem 1.4 destas condições particulares;
s) qualquer ação de regresso, contra o seguradq, promovida por secretarias ou autarquias do Ministério da Previdência
Social ou da Saúde, no que diz respeito ao reembolso de despesas médicas, hospitalares e laboratoriais, ou de benefícios
previdenciários, incluindo, mas não limitado, a indenizações de seguro de acidentes do trabalho;
t) danos morais;
u) acusações de injúria, difamação, calúnia, racismo, assédio, abuso ou violência sexual e/ou moral;
v) danos relacionados à prestação de serviços profissionais a terceiros. Entende-se por serviços profissionais aqueles que
se re'lacionem com a atividade-fim do segurado, e para o qual o mesmo tenha sido contratado de fonma tácita ou expressa.
Para efeito desta alínea, entendem-se também como serviços profissionais àqueles prestados por pessoas
conhecimento ou treinamento técnico especializado, habilitadas por órgãos competentes, de ãmbito nacional, e geralme.
denominado "profissionais liberais" como, por exemplo: advogados, arquitetos, auditores, corretores de seguros,
contadores, dentistas, díretores e administradores de empresas, enfermeiros, engenheiros, farmaoêuticos, fisioterapeutas,
médicos, notários e profissionais de cartórios, veterinários e outros profissionais com características similares;
w) operações relacionadas com produção, exploração ou prospecção de petróleo ou gás;
x) danos causados a animais ditos de raça pura, que não possuam o competente certificado e registro oficial. Nesta
hipótese, a indenização não excederá o valor do animal comum;
y) atrasos e/ou antecipações relativos ao horário e/ou à data, de início ou de ténmino, de eventos que se relacionem com a
cobertura prevista nas alineas "c" a "e" do subitem 1.2 destas condições particulares, como também pelos danos causados
por presença de público superior à capacidade autorizada para os locais e/ou pela inexistência de vias de escoamento
compatíveis com a quantidade de pessoas reoebidas no local;
z) danos causados por excesso de lotação ou de peso nos equipamentos, veículos, máquinas, aparelhos ou instalações
utilizadas pelo segurado,

aa.

~

,~
~
~

'8

's

2.3. Quando o estabelecimento especificado na apólice se referir a empresas produtoras e distribuidoras de energia ~
elétrica, este seguro não responderá, também, pelas reclamações de indenização por danos causados:
a) pela interrupção ou funcionamento defeituoso do fornecimento de energia elétrica, inclusive por variação de voltagem;
b) por campos eletromagnéticos e/ou radição eletromagnética.
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Apólice nO.: 1800000738770
Renova Apólice nO.: 1800000731443
Sucursal Emissora: Ho Passo Fundo

Dados da Apólice
Endosso / Fatura nO.:
Proposta: 3443030
Seguradora Anterior: TOKIO MARINE SEGURADORA SA
Moeda: Real
Data de Emissão: 18/04/2017
Condições Contratuais

(inclusive, mas não limitado, a tecidos, células, órgãos, transplantes, sangue, excreção e secreção de urina), e qualquer
produto derivado ou bio-sintético oriundo de tais substâncias;
t) perdas financeiras, inclusive lucros cessantes, não decorrentes de danos materiais e/ou corporais causados a terceiros,
abrangidos pela presente cobertura;
u) danos causados a artistas, atletas ou não, por acidente ocorrido durante participação em eventos artísticos, desportivos
ou similares, promovidos e/ou patrocinados pelo segurado;
v) acidentes relacionados com construção, demolição, reconstrução e/ou de alteração estrutural de imóveis de propriedade
do segurado, ou por este ocupados, administrados, controlados, alugados e/ou arrendados, bem como de qualquer tipo de
obra, inclusive instalações e montagens, admitidos, porém, pequenos trabalhos de reparos destinados à conservação do
imóvel (exemplos: troca de telhas, vidros, disjuntores, interruptores, torneira e sifões quebrados ou danificados, como
ebém, consertos em fechaduras, portas e janelas);
w) uso de materiais, métodos de trabalho e/ou técnicas experimentais não aprovadas pelos órgãos competentes;
x) acidentes relacionados com poluição ou contaminação, decorrente de emissão, descarga, dispersão, desprendimento,
escape, emanação, vazamento ou derrame de substâncias tóxicas e/ou poluentes, havidas na pro1:lução,armazenamento,
transporte (realizado pelo segurado, a seu mando ou a serviço, mesmo que eventualmente), manipulação, uso ou
execução de quaisquer outros trabalhos, e ainda, pela existência, uso e conservação de locais, de propriedade do
segurado, ou por este administrados, controlados, arrendados e/ou alugados. Da mesma forma, estão excluidas deste
seguro, as reclamações de indenização, direta ou indiretamente, ocasionados por ou que ocorram por meio, ou, em
consequência de ruídos (seja ele audivel ao ouvido humano ou não), estrondos sõnicos, ou quaisquer fenômenos
associados aos mesmos. Estão cobertos, todavia,. os danos causados por vazamentos originados das instalações comuns
de água e esgoto dos estabelecimentos especificados na apólice, inclusive da rede de hidrantes e sprinklers, se
existentes, em consequência de acidente súbito e imprevisto, exceto quando resultado da má conservação de tais
instalações;
y) prestação de serviços sem a devida autorização ou licença, emitida por autoridade competente.
2.2. Estão também excluídas desta cobertura, as reclamações de indenização resultantes, direta ou indiretamente, de/a:
.danos,
de qualquer espécie, causados ao segurado, seus ascendentes, descendentes e cônjuge, como também a
.isquer
outras pessoas, parentes ou não, que com ele residam ou que dele dependam economicamente. No caso de
pessoas jurídicas, a exclusão abrange o segurado, os sócios controladores, os seus dirigentes e adminístradores,
beneficiários, e respectivos representantes;
'It b) danos a bens de empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e terceiros contratados pelo segurado, que não se
enquadre às disposições da alínea "g", do subitem 1.1 destas condições particulares;
c) danos corporais sofridos por empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e terceiros contratados pelo segurado, ainda
que a seu serviço, exceto em caso de morte ou invalidez permanente, total ou parcial, resultante de intoxicação provocado
pelo consumo de comestíveis e/ou bebidas, fornecidas e/ou comercializadas pelo segurado, ou por terceíros autorizados,
nos estabelecimentos especificados na apólice;
d) doenças naturais, doenças profissionais, doenças do trabalho ou similares;
e) danos causados a bens transportados pelo segurado, sejam eles de sua propriedade ou pertencentes a terceiros;
f) danos consequentes de defeitos, falhas, mau funcionamento, inadequação as normas técnicas, doenças, impurezas,
contaminação, vazamento, erros ou omissões em manuais de instruções, mau acondicionamento e a má embalagem de
produtos em geral, produzidos, fabricados, construídos, montados, criados, vendidos, locados, arrendados, emprestados,
consignados, doados, dados em comodato, distribuídos ou de qualquer outra
_ forma comercializados pelo segurado, depois
de entregues a terceiros, definitiva ou provisoriamente, em locais por ele NAO ocupados, administrados ou controlados;
g) distribuição e/ou comercialização ilegal de quaisquer bens, ou de produtos com prazo de validade vencido;
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h) acidentes relacionados com fenômenos ou convulsões da natureza, considerados nos termos da lei, como casos
fortuitos ou de força maior, assim entendido, os eventos imprevisíveis cujo os efeitos não foram passíveis de serem
impedidos ou evitados pelo segurado;
i) ação paulatina (contínua, intermitente e/ou periódica) de fatores ambientais presentes nas instalações do segurado, tais
como temperatura, umidade, fumaça, infiltrações, molhadura, derramamento, transbordamento, vazamento, vibrações,
gases e vapores;
j) acidentes relacionados com a existência, uso e/ou conservação de aeronaves, aeródromos, helipontos, heliportos e
aeroportos, de propriedade do segurado ou por este administrados, controlados, arrendados e/ou alugados. Estão também
excluidas desta cobertura, as reclamações de indenização pelos danos causados por veículos terrestres de qualquer
espécie, emplacados ou não, em circulação nas áreas de propriedade de aeródromos, helipontos, heliportos e/ou
aeroportos (incluindo reabastecimento, responsabilidade civil para torre de controle e serviço de construção ou de
dentro do perímetro do local) e/ou outro risco de aeronáuticos, assim como todo e qualquer risco relacionado com
navegação aérea;
k) acidentes relacionados com a existência, uso e/ou da conservação de portos, muralhas de cais e quebra mar, cais
(embarcadouros ou desembarcadouros), terminais marltimos, molhes, docas, ancoradouros, pontões, clubes náuticos,
marinas e similares, de propriedade do segurado ou por este administrados, oontrolados, arrendados ou alugados, assim
como também a responsabilidade sobre estivadores, mergulhadores, agentes marinhos e negociantes de barco. Estão
igualmente excluidos, os eventos relacionados oom oonstrução, propriedade, operação, manutenção, reparos, instalações
ou utilização de embarcações, e ainda, todo e qualquer risco relacionado oom a navegação marítima, costeíra, fluvial ou
lacustre, inclusive os riscos marítimos de P&I;
I) danos genétioos, assim oomo os deoorrentes de produtos geneticamente modificados;
m) danos de qualquer natureza causados por asbestos (puro ou produtos feitos inteiramente de amianto, inclusive no que
diz respeito a aquisição de asbestos por qualquer pessoa, oom vínculo empregatício ou não rom o segurado), talco
as~estiforme, diethilstibestrol, dioxina, uréia, formaldeído, vacina para gripe suína ou aviária, dispositivo intra-uterino (DIU),
contraceptivo oral, fumo ou derivados, danos resultantes de hepatíte B, SIDAlAIDS, HIV2, e pelo usô de produtos
abortivos; ,
.
n) desastres ecológicos ou ambientais de qualquer natureza, em particular os eoológioos puros, assim denominai
aqueles que incidem sobre os elementos naturais sem titularidade privada, de dominio públioo, tais como os rios, o ma
ar e as florestas;
.
o) atividades e/ou comércio eletrônico do segurado, relacionados à world wide web, da transferência eletrônica de dados,
de falhas de provedores, ínternet, extranet, intranet e tecnologias similares, como também do uso de computadores e/ou
de programa de computação. Nesta última hipótese, particularmente aqueles utilizados e/ou desenvolvidos pelo segurado
para proteger, de ações invasivas, o seu sistema de informatização;
p) danos causados a bens (inclusive veiculos enquadrados nas disposições do Código Nacional de Trânsito), documentos
e/ou valores de terceiros, em poder do segurado, para guarda, custódia, movimentação, transporte, uso ou execução de
quaisquer trabalhos, caracterizado como sendo risco do próprio negócio e/ou atividade exercida pelo segurado, exceto
objetos pessoais de empregados, alunos, clientes e visitantes do segurado, observadas às disposições constantes na
alinea "g", do subitem 1.1 destas condições particulares;
q) desaparecimento, extravio, furto, roubo, apropriação indébita, extorsão, extorsão indireta, extorsão mediante sequestro
ou esteleionato, de bens tangíveis, documentos e/ou valores;
r) ação de bolores, fungos ou bactérias, dentro ou fora dos estabelecimentos especificados na apólice, incluindo os
conteúdos. Sem prejuízo a outras disposíções deste seguro, a presente exclusâo, no entanto, não se aplica aos fungos ou
bactérias inerentes à composição de qualquer produto alimentar,
s) teste, modificação, aquisição, preparação, processamento, produção, manipulação, distribuição, armazenagem,
aplicação ou qualquer outro uso de substância de qualquer tipo, parcial ou totalmente originada do corpo humano
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b) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais, durante e/ou após a ocorrência de
sinistro, de modo a minorar lhe as consequências, evitando a propagação de riscos cobertos, salvando e protegendo os
bens ou interesses descritos na apólice.
1.7. Para todos os fins e efeitos, não são consideradas como "ações emergenciais" as despesas incorridas com:
a) manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, ampliação e outras afins inerentes ao
ramo de atividade do segurado;
b) medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, entendidas como sendo providências tomadas
sem qualquer relação direta com incidente coberto pelo seguro, assim como quando tais providências forem tomadas de
maneira extemporânea. O segurado se obriga a avisar imediatamente a Seguradora, qualquer incidente, ou ao receber
•
ordem de autoridade competente, que possa gerar pagamento de indenização nos termos aqui estabelecidos. Além
disso, o segurado se obriga a executar tudo o que lhe for exigido para limitar as despesas ao que seja necessário e
objetivamente adequado para conter o evento. O segurado suportará as despesas efetuadas para a contenção de eventos
não abrangidos pelas coberturas contratadas na apólice. Na hipótese de o segurado adotar medidas para o salvamento e
contenção de eventos cobertos e não cobertos, as despesas serão rateadas proporcionalmente entre Seguradora e
segurado.
1.8. A expressão "NO INTERIOR DOS ESTABELECIMENTOS ESPECIFICADOS NA APÓLICE" abrange também o
perímetro interno da propriedade em que se localizem os citados estabelecimentos, se esta pertencer ao segurado, ou for
por ele administrada, alugada ou arrendada.
2. Riscos Não Cobertos e Prejuizos Não Indenizáveis
2.1. Além das disposições constantes na cláusula 7a das condições gerais, estão excluídas desta cobertura, as
reclamações de indenização decorrentes de/a:
a) danos causados a veiculos enquadrados nas disposições do Código Nacional de Trânsito, enquanto no interior dos
.belecimentos
especificados na apólice, a menos que tais danos sejam ocasionados:
~ pelos portões ou cancelas;
a.2) durante operações que se relacionem com o ramo de negócio do segurado e para o exercício de suas atividades,
permanecendo, no entanto, excluídas desta cobertura, os danos ocasionados a veículos enquanto nas áreas destinadas a
estacionamento, ou ainda, em poder do segurado, para guarda, custódía, movimentação, transporte, uso ou execução de
quaisquer trabalhos.
b) danos causados a embarcações de qualquer espécie;
c) qualquer prestação de serviços em locais ou recintos de propriedade de terceiros ou por estes controlados ou utilizados,
excetuando- se as operações de carga e descarga de mercadorias de propriedade do segurado, desde que por ele
realizadas,
d) danos causados aos imóveis especificados na apólíce e ao seu conteúdo;
e) danos causados a imóveis de terceíros, inclusive a seu conteúdo, alugados ou arrendados pelo segurado, para
promover elou patrocinar, eventos artisticos, esportivos, recreativos e similares;
f) acidentes relacionados com a ínobservância voluntária das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas e/ou
de outras disposições determinadas por órgâos ou autoridades competentes e/ou previstas em lei, ou ainda, pela
Seguradora no interesse deste seguro;
g) acidentes ocorridos e/ou originados fora do perímetro interno das propriedades em que se localizem os
estabelecimentos especificados na apólice, a menos que tais acidentes estejam abrangidos pelas disposições constantes
nos subitens 1.1 (alineas "e" e "i"), 1.2 (alíneas "a", "c", "d", "e", "f" e "g") e 1.3 destas condições particulares;
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ESPORTES E/OU DE ATIVIDADES RECREATIVAS DEVE ESTAR RELACIONADA DIRETAMENTE COM O RAMO DE
NEGÓCIOS DO SEGURADO;
f) operações de carga e descarga de mercadorias de propriedade do segurado, por ele realizadas, em locais de terceiros.
1.2.1. Fica, no entanto. ajustado que em relação à prestação de serviços de brigada de incêndio e/ou segurança e/ou
vigilância e/ou limpeza e/ou manutenção executada por terceiros, estâo cobertas, respeitas as demais disposições deste
seguro, as reclamações de indenização que possa advir ao segurado, de forma solidária ou subsidiária, esta última,
porém, somente quando os responsáveis diretos forem considerados insolventes e não possuirem seguro para cobrir os
danos ocasionados.

b.

1.3. Estão igualmente abrangidas por esta cobertura, as reclamações de indenização pelos danos causados por
tangiveis de propriedade do segurado, em locais de terceiros ou em via pública, durante o transporte rodoviário
propriamente dito, por ele realizados, ou a seu mando, DESDE QUE AQUELES DANOS NÃO SEJAM CONSEQUENTES
DE ACIDENTES:
a) COM O VEíCULO TRANSPORTADOR;
b) DECORRENTES DE EXCESSO DE CARGA, PESO OU ALTURA, OU AINDA, PELA INOBSERVÃNCIA VOLUNTÁRIA
ÁS DISPOSiÇÕES QUE DISCIPLINAM O TRANSPORTE DE CARGA POR RODOVIA, A MENOS QUE, NO CASO DE
TRANSPORTE REALIZADO POR TERCEIROS, TAIS FATOS SEJAM DESCONHECIDOS PELO SEGURADO OU POR
SEUS EMPREGADOS.
1.4. Ainda dentro do limite máximo de indenização, condicionado, todavia, a 10% deste valor ou a 20% do valor da ação, o
que for menor, a Seguradora:
a) desde que resultante de risco abrangido por esta cobertura, responderá pelas custas judiciais e honorários de
advogados nomeados pelo segurado, para a defesa judicial de seus direitos no foro cível, e demais despesas relacionadas
com o processo, devidamente comprovadas, inclusive dos terceiros reclamantes. Neste último caso, porém, somente pelas
custas judiciais e honorários de sucumbência que advenham de sentença judicial, ou, quando autorizadas de modo
expresso pela Seguradora;
b) poderá vir a responder pelas despesas com a defesa do segurado na esfera criminal, EMBORA NÃO EST.
OBRIGADA, sempre que tal medida possa infiuir diretamente em ação civel da qual advenha responsabilidade abrangida
nos termos desta cobertura.
1.5. Fica ainda ajustado que a presente cobertura também garantirá:
a) as indenizações pertinentes a LUCROS CESSANTES e/ou PERDAS FINANCEIRAS incorridas pelos terceiros
reclamantes, quando diretamente resultante de riscos cobertos nela previstos;
b) as despesas incorridas com ações emergenciais, devidamente comprovadas, ou, na ausência de comprovantes,
confirmadas por vistoria de sinistro ou pericia técnica realizada pela Seguradora, ou por intermédio de terceiros por ela
nomeados. Para essas despesas prevalecerá um capital segurado isolado, que não se somará nem se acumulará a
qualquer outro, considerado, para todos os fins e efeitos, como sublimite desta cobertura adicional. Se não houver
previsão na apólice de tal sublimile, essas despesas estão subordinadas ao valor correspondente a 10% (dez por cento)
do limite máximo de indenização fixado para a presente cobertura de responsabilidade civil operações.
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1.6. A expressão "ações emergenciais" abrange
a) as despesas incorridas com a tomada de medidas 'imediatas ou ações emergenciais para evitar risco iminente e que
seria amparado pelo presente seguro, a partir de um incidente, sem as quais os eventos cobertos e descritos na apólice
seriam inevitáveis ou ocorreriam de fato, condicionada qualquer situação aos exatos termos das coberturas efetivamente
contratadas;
Tokio Marine Seguradora SA - CNPJ 3316402110001-00

- Rua Sampaio Viana, 44 - 04004-902 - São Paulo - SP

50/57

~
:

g'
~
~

~

!I."','••} TOKIOMARINE

• '~~~

SEGURADORA

NOSt,A TR.!lNSP"'R~t4CI'"

SUA CG:H'IANÇA

I
Apólice nO.: 180 0000738770
Renova Apólice nO.: 1800000731443
Sucursal Emissora: Ho Passo Fundo

Dados da Apólice
I
Endosso / Fatura nO.:
Proposta: 3443030
Seguradora Anterior: TOKIO MARINE SEGURADORA SA
Moeda: Real
Data de Emissão: 18/04/2017
Condições Contratuais

f) acidentes causados por serviços relacionados com a conservação e/ou manutenção do imóvel e das n)áquinas, veículos,
aparelhos, equipamentos e instalações utilizadas pelo segurado;
.01! g)acidentes que resultem em danos a objetos portáteis de uso pessoal, pertencentes a empregados,' alunos, clientes e
visitantes do segurado, sob sua guarda ou custódia, EXCETUANDO- SE VALORES, ARMAS, MUNiÇÕES,
INSTRUMENTOS MUSICAIS, JÓiAS, PÉROLAS, PEDRAS PRECIOSAS OU SEMIPRECIOSAS, TRABALHADAS OU
NÃO, E AINDA, RELÓGIOS DE PULSO, BOLSO OU PINGENTE. ESTÃO IGUALMENTE EXCLUíDOS DESTA
COBERTURA, OS DANOS OCASIONADOS A BENS NO INTERIOR DE VEíCULOS, AERONAVES OUiEMBARCAÇÕES,
AINDA QUE SOB A GUARDA OU CUSTÓDIA DO SEGURADO;
;
h) vazamentos decorrentes de ruptura das instalações comuns de água e esgoto dos estabelecimentoS especificados na
~ice,
inclusive da rede de hidrantes. e sprinklers, se. existentes, em consequência de acidente sybito e imprevisto,
.ETO
QUANDO RESULTADO DA MA CONSERVAÇAO DE TAIS INSTALAÇOES;
i) acidentes causados pelo fornecimento de comestíveis e bebidas para consumo nos restaurantes, ba'res, lanchonetes e
refeitórios, de propriedade do segurado, ou de terceiros por ele autorizados. Da mesma forma, estão abrangidos os
acidentes causados pelo fornecimento de comestíveis e bebidas através de máquinas de vendaS automáticas (as
chamadas vending machines), de propriedade, alugadas ou arrendadas pelo segurado, ou, de terceiros devidamente
autorizados. A COBERTURA AQUI ESTABELECIDA NÃO PREVALECERÁ SE OS DANOS TIVEREM SIDO CAUSADOS
POR PRODUTOS DE CAÇA, PECUÁRIA OU PESCA, NÃO SUBMETIDOS A QUAISQUER PROCESSOS DE
TRANSFORMAÇÃO E/OU INDUSTRIALIZAÇÃO. Ao contrário do que possa dispor a alínea
do subitem 2.2 destas
condições particulares, quando a atividade exercida nos estabelecimentos especificados na apólice, se relacionar com
venda de alimentação e bebidas ao público, para consumo no local, estão também abrangidos por esta cobertura, os
acidentes causados pelo fornecimento fora de tais locais, através de serviços de entrega a domicílio, Fica, ainda, ajustado
que em relação ao fornecimento de alimentos e bebidas por terceiros, estão cobertas, respeitas as demais disposições
deste seguro, as reclamações de indenização que possa advir ao segurado, de forma solidária ou subsidiária, neste último
caso, porém, somente quando os responsáveis diretos forem considerados insolventes e não possuírem seguro para
cobrir os danos ocasionados;
j) tumultos ocorridos entre os alunos, clientes e visitantes do segurado, desde que não tenham sido decorrentes de,
.sionados
por, ou motivados por riscos não cobertos por este seguro.

"f',

1,2. Em complemento ao subitem anterior, esta cobertura também se estenderá para garantir, as reclamações de
indenização decorrentes de acidentes relacionados com:
a) ações do pessoal de brigada de inoêndio, mantidos e/ou contratados pelo segurado, durante o exercício de suas
funções no interior dos estabelecimentos especificados na apólice, e nas áreas circunvizinhas a esses locais;
b) ações do pessoal de segurança e/ou vigilância e/ou limpeza e/ou manutenção, mantidos e/ou contratados pelo
segurado, durante o exercício de suas funções no interior dos estabelecimentos especificados na apólice;
c) acidentes ocorridos durante eventos programados pelo segurado, sem cobrança de ingressos, limitados aos seus
empregados, alunos, familiares, clientes e pessoas comprovadamente convidadas, nos locais especificados na apólice
e/ou de terceiros, EXCETO QUANDO RESULTADO DE AÇÕES OU OMISSÕES DOS PARTICIPANTES QUE TENHAM
CARÁTER ESTRITAMENTE PESSOAL;
d) oompetições e jogos esportivos (EXCETUANDO- SE COMPETiÇÕES AUTOMOBiLíSTICAS, AQUÁTICAS OU
AÉREAS), promovidos e/ou patrocinados pelo segurado, sem cobrança de ingressos, limitados aos seus empregados,
alunos, clientes, familiares e pessoas comprovadamente oonvidadas, nos locais especificados na apólice e/ou de terceiros,
PERMANECENDO EXCLUíDOS, TODAVIA, OS DANOS SOFRIDOS PELOS PARTICIPANTES DE TAIS EVENTOS,
DURANTE A SUA REALIZAÇÃO;
e) a prática de esportes e/ou de atividades recreativas, promovidas pelo segurado, sem oobrança de ingressos, limitados
aos seus alunos, clientes e visitantes, EXCETO QUANDO RESULTADO DE AÇÕES OU OMISSÕES DOS
PARTICIPANTES QUE TENHAM CARÁTER ESTRITAMENTE PESSOAL PARA FINS DE COBERTURA, A PRÁTICA DE
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qualquer outro dispositivo, desligando instantaneamente, conforme a necessidade, permitindo que operações de reparo
sejam iniciadas mesmo fora do horário de expediente, sempre que a temperatura e umidade excedam os limites
permitidos;
\
p) água de chuva, penetrando no interior das edificações do local do risco, em razão de entupimento ou insuficiência de
calhas, ou ainda; através de porlas,janelas,',Vitrines, clarabóias, respiradouros ou ventiladores, a menos que esses bens
ou o imóvel tenha sofrido danos em consequêricia direta de um risco coberto, inclusive por granizo.

3.~r~-~,;~j(1~r~m~r,~i~id~S:~~~f~~r;~~~
:
,.>.
i!i;

'.

;:i':;::::

}i

3,1-"Alémdas dis'posições constantes na cláusula 3" das corldiç1oes gerais, não estão garantidos por esta cobertura os
seguintes bens' ..:; •.••'....
•.
.".
'. .
•
a)maiériaiSáU~i1iares,~J~;
s~bstãn~ias que necessitem dê substituição frequente, como correias, ~~'lia~;;lãmpadas,
cabos,'!tiJ
dos: eis.ti'b's), fitas:'(jiscOs,!usíveis,
cilindros' gravados, redes, ,telas €i :übjetos,de vidro;, eerâmicil;e

e

Il)Cábosiêxtérnos

e transmlssao de"dados'éntre'equipamentos

e lri~ atieaeiu de processamento'dedâdos

~m:;~d_jf~:~,~~~:~~.!ijt_i
nta~;::~.f:U[~:~:!,Hr~.~~'~~'~'~~~:~l'
.!:":]'~f:~!~~,!!'
i~ii~:~,~~n:~!!~'
!i!!~:),i,:,:,
,,;::;:'!i!:j.~;~'
~,~,
:: -~~::.

;1 ,~,:;:,-'

:~ii;:~,~,;:~~~:~~];~';'i;;:;:~<:;,::: .

',"0

00 ooooo

•••

instalados
-,

c)cabos dea~mentação de energia elétrieaque ;não façam parte integrante do equipamento;.

gJfitq te~ ~e:[d:a~_qs~:~m
:prq~ssa me ~t9~'~;i,~1:!i~~~~1~[~[~;~ij:~~f,
:i;i!~i~;,~i~,~I~~_:.J'li:i:;l:r~'~lti,;~:~i~~l~~:~~~ii~:~:~:L
_ 1!;::::~~nt:~1;1!i~H~..

4. Ratificação
Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido expressamente alteradas ou revogadas
pela presente cláusula.

Cobertura Adicional nO. 026 - RESPONSABILIDADE CIVIL OPERAÇÕES - CONDiÇÕES PARTICULARES (Procesji.
SUSEP nO. 15414.902025/2013-88)
•
1. Riscos Cobertos
1.1. Pagamento das quantias pelas quais o segurado vier a ser responsável civilmente, em sentença judicial transitada em
julgado, ou em acordo autorizado de modo expresso pela Seguradora, relativas às reparações de danos materiais elou
corporais causados involuntariamente a terceiros, decorrentes exclusivamente dos eventos a seguir relacionados, desde
que acontecidos e originados no INTERIOR DOS ESTABELECIMENTOS especificados na apólice:
a) incêndio, explosão ou fumaça;
b) queda, lançamento ou deslocamento de quaisquer objetos;
c) desabamento, lotai ou parcial, inclusive de arquibancadas, palcos, cenários e de quaisquer adaptações efetuadas e/ou
autorizadas pelo segurado, desde que tais adaptações sejam inerentes ao seu ramo de negócio e para o exercicio de suas
atividades;
d) acidentes causados por ações necessárias às atividades do segurado, mesmo que realizadas eventualmente;
e) acidentes causados por defeito de funcionamento ou erro humano na operação de máquinas, veiculos, aparelhos,
equipamentos e instalações utilizadas pelo segurado. Essa cobertura também se estenderá para garantir, os danos
decorrentes de acidentes nelacionados com a operação de máquinas, aparelhos e equipamentos, não dotados de
autopropulsão, de propriedade do segurado, ou por ele alugados, arrendados ou financiados, ou ainda, cuja posse
detenha em usufrulo ou comodato, nas áreas circunvizinhas ao estabelecimento especificado na apólice;
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Dados da Apólice
f
Endosso 1 Fatura nO.:
Proposta: 3443030
Seguradora Anterior: TOKIO MARINE SEGURADORAIS.A.
Moeda: Real
Data de Emissão:
18/04/2017
,

Apólice nO.: 180 0000738770
Renova Apólice nO.: 1800000731443
Sucursal Emissora: Ho Passo Fundo

Condições Contratuais
3. O reembolso será feito pela Seguradora em parcelas mensais e sucessivas, até a normalização do estabelecimento
segurado às condições de uso elou ocupação, respeitado o periodo indenitário expresso na apólice e ao valor do aluguel
efetivamente auferido ou pago, estabelecendo- se, ainda, que a somatória destes pagamentos não Poderá exceder ao
limite máximo de indenização estipulado para a presente cobertura.
4. Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido expressamente alteradas ou revogadas
pela presente cláusula .

•

usUla Particular nO.022. EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

1. Riscos Cobertos
Danos materiais diretamente causados a equipamentos eletrônicos, de propriedade ou sob cont'role do segurado,
enquanto instalados para operação permanente nas áreas internas das edificações que compõe o estabelecimento
segurado, em consequência de quaisquer acidentes de causa externa, COM EXCEÇÃO AOS RISCOS NÃO COBERTOS.
"'1]\i~:r:itrj;~1:~:f'
i.l:~[~.~]ij~~.l.~:r~:'.'"
~

2.~ Riscõs' Nã:o Côbertos ":r:rH:ni!:

:li;,:~;!F ..';,;1l.I:r:'~:::~ ,,:i;::'~,~.;;~;;!i:',,-T':~~::,~,'!',,'~: ~;."~,;:;_:-:':'!'~'~~~i;:rl::."
_ '.__}';!"~1t~'i
2.(' Além.das disposições 'constantes :na i:Ciáusulá J~'âas;êóridições

."';:n:::::1i~1i~:;::'
"';:'~:;:':'i\!':;"

gerais
tão .ex' ,
iêCiamàÇõe~de indenização por perdas: danosouoespesasresultanjes,'direta'
ou In irêiamentei'âé
jii!i
a)EÍventos ênvolvendo eq uipamentos \ixpostos'aefar, livre;: ~m' :v~;:andas;;te rraçoS"ê' edlticilÇões' abe a
semiabertâs;
"'_.o,::'"
.i;;";' "",~,:;',i"
",."'"
:;' ;'
:"';';'''',\T',,,'
~cd""',i;";'''''W'''oil'.''"''''':;;'~'''~'P'H"'
, '-"', """"""'~',
<;:;~:~:,i.!::t,:t'::,"
,
'-o'::"':!:';'::"'
tais como galpões, alpendres; barracões,' telheims;qúiosques ~esemelhantes;í'i Wri~jiilV
,,;!ii;~
b):desgaste 'natural
'peloúSó
(inclúinCJàabrilSão,:aÍ[iio,'detericiraÇãú"ou"'incriistaçãej"'pO'i'
fervura
,e, ,
nas, ,lOS a áÇões
>:,,-"", ,"
":'",,"" ' " .,
":"':'"''''":<'''''''''''c:~ '''c' "," ;',' ,"".""_: ~ ,:,;,:"
,--;'c:';'",'""" ',;:,1"''' - ~",~':' ,", ,.' ","':" """",,,",""','
, .",", ;'<:5
OU equipamentos, como resultado do uso oú:operaÇãodiária),:deterioração
gradativa:de qual úer: àrte:dei bem,'inclusive
i.'

f. ,,"';:

"',"''''"

,~_,"";';",
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e~~T~~emd~~~staQ5

""'1"..•." :'~

ó" e:ClÍrrós~~:~Ü

c)variaÇõês anormais de tensão, curto~circuitâ,' arêO:Viiliáicii::'Q1lor gerado aéidentâlmente .
, .'ddàâê::íJescargas
": ,~",,,,:_,,:
,,",
"
, """',
': ",,'
,," c;,,:, ';". ,:"',:'
"':-",;;"",
,,""' .. :"',''''''','
""':''';'!i''~,jl''!!;,''''
"
":::::);:',':,'::':i;::;' ,:'-'-;,::' .,~c
elétricas, 'eletricidaae estática e qualquer efeito ou fenômeno de natUreza elétrica; !{'L';
~(,,!,i:!:: ,:.:;:""
d) roubo, furto, saque, estelionato, apropriação indébità: extorsão, extorsão 'mediante. ~equestró,"e ex o
indireta;'
é) incê,n~io, raio;'ê~plosãO, implosão efumaça;Jt ;;:n;('j!'~
:;i!'!]j:
:i\~gi'
f) alagamento, inundação ou pela infiltração paulatina (continua, intemiítenté elou periódica) âeá
g),epmérpio il~gâl,ôucontrabando; .~~,i:;';~!~:;:~~~:i:ti:~ct;.
. i,;ii!i.~;tH1'~i~:t,;::i~:~,~:~~;,ii1!i!j~1,
::~:!i!~:n:~~!i,~;i:!:!
..;:~'!;~!~~~~~,~[!~jtt::
h) arranhaduras,'.:.lascas ou manchas em, áiê
" as!cií( pintadàs:,i:salvo~'sf co~cOmità'
ocasionados. ao equipamento; ::)'
fi' ;jí;j';::
.!!::;:!!!it.
.' ,.":;,,
, ~
I) responsabilidade do fabncante ou do fornecedor perante o segurado, previstas em lei ou contratua merte;,;'!;i;i
"'~
j) manutenção inadequada, entendendo- se Como taráquela que não atenda .às ,recomendações"mínimas"especificadas
~
pelófabricante oú forr18cedor,
',:;.
;.dJ' ';:'1::.::[,:.li,: ..'I:'" ;:'; :;'i ,
k) uso Inadequado, forçado ou fora dos padrões recomendados pelo fabn,cante ou fornecedor;
,'.i: Vi," ,8
I) perda de dados e utilização de "softwares" não homologados ou que não representem cópias ongmals ornecidas pelos ~
fabricantes;
,:'
:-:
i ::
:::,;':
",
::
,io.i,": ' ~
m) operações de reparos, ajustamentos e serviços em geral de manutenção;
f .
n) transporte ou transladação fora do terreno da propriedade em que se situa o local do risco;,.:::;~
o) ruptura, quebra ou desarranjo acidental de qualquer parte do sistema 'de ar condicionado, a
que tal sistema seja ~
equipado com alarme que monitore automaticamente a temperatura e a umidade" operando 'independentemente de ~~
=~

.,.,.",.'.!

.i::~HFi:

2:.:;1'

."

:::':,:1:':):1:;'

iU~

im;.;:i!:. .:;:::;:,;:

:::j~:;:! ,~

Tokio Manne Seguradora SA.

CNPJ 33164,021/0001.00 ~ Rua Sampaio Viana, 44 .04004,902. São Paul0' SP

47157

~~~
,,~"

TOKIOMARINE
SEGURADORA

~mSSA TRANSPIl,Rt~jCIf, S'JA c(;rl~IANç'"

Dados da Apólice
Endosso / Fatura nO.:
Proposta: 3443030
Seguradora Anterior: TOKIO MARINE SEGURADORA SA
Moeda: Real
Data de Emissão: 18/04/2017

I
Apólice nO.: 180 0000738770
Renova Apólice nO.: 1800000731443
Sucursal Emissora: Ho Passo Fundo

Condições Contratuais

2.1. Além das disposições constantes na cláusula 7" das cendições gerais, estão excluidas desta cobertura as
reclamações de indenização por perdas, danos ou despesas resultantes, direta ou indiretamente, de:
a) uso inadequado, forçado ou fora dos padrões recemendados pelos fabricantes ou fornecedores;
,
b) manutenção inadequada, entendendo-se cemo tal aquela que não atenda às recomendações mínimas especificadas
pelo fabricante oú fornecedor,
.'
" .
c) deficiência de funcionamento mecânico, defeito de fabricação, erro de projeto e/ou instalação e testes;
.• d~,,'
d(desligámento !)interu::íonal'de; dispositivos de i segurança e proteção, ou
centrolesautomáticos/:~,tais
estábiliiadores de~voitageni e regúladores de frequêricia;.
..:':. . i,':,;:.?!:X';:,_:j::Ei.:
e) alagàmerllô,'inundàçãOoü pela infiltração paúlatína (continua, intermitente e/ou periódiCa) de água.
'. .- :;:rí":~

como

"

".; .,."_'--"'-""'-"', :,';"1..

~,;<~.'"i:T~:,:"

;:,"o,c".,,-;,.. , - ,

;.;I:';!r,~;'jf;:..",_",

."l

3. Bens Não Compreendidos
3.-1<Alérn!çlasdí~posições

'''''L

. ",....

"'."';"
-

,,';

. ,;;;--..

'.

pelo Seguro;::;,,;>

.. . .

,

.

',

constantes na dáusula :3", das :condições gerais, não estãó:garantidos por estaéopertura os

à) tubos de raioseatódíoos:')uripolas, ,válvulas,"i-êles térmiCOS,fusíveis, termostàtos', resistências:'cOntatos elétricos'(de
contadoréi; e,disjuntores),-Iãnípadas e Jeds; í:..,,; . .
.
'. :.: :l'~.:.:',.,;.': .
,..::.:.,''" .;:;:';~.;i'''''''~
bj'óléo's lulJrifiéa~te:s: aditivo's,:gas"dé iefrigeiáÇão, buc a eixos, engrenâgenS:!ro"l~m~ntos e'demàis~'~eça~:!partês e
é9riiiXi hentes' iljêiCânioosoúqúím iCós','inClusive pelas despesasíncerridas cem a n\ão~de:btira necessâ riâ para 'reposiÇão
e'repãraçao destes itéris. ;,A::Seguradora responderá, todavia:, pelas despesas .com a subslituição deóléos lubrificani~s
para:ÍijÍ)1ores €lI'tricói;.êíSólâ~orês,términos 'e 'elétricos, ,cOmo também peios' rejuíÍos decorrenies'd{danos
màteríais

I&f~~\t1!~t~til;~
4. Ratificação

•

.

Permanecem em vigor as demais cendições deste seguro que não tenham sido expressamente alteradas ou revogadas
pela presente cláusula.

Cláusula Particular nO.012 - ALUGUEL (PERDA OU PAGAMENTO)
1. Se em consequência de sinistro decorrente de evento previsto para a presente ceberlura adicional, conforme expresso
na apólice, ficar impossibilitado o uso e/ou ocupação do local do risco, esta cobertura garante o reembolso das despesas
incerridas com aluguel (inclusive taxa de condomínio e IPTU), que CONTRATUALMENTE o segurado:
a) quando proprietário do imóvel, deixar de receber ou tiver de pagar a terceiros, por ser cempelido a alugar outro imóvel
para nele se instalar,
b) quando inquilino, tiver que pagar ao proprietário do imóvel, mesmo após a ocorrência de sinistro que resulte na
desocupação do local.

,a
~
~
'8
,
@

~o

2~!i:Ficii,::hO"rê'ntilÍ1to,:'ajustàdà' que'àfSeg~~dora
somente respondera pelas despêSas ini:orridas'éoni~l~gü~l,caso
~
reconheçê:()direitpdo'segurado em receber~ .indenização referente aos danos máteriàissofridos,
. "i,!::jlii~,;;:;!i,;,,.j g:
~
w
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Dados da Apólice
Endosso / Fatura nO.:
Proposta: 3443030
Seguradora Anterior: TOKIO MARINE SEGURADORA SA
Moeda: Real
Data de Emissão: 18/04/2017

Apólice nO.: 180 0000738770
Renova Apólice nO.: 1800000731443
Sucursal Emissora: Ho Passo Fundo

Condições Contratuais
a) vendaval, furacão, ciclone, tomado e granizo;
b) impacto de veículos terrestres motorizados e queda de aeronaves, desde que pertencentes a terceiros,
2. Riscos Não Cobertos
... ,".-

7a

2,1, Além das disposiÇões constantes na cláusula
das condições gerais, estão excluidas
reclamações de indenização decorrentes de danos materiais causados:,,'
a) a'itens que'Compõe o conteúdo do estabelecimento segurado, expostos ao ar livre, a menos que
deimtiaclo de veículos terrestres' ou quedá deaerOriaveS;:,i'
'"
j;;, :'!'~' "
li[póralágamento ou ínUndaÇão:'ainda que resultante de 'eventos abrangidos por esSa cobertura, a m nos que entrada
.gua
ou granizo tenha sido ?casionada, de forma direta e imediata, pelo destelhamento do imóvel $egurado,' ou parte
dele, ou, de danos materiais ,ocasionados a portas, janelas, vitrines, c1araboias, respiradouros, ventilaqores, ou de outras
instalações predíais: ~em cônsequência de granizo; ou:" pela força dos ventos, classificados nos 'temiôs' ' deste éônlralo:
como:Vendaval, fúfficãà, ciélorie:e torna'do; (iiitj!:!;!!i J(~:i:!:::;~.;;: ,::,~,~::i\iJ;:i:i[,i!i
pela 'rupturadeiJÍstalaçõeshídráúlicás'
do, imóvel séguiádo,
do 'edifíCí(j'.do' qual'o'mesmo : aça:pa e,'a menos tal
ruptuiá tenhà"sido'provocadá,de' forma direta' e imediala, por granizo, ou, peiá forÇa aos venios:'dassifiCâdos'nosiermo'S
~est{conírato; oomovendaval,:,furaCáo, ciclone êiornado;i :::):.
.'
.., ... ,
d) pela infiltiáçãOdé'água ocasiOnada pela má 'côriserVaçãô:do télhado; ii"
~) peláfrifiltraçãode
água'ô&~ionadàPelo"entupímerito:ôu
insuficiência i e cál as ou esagua ou
.. o o,
ferrugem eoITOsão'dela decorrente, amenosq'ue a redução da vazão de água tenha sido provocada;' de. forrn'âdireta e

t::, ..,

c)

;';:;0;;;;;;

a

'ou'

e

D 'a'muros:irercas:e:

Pürtõe,
utomátiCOsou: méinuais,"salvó'quandoatingídos
;pof[objelosron
.. :ça
os :em
M'tOilênaci'da for~dos liêhiog c1ássifiCàdo'~:"no's'termos d~steContrato',"éomo vendaval,'íuraéã6:-ciGlôn~ 'i{iomadó:H~giiii
as'r\íercadoiiásdurante :iriqvirilenlàçao de
entendída Cõr1io: sendó"O: Carregamento,! ã:de~car"'-ó' desloêâmentô;

g)

carga,

h) em :caso ,de vendaval::furaCão,,:ciclone,'.tomado
.~~~ii'~~~~~ií~radas:

i

e granizo não :estão: cobertos, itens como 'ant

ô'~tâo~t;!4!,~UI~~f.~finJI;;i~~:!et~i(~fi.:Si~~I;~~

:~~

1~ltit;t4~ .

;.,,,',;,';~"",

22: Estão:igualmente excluídas desta cobertura, as reclamações de inderiizaçãoporâands'
matériais"sofridos Relos
veículos terrestres motorizadi)s ou aero naves,' causadores do sinistrp,;:
d::
;~i
'I!1,ii:!t;j: i:i;):f::~

i:L

;:Hii:: -I}!j'

3. Ratificação
Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido expressamente alter<;ldas ou revogadas
pela presente cláusula.
I~

Cláusula Particular nO.005 - DANOS ELÉTRICOS
1. Riscos Cobertos

~
~

,

:~

1.1. Danos materiais diretamente causados aos bens cobertos por variações anormais de tensão, ~urto- circuito, arco ~
voltaico, calor gerado acidentalmente por eletricidade, descargas elétricas, eletricidade estática ou qualquer efeito ou :
fenômeno de natureza elétrica.
~
li:

2. Riscos Nãô Cobertos

,_o
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Dados da Apólice
Endosso / Fatura nO.:
Proposta: 3443030
Seguradora Anterior: TOKIO MARINE SEGURADORA SA
Moeda: Real
Data de Emissão: 18/04/2017

Apólice nO.: 180 0000738770
Renova Apólice nO.: 1800000731443
Sucursal Emissora: Ho Passo Fundo

Condições Contratuais
1,1. Danos materiais diretamente causados aos bens cobertos por:
a) incêndio, onde quer que o mesmo se tenha originado;
b) queda de raio ocorrida dentro da área do terreno do estabelecimento segurado, desde que tenha deixado vestígios
materiais inequívocos;
c) explosão de quaisquer aparelhos, substâncias ou produtos, onde quer que a mesma se tenha originado;
d) implosão, EXCETO QUANDO VOLUNTÁRIA;
e) fumaça que provenha de desarranjo imprevisivel, repentino e extraordinário no funcionamento de qualquer aparelho que
seja parte integrante da instalação de calefação, aquecimento ou da cozinha do imóvel segurado e somente quando tal
aparelho se encontre conectado a uma chaminé por um cano condutor de fumo, EXCLUíDA DESTE ENTENDIMENTO A
FUMAÇA PROVENIENTE DE FORNOS OU APARELHOS INDUSTRIAIS.

i.;:~.;;r~e::;7l1[ .. ~,{;,~"" , t,';1!~,~ci, i~;;,,,:

2:1. Além ~.das(disposições : constantes. a i.cláusula ..7~.:das

ndições ,gerais,,: estão exclLiidas 'desta,: cobertura: as
re~laní?Çõe:~de 'irideniz~~ô: Rór pe ida~:'
d,a nos'oU 'deiPes~s'resLij~n,te.s;ct"íreja q~.iridi ~tarriimte':de::,'
i'ti:. !:i
a): iru;êndio ou explosão resultante da queima de' f1orestas,:,matas,; prado~, pampas,' juhcais, plantaÇões ou semelhantes,
quer:âclué)ríiate'nha sido fó'rtuila, qúê'rtenhii sido atéadaparáíimPezâ'do'ierreriopodogo;
. :'
:Ii' . .
. ",
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3. Ratificação
Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido expressamente alteradas ou revogadas
.
>
pela presente clausula.
,~
~
~

-

I~

.
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Cláusula Particular nO. 002 . VENDAVAL, FURACAO, CICLONE, TORNADO, GRANIZO, IMPACTO DE VEICULOS E ~
QUEDA DE AERONAVES
~o

1. Riscos Cobertos
1.1. Danos materiais diretamente causados aos bens cobertos por:
Tokio Manne Seguradora SA • CNPJ 33.164.021/0001.00 . Rua Sampaio Viana, 44.04004.902.

São Paulo. SP
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Apólice nO.: 180 0000738770
Renova Apólice nO.: 1800000731443
Sucursal Emissora: Ho Passo Fundo

Dados da Apólice
Endosso 1 Fatura nO.:
Proposta: 3443030
Seguradora Anterior: TOKIO MARINE SEGURADORASA
Moeda: Real
Data de Emissão: 18/04/2017
Condições Contratuais

Sinistro: realização de evento previsto e amparado pelas disposições das coberturas efetivamente contratadas na apólice.
Não se consideram contratadas, e, portanto, não são entendidas como parte integrante deste seguro, as coberturas que
não estiverem mencionadas e devidamente identificadas na proposta e expressamente ratificadas na apólice.
Terceiro: qualquer pessoa física ou juridica, exceto:
a) o próprio segurado, seu cônjuge, ascendentes, descendentes ou pessoas dele dependentes economicamente;
b) o sócio, dirigente ou administrador do segurado;
c) a pessoa física ou jurídica controlada ou controladora do segurado, seus sócios, dirigentes e administradores legais;
d) empregados do segurado, ou pessoas a eles equiparadas, nos termos da lei.
.nado:
fenômeno meteorológico que se manifesta por uma grande nuvem negra, donde vai saindo um prolongamento,
parecido a uma tromba de elefante, o qual, torneando rápido, desce até a superfície da Tenra, onde produz movimento
circular e forte, de pequeno diâmetro, que se processa em espiral causado pelo cruzamento de ondas ou ventos
contrários. Quando ocorrido no mar, chama-se de tromba d'água.
Tumulto: ação de pessoas, com características de aglomeração, que perturbe a ordem pública através da prática de atos
predatórios, para cuja repressão não haja necessidade de intervenção das Forças Anmadas.
Valores: dinheiro, moedas, certificados de títulos, ações, cheques, saques e ordens de pagamento, vale-transporte, valerefeição, vale-alimentação e correlatos, cartôes de recarga de celulares, e demais instrumentos ou contratos, negociáveis
ou não, representando dinheiro, em moeda nacional, nos quais esteja interessado o segurado. Serão, ainda, considerados
"VALORES", as moedas estrangeiras, desde que o segurado possua os documentos legais comprobatórios da origem
destes valores.
Vendaval: vento de velocidade igualou superior a 15 (quinze) metros por segundo .
•

ncia: período de validade da cobertura da apólice e dos endossos a ela referentes.

Vistoria de Sinistro: avaliação, por pessoa autorizada pela Seguradora, do estado dos bens atingidos pelo sinistro, com
vistas a qualificar e quantificar os danos sofridos.

Cláusula 30' • DISPOSiÇÕES FINAIS
30.1. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros, no endereço eletrônico www.susep.gov.br.
por meio do seu número de registro, nome completo, CNPJ ou CPF.

>

,~
30.2. O registro deste plano na Superíntendência de Seguros Privados - SUSEP não implica, por parte da autarquia, ~
incentivo ou recomendação á sua comercialização.
~

:~
:o

30.3. Processo SUSEP nO.15414.000101/2006-90.

f'";
o

Cláusula Particular nO.001 • INCÊNDIO, RAIO, EXPLOSÃO, IMPLOSÃO E FUMAÇA
1. Riscos Cobertos

Tokio Marine Seguradora SA - CNPJ 33164021/0001-00
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Apólice nO.: 180 0000738770
Renova Apólice nO.: 1800000731443
Sucursal Emissora: Ho Passo Fundo

Dados da Apólice
Endosso 1 Fatura nO.:
Proposta: 3443030
Seguradora Anterior: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
Moeda: Real
Data de Emissão: 18/04/2017
Condições Contratuais

SEGURADO NA FORMA ESTABELECIDA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT, AINDA QUE COM
ELE RELACIONADO POR CONTRATO DE PRESTAÇÃO OU LOCAÇÃO DE SERViÇOS.
Prédio: vide cláusula 2", subitem 2.1.
Prêmio: importância paga á Seguradora em decorrência da contratação do seguro.
Proposta: instrumento no qual o interessado expressa a sua vontade em contratar, alterar ou renovar uma apólice,
devendo ser por ele preenchida e assinada, pelo seu representante, ou corretor de seguros habilitado. Na proposta
deverão constar os elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco.
Quaisquer Acidentes de Causa Externa: aqueles cujo fato gerador do sinistro é externo ao bem atingido.

•

Rateio: participação do segurado, na mesma proporção da insuficiência do valor em risco declarado em relação ao
apurado no momento do sinistro, ou seja, legalmente a Seguradora não pode ser responsável pela insuficiência de
cobertura e, consequentemente, deixa de ser obrigada a cobrir, proporcionalmente, os prejuizos sobre aquela
insuficiência, cujo ônus é de responsabilidade do segurado.
Representante: pessoa física que representa o segurado e a ele presta serviços de natureza não eventual no local do
risco, mediante remuneração, estando com ele re.lacionado por contrato de prestação ou locação de serviços.
Roubo: subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência á pessoa, ou depois de
havê-Ia, por qualquer meio, reduzido á impossíbilidade de resistência, quer pela ação física, quer pela aplicação de
narcóticos ou assalto a mão armada.
Salvados: bens com valor econômico que escapam, sobram ou se recuperam após a ocorrência de sinistro, pertencentes
á Seguradora mediante o pagamento de indenização.

•

Saque: apoderamento violento de bens alheios, praticado por um grupo de pessoas ou por um bando, organizado ou não,
aproveitando a confusão elou desordem ocasionadas por um distúrbio social, intervenção de forças públicas de
segurança, greve ou lockoul.

Se~-Parking: sistema de parqueamento, em que o próprio cliente do segurado estaciona o veículo, ficando de posse das
chaves.
Segurado: pessoa física ou jurídica, em nome de quem se faz o seguro e que possui interesse econômico exposto ao
risco; aquele que se compromete a pagar o prêmio á Seguradora.
,~
~

Seguradora: pessoa jurídica legalmente constituída, que mediante o recebimento do prêmio, assume os riscos e garante o ~
pagamento da indenização em caso de ocorrência de sinistro.
'8
I~

Seguro: contrato pelo qual a Seguradora se obriga, mediante o recebimento do prêmio, a indenizar a quem de direito, por ~
eventuais prejuízos consequentes da ocorrência de eventos previstos como riscos cobertos nas condições gerais, :
condições especiais e cláusulas expressamente convencionadas na apólice.
li'
g:
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Apólice nO,: 180 0000738770
Renova Apólice nO.: 1800000731443
Sucursal Emissora: Ho Passo Fundo

Dados da Apólice
Endosso / Fatura nO.:
Proposta: 3443030
Seguradora Anterior: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
Moeda: Real
Data de Emissão: 18/04/2017
Condições Contratuais

Furto: subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel.
Granizo denominação usual da "chuva de pedras" (formação de pedras de gelo).
Implosão: fenômeno violento, que ocorre quando as paredes de um recipiente cedem a uma pressão que é maior no
exterior do que no interior.
Importância Segurada: vide limite máximo de indenização.
Incêndio: fogo que lavra com intensidade, ou seja, capaz de alastrar-se, desenvolver-se ou propagar-se, portanto, não
.ndo
caracteristicas de alastramento, desenvolvimento ou propagação, não se considera como incêndio.
.
Indenização: valor devido pela Seguradora por força de sinistro (ver definição), não podendo ultrapassar, em hipótese
alguma, o limite máximo de indenização da cobertura correspondente.
Indenização Integral: será caracterizada a indenização integral quando, resultantes de um mesmo eveDto, os custos para
reparação ou recuperação do bem danificado atingir ou ultrapassar, na data do aviso do sinistro, a 80%' do seu valor atual
(valor a estado de novo menos a depreciação pelo uso, idade e estado de conservação), e no caso de veículo enquadrado
nas disposições do Código Nacional de Trânsito, 75% do valor de mercado. A indenização integral também se define
quando, ,resultantes de um mesmo evento, o seg!Jrado fica irremediavelmente privado do uso daquele bem, ou quando o
objeto é destruído, ou tão extensamente danificado que deixa de ter as suas caracteristicas de bem segurado.
Inspeção Prévia: avaliação, por pessoa autorizada pela Seguradora, das condições de segurança dos locais e/ou das
operações diretamente relacionadas com os riscos ou interesses a serem garantidos pelo seguro.
Inundação: transbordamento de rios navegáveis, ou canais alimentados naturalmente por estes.
_te
Máximo de Indenização: valor estabelecido pelo segurado como limite máximo de seu direito á indenização, não
implicando, todavia, por parte da Seguradora, reconhecimento de prévia determinação dos valores dos bens e/ou
interesses seguráveis.
Local do Risco: local situado no Território Brasileiro que corresponde ao endereço do estabelecimento garantido pela
apólice. Quando em um mesmo terreno ou edificio houver mais de um estabelecimento individualizado, para efeito deste
seguro, os mesmos serão considerados locais de risco distintos, sendo garantido somente aquele ocupado pelo segurado
e especificado na apólice.

,.
Lockoul: cessação da atividade por ato ou fato de empregador.

,~

i/
Período Indenitário: periodo posterior à data da ocorrência do sinistro, que tenha causado a paralisação parcial ou total do ~
estabelecimento segurado ou, tenha tomado o local do risco inabitável.
:~
_
Portadores: sócios, diretores e empregados do segurado, maiores de _18 (dezoito)
anos, às quais são confiados valores
para missões externas de remessa, cobrança ou pagamento. NAO SERAO CONSIDERADOS "PORTADORES",
VENDEDORES OU MOTORISTAS VENDEDORES QUE RECEBAM PAGAMENTO CONTRA ENTREGA DE
MERCADORIAS. SALVO DISPOSiÇÃO EM CONTRÁRIO, EXPRESSAMENTE DECLARADA NA APÓLICE, NÃO SÃO
TAMBÉM CONSIDERADOS PORTADORES AS PESSOAS FíSICAS SEM VíNCULO EMPREGATíCIO COM O
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Apólice nO.: 180 0000738770
Renova Apólice nO.: 1800000731443
Sucursal Emissora: Ho Passo Fundo

Dados da Apólice
Endosso 1 Fatura nO.:
Proposta: 3443030
Seguradora Anterior: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
Moeda: Real
Data de Emissão: 18/04/2017
Condições Contratuais

Endosso: documento que faz parte integrante e inseparável do contrato de seguro, que a Seguradora emite, após
aceitação de alteração na apólice, acordada entre as partes, ou determinada em razão das disposições constantes nas
cláusulas contratuais.
Equipamentos Cinematográficos, Fotográficos e de Televisão: cãmaras, objetivas, tripés, painéis refletores, equipamentos
de iluminação elétrica ou eletrônica, amplificadores, monitores, instrumentos de testes, fotômetros, gravadores de áudio e
video, microfones e pedestais, cabos e conexões, filmes virgens ou expostos, fitas magnéticas virgens ou gravadas e
outros materiais e equipamentos de estúdio, laboratório ou reportagem, EXCLUíDOS, TODAVIA, OS EQUIPAMENTOS
FIXADOS PERMANENTEMENTE EM VEíCULOS, AERONAVES OU EMBARCAÇÕES.
Equipamentos Eletrônicos: máquinas e equipamentos, de "tipo fixo", quando instalados para operação permanente!
local determinado. São compostos de circuitos elétricos e eletrônicos, com a finalidade de armazenar, processar ou
transmitir informações (ex.: microcomputadores e sistemas de telecomunicações).
Equipamentos Estacionários: máquinas e equipamentos industriais elou comerciais, de "tipo fixo", quando instalados para
operação permanente em local determinado, EXClUíDOS OS BENS NÃO COMPREENDIDOS PELO SEGURO.
Equipamentos Móveis: equipamentos destinados a produzir trabalho e não licenciados ao tráfego público, tais como:
tratores e implementas, bulldozers, scrapers, motoniveladoras, earthmovers, carregadeiras, escavadeiras, guindastes
móveis (sobre rodas ou lagartas), guindastes torres, valetadeiras, batedores de estacas, equipamentos de solda,
transportadores móveis (de correia, rosca sem fim ou caçamba), guindastes de pórtico, conjunto de britagem,
compressores móveis, marteletes pneumáticos, conjuntos misturadores e espalhadores de asfalto e concreto, centrais de
concreto (inclusive silos para cimentos e agregados), geradores móveis, rolos compactadores para terra ou asfalto, pés de
carneiro, vibradores para cOncreto, bombas de sucção ou recalque, guinchos, empilhadeiras, tornos, fresas, esmeris e
outros equipamentos de ferramentaria, serralheria e carpintaria que, por analogia, possam ser abrangidos por estes
dizeres, EXClUígos, TODAVIA, OS EQUIPAMENTOS FIXADOS PERMANENTEMENTE EM VEíCULOS, AERONAV~
OU EMBARCAÇOES.
.
•
Estelionato: obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro
mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
Explosão: comoção seguida de detonação e produzida pelo desenvolvimento repentino de uma força ou pela expansão
súbita de um gás.
Extorsão: constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com intuito de obter para si ou para outrem indevida
vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa.

,8
~

Extorsão Indireta: exigir ou receber, como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar ~
causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro.
'8
'13

Extorsão Mediante Sequestro: sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como ~
condição de preço ou resgate.
~

~

Furacão: vento de velocidade superior a 25 (vinte e cinco) metros por segundo.
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Apólice nO.: 180 0000738770
Renova Apólice nO.: 1800000731443
Sucursal Emissora: Ho Passo Fundo

Dados da Apólice
Endosso 1 Fatura nO.:
Proposta: 3443030
Seguradora Anterior: TOKIO MARINE SEGURADORAISA
Moeda: Real
Data de Emissão: 18/04/2017
!

Condições Contratuais
Entende- se, também, por alagamento a entrada de água consequente do transbordamento de lagos, lagoas, córregos,
canais e nos não navegáveis.
Apólice: documento que a Seguradora emite após a aceitação da cobertura do risco a ela proposto. Ato escrito que
constitui a prova formal do contrato. Sem prejuízo de outras ínformações previstas neste seguro elou na legislação vigente,
na apólice serão mencionados, pelo menos, os seguintes elementos: dados cadastrais do segurado, e se for o caso. dos
beneficiários; riscos assumidos; inicio e fim de sua validade; limite máximo de indenização e de responsabilidade; valor do
prêmio á vista, do prêmio total fracionado, taxa de juros remuneratórios, número de parcelas e sua periodicidade. Quando
o risco for assumido em cosseguro, a apólice indicará a Seguradora que administrará o contrato e representará as demais,

ira

todos os fins e efeitos.

Apropriação Indébita: apropriar-se de coisa alheia móvel, de quem tem posse ou a detenção.
Beneficiários: pessoas físicas ou jurídicas, a quem o segurado reconhece o direito de receber a indenizlilção, ou parte dela,
devida pelo seguro.
Caixa-Forte: compartimento i:le concreto á prova de fogo, provido de porta de aço, com chave e segredo, permitindo-se
abertura suficiente para ventilação.
Ciclone: tempestade violenta produzida por extensas massas de ar que se deslocam á velocidade de translação crescente.
Furacão que forma grandes redemoinhos, caracterizando abaixamento de pressão barométrica e brusca elevação.
Cofre-Forte: compartimento de aço á prova de fogo, fixo ou móvel, este últímo com peso igualou superior a 50 (cinquenla)
quilos, provido de porta com chave e segredo. O cofre-forte poderá, ainda, ser dotado de alçapão ou boca de lobo, ou seja,
o cofre-forte é dotado de pequena abertura destinada á colocação de valores ou documentos sem a necessidade de ser
aberto.
&teúdo:

vide cláusula 2', subitem 2.1.

Corretor de Seguros: pessoa física ou juridica, legalmente habilitada e autorizada pela Superintendência de Seguros
Privados - SUSEP, para angariar e promover contratos de seguros.
.
Danos Corporais: lesões exclusivamente físicas causadas ao corpo da pessoa. Danos classificáveis como mentais ou
psicológicos, não oriundos de danos corporais, não estão abrangidos por esta definição.
Danos Materiais: danos fisicos á propriedade tangivel, inclusive todas as perdas materiais relacionadas com o uso dessa
propriedade.
,~
~

Danos Morais: lesão, praticada por outrem, ao patrimônio, psíquico ou á dignidade da pessoa, ou, mais amplamente, aos ~
direitos da personalidade, causando sofrimento psiquico. constrangimento, desconforto e/ou humilhação, independente da
ocorrência simultãnea de danos materiais ou corporais. Para as pessoas juridicas, o dano moral está associado a ofensas B
ao nome ou á imagem da empresa, normalmente gerando perdas financeiras indiretas, não contabilizáveis, independente ~
da ocorrência de outros danos.
o
I!i

:8
li'

Emolumentos: soma em dinheiro paga á Seguradora, relativa ao custo de apólice e imposto sobre operações financeiras ~
que, acrescida ao prêmio líquido e adicional de fracionamento, representa o prêmio total da apólíce ou endosso.
~~
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Apólice nO.: 180 0000738770
Renova Apólice nO.: 1800000731443
Sucursal Emissora: Ho Passo Fundo

Dados da Apólice
Endosso / Fatura nO.:
Proposta: 3443030
Seguradora Anterior: TOKIO MARINE SEGURADORA SA
Moeda: Real
Data de Emissão: 18/04/2017
Condições Contratuais

26.4. A Seguradora também ficará isenta de qualquer responsabilidade decorrente deste seguro, caso haja transferência
do interesse do segurado nos bens cobertos.
26.5. Na hipótese do segurado, por si, por seu representante ou corretor de seguros, fizer declarações inexatas ou omitir
circunstâncias que. possam influir<na aceitação da proposta ou no valor do prêmio, ficará prejudicado.o direito,.à
indenização, além de estar o segurado obrigado ao pagamento do prêmio vencido. Todavia, se a inexatidão ou omissão
das declarações nâo resultar da má-fé do segurado, a Seguradora por sua
265.?~i~i~~tese~~'~~li:~~rrê~'~i~
de'~inis;ra"r~ ...
a) cancelara seguro, retendo' do prêmio originalmente paCtuado. a parcela
ao tempo decorrido;
b) permitir a continuidade do seguro, co.brando a diferença do prêmio cabível mediante a emissão de endosso. c:.

' •
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:,;:~

?6 .52.' Na hi~ó!es~,~.e o~:;~~~i~Ae ~:;iS;;~ sê~ i~'d~~it~çã~ integral., .',: ,.' "':. 'Li: ;'i :,::". j', ;;;
:,:i:; . •
a) cani;elarÓ seguro <lpós op<i'çjamentoda indenização;retemJo do prêmio origin~lme'ritêPactuado:<lcrescido dadifere.riÇ9
Cabível.''excluindõ..'seos emolumenios,'a' parCélacalculadà :proporciorialmenle ao tem'pc deroiTido;'
t1 i'::!;L'!i! i:1U: ti! liF!
ti) permitir a contin.uiqade dó'
eotira'nâoJdiferença dopr~f)lio çab,íV~liou ded@ri(jci-ado valo,râ'serlnd

~eg'ljro,:

oii~!~

2653.'; N
ipótese de ocorrênciá :'de sinistró}Cüm' indenizaÇão' iniêgral';'éiincelar:ó segUro. aPós; i:J, pagam
indeniiàçãq, deduzind6:sê, dci:valora serindenizadô;a diferenÇa de prêmiô'éábiv.el.,.,:li:r' .•~.~::;::.' ';:i;'tiill;!JL:,
Cláusula 27" . PRAZOS PRESCRICIONAIS
Os prazos prescricionais são aqueles determinados em lei.
Cláusula 28" . FORO
28.1. Para ações fundadas em direitos ou obrigações decorrentes deste seguro prevalecerá o foro de domicílio .IIlil..
segurado.
•
28.2. Na hipótese da inexistência de hipossuficiência entre as partes, será válida a eleição de foro diverso.
Cláusula 29" . GLOSSÁRIO
Para efeito deste seguro, considera-se:
Aceitação: ato pelo qual a Seguradora analisa e se manifesta a respeito do seguro que lhe foi proposto.

,.

,'8
Aeronaves: quaisquer engenhos aéreos ou espaciais, bem como objetos que sejam parte integrante dos mesmos ou por ~
eles oonduzidos.
,~
,0

Agravação do Risco: ato intencional que aumenta a intensidade ou a probabilidade da ocorrência do risco assumido pela i3
Seguradora.
~

°

"

Alagamento: entrada de água proveniente de aguaceiro, tromba di,água ou de chuva, seja ou não oonsequente da ~
obstrução ou insuficiência de esgotos, galerias pluviais, desaguadouros ou similares, ou ainda, por ruptura de :£
encanamentos, canalizações, adutoras e reservatórios, desde que não pertencentes aos locais especificados na apólice. ~
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Endosso 1 Fatura nO.:
Proposta: 3443030
Seguradora Anterior: TOKIO MARINE SEGURADORAS.A.
Moeda: Real
Data de EmisSão: 18/04/2017

Apólice nO.: 1800000738770
Renova Apólice nO.: 1800000731443
Sucursal Emissora: Ho Passo Fundo

Condições Contratuais
24.1. O segurado, caso tenha interesse, poderá solicitar a reintegração dos limites reduzidos por conta do pagamento de
indenização, cabendo à Seguradora, caso concorde com o pedido, cobrar o prêmio adicional correspondente por meio de
endosso.
24.2. Fica ressalvado, no entanto, que:
a) o segurado deverá tomar medidas que a Seguradora venha a exigir em consequência do sinistro;
b) as importâncias reintegradas nâo poderá exceder ao valor em risco constante na apólice.
Cláusula 25' - SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS
•.
A Seguradora, paga a indenização de sinistro, ficará sub-rogada, até a concorrência desta indenização, nos direitos e
ações do segurado contra terceiros, cujos atos ou fatos tenham dado causa as perdas e danos indenizados, podendo
exigir, em qualquer tempo, o instrumento de cessão e os documentos hábeis para o exercicio desses direitos.
25.2. A Seguradora não poderá se valer do instituto de sub-rogação contra o segurado.
25.3. O segurado não poderá dificultar ou praticar qualquer ato que venha a prejudicar ou impedir o direito de sub-rogação
da Seguradora, SOB PENA DE PERDER O DIREITO À INDENIZAÇÃO, nem fazer acordo ou transação com terceiros
responsáveis pelo sinistro, salvo com prévia e expressa autorização da Seguradora.
25.4. Salvo dolo, a sub-rogação não terá lugar se os danos cobertos por este seguro forem causados pelo cónjuge do
segurado, seus descendentes ou ascendentes, consanguíneos ou afins.
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26.3. A Seguradora, desde que o faça, nos, 5 (quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso e agravação do riSCO, 8
poderá dar-lhe ciência; por escrito; de suá deCisão decancelara apólice 'elou seus endossos, ou médiaijte' acordo eliireas '~
partes,' restringir a cObertura. A resolução, neste caso, só será eficaz 30 (trinta) dias após notificação ao segurado, ao 'seu ~o
representante ou corretor de seguros, devendo ser restituída à diferença do prêmio na forma prevista no subitem16.2.2. Na hipótese de continUidade do seguro, a Seg'üradora pódeiá Cobrar a diferença do prêmio cabível, em razão do ~
agravamento do risco, medíaníé emissão de end.osso.'" ';:.
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.1

Condições Contratuais

c) o pagamento da indenização, sob os termos das alíneas anteriores, implica na obrigatoriedade por parte do agente
financeiro, de imediata desoneração do bem, RESSALVADOS OS CASOS DE OBRIGAÇÕES REMANESCENTES POR
PARTE DO DEVEDOR;
d) qualquer saldo remanescente da indenização será paga a quem de direito, desde que este valor, acrescido da quantia
paga ao agente financeiro, não ultrapasse a importânciasegurada;
e) a Seguradora não responderá, em hipótese alguma, por qualquer diferença existente de saldo devedor que exceder ao
valor indenizado.
22.4. Na hipótese de falecimento da parte interessada, ou quando os bens forem objeto de inventário, a indenização será
paga de acordo com o que estabelece o Código Civil Brasileiro.
22.5. Para pagamento a titulo de indenização integral, a documentação dos bens danificados deve estar regUlariza!
comprovando os direitos de propriedade, livre de gravames, penhoras, ônus ou dividas de qualquer natureza.

22.6.' Sé'iiqragameríio :não. for''éfétuadc'),({êlÍtro'é{6'prãiB'de'30 '(trinta):Hiâgcdêpois''dà'Bniregã'~aos"dàêümeiítôs'básicos
necessários :ilarà:a regilia'Çâo'é' liquidà~D'dôsinisiro::os'"válores'de iriâenizâÇão;sújeltam~se à muliá"de 2%,ijurosdé.1%
ac5':inêscóntados':a'partirdõ'prímeiro dia após transêurso doprazô:limiié'):CorTiô iambém':dé'atualiZaÇêó'rÍlonetária :pela
'tiáÍ'iaçãbpositiva:IPCA IIBGE,';ou,! caso s~ja"extinto, peloINPC/lBGE,:Càlculadaeniie"o :últimôindice pÚblicadoantés:da
6cof'rênCiádó sinisír8 e'aq üele:puolicado imêdíiJiaÜ1entei3iiterioi à data'desuii, efetivaÇão ilqúidà'Çãó~'~xcetoiid .casodé
reembolso de despesas,'em qué a atualiza '0 monetária serfIâpartir do'úi\iITí6:indicepublieado antes da data düiefetivo
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Cláusula 24" - REINTEGRAÇÃO
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Condições Contratuais

cobertura será recalculada, determinando- se, assim, a respectiva indenização individual ajustada. Para efeito deste
recálculo, as indenizações individuais ajustadas relativas ás coberturas que não apresentem concorrência com outras
apólices serão as maiores posslveis, observados os respectivos prejuizos e limites máximos de indenização. O valor
restante do limite máximo de responsabilidade da apólice será distribuído entre as coberturas concorrentes, observados os
prejuizos e os limites máximos de indenização destas coberturas;
b) caso contrário, a indenização individual ajustada será a indenização individual, calculada de acordo com o subitem

21.5.1.
21.5.3. Será definida a soma das indenizações individuais ajustadas das coberturas concorrentes de diferentes apólices,
relativas aos prejuizos comuns, calculadas de acordo com o subitem 21.5.2.
'5.3.1.

Se a quantia a que se refere o subitem 21.5.3 for igualou inferior ao prejuízo vinculado à cobertura concorrente,
cada Seguradora envolvida participará com a respectiva indenização individual ajustada, assumindo o segurado a
responsabilidade pela diferença, se houver.

21.5.3.2. Se a quantia estabelecida no subitem 21.5.3 for maior que o prejuízo vinculado à cobertura concorrente, cada
Seguradora envolvida participará com percentual do prejuízo correspondente à razão entre a respectiva indenização
individual ajustada e a quantia estabelecida na forma do subitem 21.5.3.
21.6. A sub-rogação relativa a salvados operar-se-á na mesma proporção da cota de participação de cada Seguradora na
indenização paga.

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

22" - LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO

22.1. O pagamento de qualquer indenização, com base neste seguro, somente poderá ser efetuado após terem sido
relatadas as circunstãncías da ocorrência do sinistro, apuradas as suas causas, provados os valores a indenizar e o direito
de recebê-Ios, cabendo ao segurado, ou quem o representar, prestar toda a assistência para que isto seja concretizado.

22.2. A Seguradora terá o prazo de 30 (trinta) dias para, mediante acordo entre as partes, pagar a indenização
correspondente ou realizar as operações necessárias para reconstrução, reparação ou reposição doS bens danificados,
prazo esse contado a partir da entrega de toda documentação requerida para a regulação e liquidação do sinistro. Na
impossibilidade de reconstrução, reparação ou reposição dos bens danificados, à época da líquidação do sinistro, a >
indenização deverá ser paga em dinheiro.
,~
~

22.3. Para bens que sejam financiados, arrendados ou alugados:

~
a) o valor da indenização a ser paga ao agente financeiro, corresponderá ao valor do saldo devedor calculado na data do :8
sinistro, atualizado até a data do efetivo pagamento pela Seguradora, considerando tendo sido quitados todos' os ~
compromissos devidos até o dia anterior à data da referida ocorrência;
:
~
b) no cálculo do valor a indenizar serão levadas em conta as características dos sistemas de amortização e do plano de ~
\1
reajustamento das prestações do financiamento e as peculiaridades dos instrumentos contratuais;
g

~
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Cláusula 20'. PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO EM CASO DE SINISTRO
20.1. O segurado participará, em cada sinistro, dos primeiros prejuizos indenizáveis, cujos percentuais e/ou valores foram
estabelecidos por ocasião da contratação do seguro e estão expressos na apólice, respondendo a Seguradora, sem
prejuízo aos termos deste contrato, somente pelas importâncias excedentes.
20.2. A participação do segurado a que se refere esta cláusula, não será aplicada em se tratando de sinistro envolvendo
veículos licenciados para uso em vias públicas, equipamentos, embarcações e aeronaves, desde que atendida
simultaneamente às seguintes disposições:
a) resulte em indenização integral; e
b) ocorra a transferência de propríedade para a Seguradora..
Cláusula 21'. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES
21.1. O segurado que, na vigência desta apólice, pretender obter novo seguro sobre os mesmos bens e/ou contra os
mesmos riscos cobertos, nesta ou em outra Seguradora, deverá comunicar previamente, por escrito, a sua intenção a
todas as Seguradoras envolvidas, SOB PENA DE PERDA DE DIREITO.
21.2. O prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado pelas coberturas de responsabilidade civil, cuja indenização
esteja sujeita às disposições deste seguro, será constituldo pela soma das seguintes alterações:
a) despesas comprovadamente efetuadas pelo segurado durante e/ou após a ooorrêncla de danos a terceiros, oom o
objetivo de reduzir a sua responsabilidade;
b) valores das reparações estabelecidas em sentença judicial transitada em julgado e/ou por aoordo entre as partes, nesta
última hipótese oom a anuência expressa das Seguradoras envolvidas.
21.3. De maneira análoga, o prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado pelas demais coberturas, será oonstituído
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 oomprovadamente causados pelo segurado e/ou por terceiros na tentativa de
minorar o dano ou salvar a coisa;
c) danos sofridos pelos bens cobertos.
21.4. A indenização relativa a qualquer sinistro não poderá exceder, em hipótese alguma, o valor do prejuízo vinculado à
garantia oonsiderada.
21.5. Na ocorrência de sinistro oontemplando coberturas concorrentes, ou seja, que garantam os mesmos interesses >
contra os mesmos riscos, em apólices distintas, a distribuição de responsabilidade entre as Seguradoras envolvidas ,(li
deverá obedecer às seguintes disposições:
.
~
~

21.5.1. Será calculada a indenização individual de cada cobertura como se o respectivo seguro fosse o único vigente, ',8
considerando-se, quando for o caso, franquias, participações obrigatórias do segurado, limites máximos de indenização e
cláusulas de rateio;
~o

s

~

21.5.2. Será calculada a indenização individual ajustada de cada garantia 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 indenização, a indenização individual de cada ~
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f) em qualquer caso, o sinistro será regulado tomando- se por base o valor unitário do bem, não se levando em
consideração, para fins de indenização, que o mesmo faça parte de jogo ou conjunto, ainda que resulte na desvalorização
da parte remanescente ou da diminuição de seu valor,
g) a diferença entre o valor de novo e o valor atual será devida somente após completada no Brasil, a reconstrução ou
reparação dos bens atingidos pelo sinistro, ou sua reposição por outros em estado de novo, do mesmo tipo, capacidade e
valor equivalente, desde que esse procedimento seja notificado à Seguradora e se inicie no prazo dé 6 (seis) meses, a
contar da data do pagamento da indenização com base no valor atual. Todavia, fica desde já ajustado, que na hipótese de
o segurado, não reconstruir, reparar ou repor os bens, a que titulo for, no mesmo ou em outro local dentro de 1 (um) ano a
contar da data do sinistro, a Seguradora será responsável exclusivamente pelo efetivo valor atual daqueles bens;
.til..se um ou mais bens especificados na apólice forem identificados como lombadas pelo patrimônio histórico, artistico ou
.ural,
a parcela que representa o bem convencional daquele de particularidades que o levaram ao tombamento, só será
devida se as partes atingidas pelo sinistro forem restauradas na sua forma original, devidamente aprovadas pelos órgãos
competentes. Se, mesmo depois de restaurado, houver, por depreciação artistica, redução do valor do imóvel, ou do
. conjunto de que faça parte, não estarão garantidos por este seguro os prejuízos daí resultantes;
i) serão deduzidos da indenização os valores correspondentes aos salvados, quando estes não ficarem de posse da
Seguradora, da participação obrigatória do segurado em caso de sinistro, se houver, assim como o rateio, caso aplicável.
19.4. No que diz respeito às coberturas de responsabilidade civil, caso contratadas, fica ajustado que:
a) se os danos causados a terceiros, forem decorrentes de um mesmo fato gerador, produzindo várias reclamações, e, em
consequência destas o segurado reivindicar diversas vezes a garantia, sempre na mesma coberturà, todos os pleitos
considerados procedentes se constituirão em um único sinistro;
,
b) se o sinistro ocorrer em data incerta, em consequência de ríscos cobertos cuja manifestação tenha se dado de forma
intermitente, periódica, ou contínua, fica estipulado, salvo acordado entre segurado e Seguradora, que:
b.1) a data de ocorrência de um dano material será aquela em que o mesmo tiver ficado evidente para o terceiro
prejudicado, mesmo que desconhecendo a sua Causa;
b.2) a data de ocorrência de um dano corporal será aquela em que, pela primeira vez, o mesmo tiver sido diagnosticado
•. médico especializado, quando consultado pelo terceiro prejudicado.
"'l"a Seguradora efetuará o pagamenio das reparações elou despesas, devidas ou pagas, pelo segWado, respeitado o
limite máximo de indenização da cobertura correspondente;
d) a Seguradora poderá intervir na ação, na qualidade de assistente, ficando o segurado obrigado a assumir sua própria
defesa, nomeando advogado de sua escolha;
e) é vedado ao segurado transigir, pagar ou tomar outras providências que possam influir no resultado das negociações ou
litígios, em especial reconhecer sua responsabilidade ou confessar a ação, salvo se tiver à anuência expressa da
Seguradora:
f) qualquer acordo judicial ou extrajudicial com o terceiro prejudicado, seus beneficiários e herdeiros, só será reconhecido
pela Seguradora se tiver seu prévio conhecimento. Na hipótese de recusa do segurado em aceitar o adordo recomendado
pela Seguradora e aceito pelo terceiro prejudicado, fica desde já acordado que a Seguradora nao responderá por
quaisquer quantias acima daquela pela qual seria o sinistro liquidado por aquele acordo;
g) se a reparação pecuniária devida pelo segurado compreender pagamento em dinheiro e prestação de renda ou pensão,
a Seguradora, dentro do limite máximo de indenização, pagará preferencialmente à parte em dinheiro. Quando a
Seguradora, ainda dentro daquele limite, tiver que contribuir também para o capital assegurador da renda ou pensão, fá-loá mediante o fornecimento ou a aquisição de títulos em seu próprio nome, cujas rendas serão inscritas em nome da(s)
pessoa(s) com direito a recebê-Ias, com cláusula estabelecendo que, cessada a obrigação, tais tíjulos reverterão ao
patrimônio da Seguradora.
.

Tokio Manne Seguradora SA - CNPJ 33.164021/0001-00

- Rua Sampaio Viana. 44 - 04004-902 - São PaulO - SP

33/57

~
,~
~
~

:8

B
~o
;:;
~
li:

NOSS,,,- TR.-\NSPARl:,'iCll.

I

SUl< COtli'I.\.NÇA

Apólice nO.: 180 0000738770
Renova Apólice nO.: 1800000731443
Sucursal Emissora: Ho Passo Fundo
_______________

Dados da Apólice
Endosso / Fatura nO.:
Proposta: 3443030
Seguradora Anterior: TOKIO MARINE SEGURADORA SA
Moeda: Real
Data de Emissão: 18/04/2017
C"-o:..:.n=dições
Contratuais

19.2. Sem prejuizo as cláusulas 4" e S" destas condições gerais, toda e qualquer indenização ficará limitada ao valor de
novo correspondente a reconstrução. reparação ou reposição dos bens danificados, respeitadas às suas caracteristicas
anteriores a ocorrência do sinistro, que não poderá, em hipótese alguma, ser superior a 2 (duas) vezes o valor atual, isto é,
o valor de novo, no dia e local do sinistro, deduzida a depreciação correspondente ao uso, idade e estado de conservação,
de acordo com os critérios a seguir especificados:
a) em se tratando de máquinas e equipamentos comerciais ou de escritório (excetuando-se equipamentos de informática e
de processamento de dados), instalações e utensílios: depreciação a contar do ano de fabricação de 1% ao mês, limitada
ao máximo de 70%;
b) em se tratando de equipamentos de informática e de processamento de dados: depreciação a contar do ano de
fabricação de 3% ao mês no 1° ano, 1,SO% ao mês no 2' ano e O,SO% ao mês a partir do 3° ano, limitada a depreciação
total ao máximo de 80%;
•
c) em se tratando de prédio (vide definição na cláusula 2" destas condições gerais), máquinas e equipamentos industriaiS
e outros objetos não previstos nas alíneas anteriores: será aplicado método em especifico ou, na sua falta, a fórmula de
Ross abaixo:

[{1-~.(xln + x2/n2)}Vd] + Vr, onde:
x = idade do bem
n = vida útil
Vd = valor depreciável, entendido como sendo o valor que pode ser depreciado, ou seja, excluído o valor residual do bem
que seria o mínimo que ele possuiria vendido como sucata
Vr = valor residual
19.3. Em complemento ao subitem anterior, fica ajustado que:
a) em se tratando de produtos acabados, será levado em consideração o custo de fabricação ou reparação, se realizado
pelo próprio segurado (incluindo as despesas homem / hora), limitado ao valor de venda, se for o caso;
b) em se tratando de matérias-primas ou produtos em fase de beneficiamento, será levado em consideração o gênero.
negócio do segurado, limitado ao valor de venda ou de compra, o que for menor;
c) em se tratando de filmes, registros, manuscritos, desenhos e material utilizado para gravação em equipamentos de
informática ou de processamento de dados, será considerado o valor de novo desses bens, mais os custos de reprodução
das informações neles contidas e perdidas, EXCLUfDAS, EM QUALQUER HIPÓTESE, AS DESPESAS COM PESQUISA,
DESENVOLVIMENTO, RECONSTRUÇÃO, REUNIÃO E ASSOCIAÇÃO DE TAIS INFORMAÇÕES. Em se tratando de
equipamentos de informática ou de processamento de dados, se o meio não for reparado ou substituido, a base de
avaliação será o valor de novo do meio vazio;
d) será caracterizada a indenização integral quando, resultantes de um mesmo evento, os custos para reparação ou
recuperação do bem danificado atingir ou ultrapassar, na data do aviso do sinistro, a 80% do seu valor atual (valor a
estado de novo menos a depreciação pelo uso, idade e estado de conservação), e no caso de veiculo enquadrado nas
disposições do Código Nacional de Trânsito, a 7S% do valor de mercado. A indenização integral também se define
quando, resultantes de um mesmo evento, o segurado fica irremediavelmente privado do uso daquele bem, ou quando o
objeto é destruido, ou tão extensamente danificado que deixa de ter as suas características de bem segurado;
e) na hipótese
de um eventual sinistro estar abrangido por mais de uma das coberturas contratadas, prevalecerá aquela
.
que for mais favorável ao segurado, ao seu critério, e respeitará o seu limite máximo de indenização, ficando
compreendido que, em nenhuma circunstância, será admitida a acumulação de coberturas e/ou de importâncias
seguradas;
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y) relação contendo a posição mensal (quantidade e valores) dos estoques de produtos acabados, durante os 6 (seis)
meses anteriores ao sinistro, como também durante o período indenitário;
z) ficha funcional e declaração de divida e crédito de empregado faltoso.
18.2. Todas as despesas efetuadas'com a compiíSvação regular do sinistro 'é doCumentos de habilitação correrão por
conta do segurado. salvo em relação aos encàrgos de tradução referente ao reembolso de despésas efetuadas no
exterior, e outras diretamente, realizadas ouaut?rizadas pela Seguradora. O re~sarcimento das d~spesasefetuadasno
exterior será realizado pela Seguradora com base no câmbio oficial de venda dodiaiútilimediatamente: anterior à data do
efetivo pagamerto.;
:Htill':';'!L:,iíi',_n'
:,:iiii;ii;'i'ih,.:i:iC~
..i1[ijj:ilú~l.t2!

.,.:,::::':;,,;::;,,:!

" ..

•.
Se, após análise dos documentos básicos apresentados, houver dúvidas fundadas e justificáveis, é facultado a
Seguradora o direito de solicitar outros porventura necessários para eiucidação do fato que produziu o sinistro e apuração
dos prejuízos indenizáveis. Neste caso, a contagem do prazo para pagamento da indenização prevísta no subitem 22.2
destas condições gerais, será suspensa a cada novo pedido para entrega de documentos, e reiniciada a partir do dia útil
posterior àquele em que se der o completo atendimento das exigências requeridas.
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19.1. Para determinação dos prejuizos indenizáveis de acordo com as disposições deste seguro, a Seguradora, valer-se-á
dos registros contábeis do segurado, ou de quaisquer outros meios disponiveis, tomando-se ainda por base:
importância necessária para reconstrução, reparação ou reposição dos bens danificados. Se, em consequência de
'l'!!'scrição legal ou qualquer medida análoga, não se puder reconstruir ou reparar os bens, os prejuízos corresponderão
somente à importãncia que seria necessária à sua reconstrução ou reparação em condições semelhantes àquelas em que
se encontrava imediatamente antes do sinistro;
b) as despesas incorridas pelo segurado e/ou por terceiros agindo em seu nome, na tentativa de e~itar o sinistro, de
combatê-lo ou de mínorar seus efeitos;
c) as despesas de salvamento comprovadamente efetuadas pelo segurado, durante elou após o sinistro;
d) as despesas de desentulho, entendidas como sendo aquelas necessárias á remoção de entulho, incluindo
carregamento, transporte e descarregamento em local adequado. Esta remoção poderá ser representada por
bombeamento, escavações, desmontagens, desmantelamentos, raspagem, escoramento e até a simples
limpeza. Para
,
fins de garantia, entender- se- á por "entulho" a acumulação de escombros resultantes de partes dariificadas dos bens
sinistrados, ou de material estranho a estes, como, por exemplo. aluviões de terra, rocha, lama, água, árvores, plantas e
outros detritos;
e) as despesas com reparos temporários, desde que estes tenham relação direta com o sinistro, e se constituam em parte
dos reparos definitivos, não implicando, todavia, no aumento do custo total de recuperação;
f) as despesas com impostos a~andegários, taxas de importação, frete (do local do sinistro até o de reparo e vice-versa) e
outras taxas, relacionadas à aquisição de materiais e serviços para reparação, reposição, ou noVa autorização de
funcionamento.

*
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18.1.2. Tomar as providências consideradas inadiáveis para resguardar os interesses comuns e minorar as perdas, danos
ou despesas até a chegada do representante da Seguradora;
18.1.3. Com exceção das medidas que visarem evitar o agravamento dos prejuizos, aguardar o comparecimento do
representante da Seguradora antes de providenciar qualquer reconstrução, reparo ou reposição, preservando as partes
danificadas;
18.1.4. Franquear ao representante da Seguradora o acesso ao local da ocorrência, possibilitando a sua inspeção, e
prestando as informações e os esclarecimentos solicitados, colocando- lhe á disposição a documentação para
comprovação ou apuração dos valores envolvidos;

•

18.1.5. Entregar à Seguradora, com a devida diligência, os documentos básicos por ela solicitados, dentre os abaixo
relacionados:
a) carta de comunicação do sinistro;
b) em se tratando de pessoa juridica: cópia simples do contrato social e última ata de eleição da diretoria e conselho
administrativo; cópia simples do cartão de CNPJ e do comprovante do estabelecimento atualizado, e documento de
qualificação dos procuradores ou diretores, quando não representado pelo proprietário ou sócio controlador,
c) em se tratando de pessoa fisica: cópia simples do comprovante de residência atualizado, como também do CPF, RG ou
qualquer outro documento de identificação que tenha fé pública, dos representantes elou procuradores;
d) cópias autenticadas das certidões e boletins de ocorrência policial, se cablveis;
e) cópia autenticada da certidão de abertura de inquérito policial, se cabivel;
f) cópias autenticadas das certidões e boletins informativos meteorológicos, se cabíveis;
g) cópias autenticadas das certidões negativas de protesto de títulos;
h) orçamento para reposição ou reparação dos bens danificados;
i) cópia autenticada dos livros caixa, diário, razão, registros inventário, de apuração do ICMS, IPI e guias de recolhimento;
j) cópia autenticada dos balanços gerais e declarações de imposto de renda;
k) cópia autenticada da relação de débitos (contas a pagar);
I) cópia autenticada dos contratos de locação dos bens danificados;
m) notas fiscais elou faturas;
n) laudos de avaliação dos bens danificados;
o) relação de salvados e recibo de venda;
p) recibos ou comprovantes de despesas efetuadas para evitar o sinistro ou minimizar seus efeitos, ou carta informando as
providências adotadas com vista ao pronto restabelecimento do local do risco;
q) cópia autentícada da escritura do imóvel;
r) carta informando o nível de atividades da empresa afetadas pelo sinistro e o tempo estimado de paralisação;
s) balanço analítico referente ao último exercicio financeiro, com demonstrativo do total de produção no mesmo período;
t) mapa de produção (mensal), especificando quantidades e respectivos valores de vendas referente ao último exercício
financeiro;
u) mapa das despesas especificadas, relativas aos últimos 6 (seis) meses anteriores ao sinistro e durante o período
indenitário, com saldos mensais (no caso de sinistro cujo efeito se estenda por mais de 30 dias);
v) mapa mensal de produção quantitativa (produto a produto), a preços de venda do respectivo mês, para os 12 (doze)
meses anteriores ao sinistro e durante o periodo indenitário;
w) mapa de produção, elaborado conforme alínea anterior, considerando-se, no mínimo, os meses anteriores e posteriores
ao sinistro, indicando-se a produção diária quando o sinistro abranger pequeno período de paralisação;
x) relação dos gastos adicionais incorridos, quando for o caso, acompanhado dos respectivos comprovantes;

•
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Maeda: Real
Data de Emissão.: 18/04/2017
Candições Cantratuais

% Prêmio Anual
80%
83%
85%
88%
90%
93%
95%
98%
100%

•.

.

Prazo
240 dias
255 dias
270 dias
285 dias
300 dias
315 dias
330 dias
345 dias
365 dias

1.1. Para período não previsto nesta tabela, será aplicada a percentagem relativa ao prazo imediat~mente inferior

16.2.1.2. Se o seguro tiver sido contratado por prazo diferente de 1 (um) ano, aplicam-se as mesmas disposições desta
cláusula, no entanto, os percentuais e prazos da tabela do subitem 16.2.1, serão ajustados propárcionalmente ao período
pactuado.
16.2.2. Se a rescisão for por iniciativa da Seguradora, esta reterá, além dos emolumentos, o prêmio correspondente à
quantidade de dias em que vigoraram a cobertura da apólíce elou endosso, calculado na base "pro-rata die".
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Cláusula 17". RENOVAÇÃO DO SEGURO
61. A renovação deste seguro não é automática, devendo o segurado encaminhar proposta renovatqria, à Seguradora,
~
antecedência de, pelo menos, 5 (cinco) dias da data de término de vigência da apólice.
.
17.2. A proposta renovatória obedecerá às normas especificas da cláusula 10" destas condições gerais, mas o inicio de
vigência coincidirá com o dia e horário de ténnino do presente seguro.
17.3. No caso de o segurado submeter à proposta renovatória em desacordo com o prazo estabelecido no subitem 17.1, a
Seguradora poderá fixar, em caso de aceitação, a data de inicio de vigência do novo seguro diferentemente da data de
término da vigência da apólice a ser renovada.
Cláusula 18" - COMUNICAÇÃO E COMPROVAÇÃO DO SINISTRO

l~

~
~

18.1. Na ocorrência de sinistro, o segurado, SOB PENA DE PERDER O DIREITO À INDENIZAÇÃO, terá de:

,~
,0

18.1.1. Sem prejuízo da comunicação fonnal por escrito, infonná-Io imediatamente à Seguradora, tão logo dele tome
conhecimento, através do telefone 0300 33 TOKIO (0300 33 86546), disponivel de segunda a sexta-feira, das BhOOàs
22hOO, e aos sábados, das 8hOOàs 14hOO,exceto feriados, ou por intennédio do corretor de seguros. Da comunicação
deverão constar todas as infonnações e os esclarecimentos necessários que possibilite, à Seguraddra, a apuração da
causa, natureza e extensão dos danos elou prejuízos causados;
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Apólice nO.: 1800000738770
Renova Apólice nO.: 1800000731443
Sucursal Emissora: Ho Passo Fundo

Dados da Apólice
Endosso 1 Fatura nO.:
Proposta: 3443030
Seguradora Anterior: TOKIO MARINE SEGURADORA SA
Moeda: Real
Data de Emissão: 18/04/2017
Condições Contratuais

15.1. O segurado mediante entrega de nova proposta à Seguradora poderá propor alterações nas condições de cobertura
da apólice, durante a sua vigência, sujeitas, no entanto, às disposições estipuladas na cláusula 10' destas mndições
gerais.
15.2. Quando a alteração requerida se referir à prorrogação do término de vigência da apólice, o segurado deverà solicitála, mm antecedência minima de 15 (quinze) dias, a qual poderá ou não ser mncedida.
15.3. A concessão da prorrogação dependerá do exame das justificativas para sua solicitação, da atualização das
informações que deram origem ao seguro contratado e outros documentos porventura necessários à análise do pedido.
Termos e mndições originais da apólice poderão ser revisados pela Seguradora, em função do exame que ela realizará.
Se a necessidade de prorrogação omrrer por motivo de sinistro, o prêmio adicional a ser cobrado não poderá, •
nenhuma circunstância, ser recuperado pelo segurado mmo prejuizo indenizável.
vigêiíéiàda 'apóli!ii'nabácarretâ' ã';e~uçao 'do:premiàestipulàlJó: 'salvo"sê:á red uçaà
fôi. íXJhsideráveL"Neste caSo;:oseguradci' pOderâ, exigir, réviSão d(j:jjremio' ou'o: caiicelàmenicJ'dà1cipálicé'e/ou" dci's

15:4 ~'Adiminuíçao

,aórisco 'duraiiiéã

a!

endossos~a..e la r~J~.~_b!~,~:
::J;!li!f-~~~~:U~l:i::.;"
.~~:;:~]i~:~hé~tt1i~::!.i.:::~
-.',~:~i':ll,rl:~~~i~~:~jj:;ij~fi~JHi!i:iii'~i~:U~j'li~!i!~b,J]~:~:~if:i!'
~:;;,~,.~~:~:i:HJ~üid:~!:::;i,;".,.~-f'
f:~~i:~:!'~:1ii~:i;
H,~:~:
15.5. A Seguradora emitirá o endosso em até 15 (quinze) dias após a data de aceitação da proposta, ficando ajustado que:
a) as alterações serão válidas a partir das 24hOOda data designada no endosso mmo inicio de vigência;
b) as indenizações por sinistros omrridos no período anterior ao início de vigência do endosso ficarão limitadas as
condições de garantia vigentes na apólice na data do evento, mesmo que as reclamações de indenização respectivas
venham a ser apresentadas posteriormente.'
Cláusula 16'. CANCELAMENTO E RESCISÃO

16.1. O cancelamento deste seguro, total ou parcial, omrrerá somente nas hipóteses previstas nas cláusulas 4', 5", 11"
14",15" e 26' destas mndições gerais.
16.2. Em caso de rescisão, por amrdo entre segurado e Seguradora, deverão ser observadas as seguintes disposições:.
16.2.1. Se a rescisão for por iniciativa do segurado, a Seguradora, além dos emolumentos, reterá o prêmio de amrdo mm
o número de dias em que vigoraram a mbertura da apólice e/ou endosso, calculado mm base na tabela a seguir descrita:
% Prêmio Anual
13%
20%
27%
30%
37%
40%
46%
50%
56%
60%
66%
70%
70%
75%
78%

Prazo
15 dias
30 dias
45 dias
60 dias
75 dias
90 dias
105 dias
120 dias
135 dias
150 dias
165 dias
180 dias
195 dias
210dias
225 dias
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Dados da Apólice
Endosso 1 Fatura nO.:
Proposta: 3443030
Seguradora Anterior: TOKIO MARINE SEGURADORA SA
Moeda: Real
Data de Emissão: 18/04/2017

Apólice nO.: 180 0000738770
Renova Apólice nO.: 1800000731443
Sucursal Emissora: Ho Passo Fundo

I

Condições Contratuais
14.11. Configurada a inadimplência do segurado em relação ao pagamento do prêmio de qualquer parcela subsequente à
primeira, quando fracionado, a vigência da apólice ou endosso será ajustada em função do prêmio efetivamente pago, oom
base a tabela a seguir descrita:
Relação entre a parcela de prêmio pago e o prêmio total
da apólice ou endosso
13%
20%
27%
37%
40%
46%
50%
56%
60%
66%
70%
73%
75%
78%
80%
83%
85%
88%
90%
93%
95%
98%
100%

•

•

% a ser aplicado sobre a vigência onginal da apólice ou
endosso
5%
9%
13%
i
i
21%
I
25%
29%
33%
37%
42%
46%
50%
54%
58%
62%
66%
,
70%
74%
79%
83%
87%
91%
95%
100%

14.11.1. Para percentual não previsto na tabela acima, 'deverá ser aplicada a percentagem relativa ao prazo
imediatamente superior.

14.12. A Seguradora deverá informar ao segurado ou a seu representante, por meio de oomunicaç1lo escrita, a nova
vigência da apólice ou endosso, ajustada nos termos da tabela indicada no subitem 14.11.
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14.13'A vigênCia originalgá"ã"ppli<;eou end?l?so"p()derá serresta:bel~dda, desdeque?seguradoret?me
o pagam~.nto?as
parcelas venCidas, oorrigidasHiÍ1ànetariàriíeÍltê;'dentro dai vigênéia!âjÍJstada oonforme .subiteni~ 14:11.1O pagamentô.de
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14.14. Se á ,vigência ajusia~~ljá houver e;i:pl~da sem . ;1~iíhilm sido retomados os pagame~tos,ou nocaso~e ,~
fracionamerlto em que a aplicâÇão da tabela prevista no subitem'1411 não resulteenialteração da vigência da oobertura; ,~
::,">'-""
a apólicee/ou seus endossos'ficarão automaticamente e de . direito, canCelados, não tendo o :segurado direito 'a !g
qualquer restituição de prêmiojá pago.
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Cláusula 15" - MODIFICAÇÃO DA APÓLICE
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Apólice nO.: 180 0000738770
Renova Apólice nO.: 1800000731443
Sucursal Emissora: Ho Passo Fundo

Dados da Apólice
Endosso 1 Fatura nO.:
Proposta: 3443030
Seguradora Anterior: TOKIO MARINE SEGURADORA SA
Moeda: Real
Data de Emissão: 18/04/2017
Condições Contratuais

14.2. O pagamento do prêmio deverá ser efetuado na rede bancária ou em locais autorizados pela Seguradora, por meio
de documento de cobrança por ela emitido, onde constarão, pelo menos, os seguintes elementos, independentemente de
outros que sejam exigidos pela regulamentação em vigor:
a) nome do segurado;
b) valor do prêmio;
c) data de emissão;
d) número da proposta;
e) data-limite para pagamento;
f) número da conta corrente da Seguradora;
g) agência do banco cobrador, com indicação de que o prêmio poderá ser pago em qualquer agência do mesmo ou de
outros bancos.
•
14.3. A Seguradora encaminhará os documentos de cobrança diretamente ao segurado ou a seu representante, ou, ainda,
por expressa solicitação de qualquer um destes, ao corretor de seguros, observada a antecedência minima de 5 (cinco)
dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento, ressaltado que:
a) não poderá ser estabelecido prazo superior a 30 (trinta) dias, contado da data de emissão da apólice ou endosso, para
pagamento do prêmio em parcela única, ou de sua primeira parcela, quando fracionado;
b) a data. limite para pagamento do prêmio, em parcela única, ou de sua última parcela, quando fracionado, não poderá
ultrapassar ao término de vigência da apólice.
14.4. Se o segurado, seu representante ou o corretor de seguros, não receberem os documentos de cobrança no prazo
aludido no subitem 14.3, deverão ser solicitadas, por escrito, à Seguradora, instruções de como proceder para efetuar o
pagamento antes da data-limite, sendo que, na hipótese de não serem recebidas em tempo hábil, à data de vencimento
será renegociada pelas partes, sem ônus para o segurado.
14.5. Se a data-limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas, quando fracionado,
coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia ú1il em •
houver expediente bancário.

segura

14.6.::0 :
dó 'poderâ' áiiiéci par d: paga'menta 'de prêmió'iíraCionadõ:"Neste casci,Wos' ijun:i;;"'se'i"ãOj'redUzidos
proporcionainiente, oonsidêrando-se a quantidade de pàrCélas fiO ato dá quitação dááP<ílice '6ú'éndo~so. ,:r:;a::':i"'::,

,~.:TW

14.7. O direito ao pagamento da indenização não ficará prejudicado se o sinistro ocorrer dentro do prazo estipulado para
pagamento do prêmio em parcela única, ou de qualquer uma de suas parcelas, quando fracionado.
14.8. Quando o pagamento de indenização acarretar o cancelamento da apólice, as parcelas vincendas do prêmio serão ~
deduzidas do valor a indenizar, excluido o adicional de fracionamento.
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14.10. Fica vedado o cancelamento da apólice elou de seus endossos, cujo prêmio tenha sido pago à vista, mediante ~
financiamento obtido junto às instituições financeiras, nos casos em que o segurado deixar de pagar o citado ~
financiamento.
i£

Tokio Marine Seguradora SA - CNPJ 3316402110001-00 - Rua Sampaio Viana, 44 - 04004-902.

São Paulo - SP

26/57

,~~~j
TOKIOMARINE
• \.'"~
NOSSol.

I

SEGURADORA
SUA CON;:J,l.NÇA

TRANSPARtNCIA

Dados da Apólice
Endosso 1 Fatura nO.:
Proposta: 3443030
Seguradora Anterior: TOKIO MARINE SEGURADORA :SA
Moeda: Real
Data de Emissão:
18/04/2017
,

Apólice nO.: 180 0000738770
Renova Apólice nO.: 1800000731443
Sucursal Emissora: Ho Passo Fundo

Condições Contratuais
será equiparado á agravação do risco, estando o segurado sujeito á perda de direito ao recebimento de qualquer
indenização.
Cláusula 12a - APÓLICE E VIGÊNCIA DO SEGURO
12.1. A Seguradora emilirâaâPólice

em até'15

dias após a data de aceitação da proposta, Passando, o"entlio,

""u:I:..

';~roponente",.;.!;~e~omin:~[:'~!li~:segurado".

.

12.2. A apólice terá seu inicio e término de vigência as 24hOOdas datas nela indicada para tal fim, respeitado
que:
,
~ara apólice cuja proposta tenha sido protocolada sem pagamento de prêmio, o início de vigência coincidirá com a data
.ceitação
da proposta pela Seguradora, ou com data distinta desde que expressamente acordada entre as partes;
b) para apólice cuja proposta tenha sido protocolada, com adiantamento de valor para futuro pagamento parcial ou total do
prêmio, o inicio de vigência coincidirá com a data do recebimento da proposta pela Seguradora, salvo quando houver
recebimento indevido de prêmio, conforme definido no subitem 10.6 destas condições gerais.
12:3: sâo'documéiitos'déslese:ifúriJ'
á propOstaTé"a
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segú,ró;a ,exibição 9~"aPólicee, ,na falta desta, a apresentação de document91compiobatóriód
Ragameilto dei respectivo prêiniq, mesmo quaridoparcial, respeitadas ás cláusulas 9a e 1oa destas éorídições gerais
12.5.'Qualqüer,alteraçã

nt:~i,f?:
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referid~s 1.9~isJàindâqúe: témpQrâriariíe'nt~.r()l.Jpio.ceder alteráÇões:em especial,"mas não limita'dâ:a1J:lJsode riiáquinas
e/oú equipamentos, a OCUpáçã<i;80 "Iaybót" i:Ias plántas seguradas, ao ramo de atividade, a área total construídáá'suas
Caracteristicas:' como também 'êitl relação aos dispositivos de' prevenção e combate aos eventos cobertds pe'loseg&ô'{ex.: ,~
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Cláusula 14a - PAGAMENTO'DO'PRÊMIO
~

~

14.1. O prêmio da apólice ou endosso poderá ser pago á vista ou em parcelas sucessivas, mediante acordo entre as ;:;
partes, sendo facultada a cobrança de juros pela Seguradora, e vedada a de qualquer valor adicional a título de custo ~
administrativo de fracionamento.
~
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Dados da Apólice
Endosso 1 Fatura nO.:
Proposta: 3443030
Seguradora Anterior: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
Moeda: Real
Data de Emissão: 18/04/2017

Apólice nO.: 180 0000738770
Renova Apólice nO.: 1800000731443
Sucursal Emissora: Ho Passo Fundo

Condições Contratuais
a) observar o prazo previsto no subitem 10.1;
b) comunicar o fato, por escrito, ao proponente, a seu representante ou corretor de seguros, especificando os motivos da
recusa;
c) conceder, somente para a proposta que tenr.~sido recepcionada com adiantamento de valor para pagamento parcial ou
total do prêmio, desde que não contrarie.o que dispõe o subitem '10.3, cobe~ura por mais? (dois) dias úteis contados a
partir da data em que o proponente, seu 'representante ou corretor de seguros, tiverconhecim-erito formal da recusa;
d)restituir, no prazo máximo de 10 (dez) di?~ corridos a çontar da datada formaliza~.p da recus.a, p valor do pagamento
dei prêmio pOrVentura efetuadó,",deduzid01aiparcela:relatiya ao Ileriódope cob~rtuiá)do se9uro,'ieatualizado,iapós
o
traiissurso. daquele prazo: pelaYaçiação 'positi\jLdo,IPCA li!êc;E,Oü, Ca's~;~stesejá'e~i~to,'peIO:iN~gIlBGE,: cáicu,lada
éntrêôúltimo índire publicado antes da datâda~f>~allzaçãO :dá recusa eaqÜéle'pu~llcadoimedi~:~níênteantenor
à data

li::::".:;", ..

~hitf:ti~j:,:estii~~:~o'L
. 'O:["(:j;;"""
.,' 'i;:::j1:lli.' ::::::,., '",., . :i:'1."" . '
"'1'.:111';.;'\":',], , "i....; ~
106
..
Se
for
verificado
io'recebimento
iridevido.,ôé
;prêmio,àSegüradoradeverá
'restituii,o
valor
.dopagámento
efetuado,
.'t", .."-;'"~ o,. """1"
-,:""" ~ "'>,'::,.i.'
..•
."":;"-""'-"---:e;;,~:.i;',;:"
,',',d:,-,)."',:' . .; ,""""I"':'
.:;"', ",,-"0.';"'.,.,_1,:'"
-'--:',
"";':1-'
;::,.-,. :.. -~' ''''i',''''; ,~;: '.
-,;.;..,. -.,:'-tre
atuali3~dQP,f0lIava~i~~oP9sitivaj~9'mCA
IIB~g;1i()º:.':casoj~~t~;$yjaexti~l9tWlp,INPC(IBÇ3~:ic;alcula9fleg
() umlll()
inôice :pul:íli~~O antysTdâ'fdala ido Ydédilo . e' 'àqgelé:iru bliald~lliri1.ê.~iatamehtejâhterioHàl'(jàl~i ida .'efetivâ\"d.~volui;:ão;
Efluipara'2sE Crecebimento'IÍldevido 'dó-'pf~liiio '0
eveniua Imé'nte'pago dil'riintê' 'Período' de .:~Jspensão'deooberturâ
~'C~

:.;'~"L~'~'"",.{!'- :,......

..'

>";-.- --

',o,

tà

'"aT()[,

,"

o:

Cláusula 11 a • INSPEÇÕES
111. Em aditamento ao subitem 10.1, fica ajustado flue:
a) a Seguradora, por conta própria ou por intermédio de terceiros por ela nomeados, se reserva o direito de inspecionar os
locais e/ou as operações flue se relacionem diretamente com esle seguro, previamente a sua contratação, ou, a qualquer
tempo, duranle a vigência da apólice, caso haja alterações que impliquem modificação do risco ou das condições de
garantia originalmente contratadas, como também, na eventualidade de pagamento de parcela de prêmio em atraso, ou
ainda, para constatação de melhorias no risco, conforme disposto na alínea "c" desta cláusula;
b) o proponente 1 segurado se obrfga a fornecer os esclarecimentos, documentos e provas que lhe forem pedid.
devendo facilitar o desempenho das tarefas do representante da Seguradora, acompanhando-o pessoalmente, ou atra"de preposto credenciado;
c) baseada no relatório de inspeção prévia, a Seguradora poderá requerer do proponente 1 segurado, para fins de
aceitação, adequações nos sistemas de segurança e/ou dos processos que estejam relacionados com a garantia
oferecida, ou, em caso de aceitação, estipular, por escrito, prazo hábil para execução de tais medidas durante a vigência
da apólice;
d,1) <lat!jnder asrecornegdaÇões flU~:~ Ség uraâoç~Whyfax:.;:aJl,~~,!1da:i~~P,eçã,(),p~~ifl::rO;S,
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Dados da Apólice
Endosso / Fatura nO.:
Proposta: 3443030
Seguradora Anterior: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
Moeda: Real
Data de Emissão: 18/04/2017

Apólice nO.: 1800000738770
Renova Apólice nO.: 1800000731443
Sucursal Emissora: Ho Passo Fundo

I

Condições Contratuais
9.1. A contratação deste seguro deverá ser precedida da entrega de proposta à Seguradora, preenchida e assinada pelo
interessado, por seu representante, ou corretor de seguros habilitado, contendo os elementos essenciais do interesse a
ser garantido e do risco.
9.1.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco por parte da Seguradora, conforme estabelece a cláusula 10.
destas condições gerais.
9.1.2. O signatário da proposta, doravante, será denominado "proponente".
~ A ~eguradora deverá fomecer, obrigatoriament:, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com
eaçao
da data e hora, salvo para aquela que nao satisfaça a todos os requIsitos formaiS estabelecidos para seu
recebimento, previamente a análise. Nesta hipótese, a proposta não será recepcionada, mas sim devolvida ao proponente
ou ao seu representante, por intermédio do corretor de seguros, para atendimento das exigências informadas.
9.3. Se os bens ou riscos a serem cobertos já estiverem garantidos, no todo ou em parte, por outro seguro, contratado
nesta ou em outra Seguradora, fica o proponente obrigado, SOB PENA DE PERDER O DIREITO À INDENIZAÇÃO, a
comunicar tal fato, por escrito, às Seguradoras envolvidas, e ainda, a fazer constar na proposta, a razão social da
Seguradora; o número da apólice, vigência, coberturas contratadas, e seus respectivos limites máximos de indenização.
Cláusula 10' - ACEITAÇÃO OU RECUSA DE PROPOSTA
10.1. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre aproposta, contados a partir da data de seu
recebimento, seja para novos seguros, renovações, ou alterações que impliquem modificação do risco ou das condições
de garantia da apólice. No decorrer deste período, fica facultado a Seguradora o direito de solicitar ao proponente ou a seu
representante, por intermédio do corretor de seguros, documentos e/ou informações complementares, inclusive o de
inspecionar os locais e/ou os bens a serem garantidos pelo seguro, justificadamente indispensáveis à análise da proposta
•
para taxação do risco, suspendêndo-se aquele prazo a cada novo pedido, voltando a correr a partir da data em que
.• der o completo atendimento das exigências formuladas. Esta solicitação complementar, dentro do prazo de
manifestação da proposta, só poderá ser feita uma única vez no caso de proponente pessoa física, e mais de uma no caso
de pessoa jurídica, desde que, neste último caso, a Seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos.
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10.3. Quando a aoeitação da proposta depender de contratação de cobertura de resseguro facultativa, o prazo fixado no
subitem 10.1 será suspenso até que os resseguradores se manifestem formalmente, sendo vedado o recebimento ou à
cobrança, total ou parcial, do prêmio até que seja integralmente concretizada a cobertura de resseguro e confirmada à
aceitação da proposta. A Seguradora dentro daquele prazo deverá informar, por escrito, ao proponente, a seu
representante ou corretor de seguros, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência da cobertura enquanto
perdurar a suspensão.
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10.4. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo fixado no subitem 10.1, caracterizará a aceitação ~~~~.

10.5.

:

.

Em éãsoâé' nâo aceitação da propOstà,'a Següradora deverá,
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Dados da Apólice
Endosso / Fatura nO.:
Proposta: 3443030
Seguradora Anterior: TOKIO MARINE SEGURADORA SA
Moeda: Real
Data de Emissão: 18/04/2017

Apólice nO.: 180 0000738770
Renova Apólice nO.: 1800000731443
Sucursal Emissora: Ho Passo Fundo

Condições Contratuais
8.2. A cobertura de lucros cessantes será considerada a PRIMEIRO RISCO ABSOLUTO, isto é, sem aplicação de rateio,
desde que o limite máximo de indenização a ela atribuído não exceda a R$ 2.000.000.00. No entanto, se por ocasião de
sinistro, o valor atual de lucros cessantes apurado pela Seguradora exceder a R$ 2.500.000,00, o segurado será
considerado, para todos os fins e efeitos, como responsável pela diferença do limite máximo de indenização em relação ao
referido valor atual, participando da indenização em rateio, mediante aplicação da seguinte fónmula:
IND = (P - POS) x R$ 2.000.000,00

VA

•

onde:
IND = indenização
P = prejuízos indenizáveis
POS = participação obrigatória do segurado em caso de sinistro
VA = valor atual apurado no momento do sinistro

8.2.1. Quando o resultado da equação (P - POS) exceder ao limite máximo de indenização da cobertura correspondente,
prevalecerá, para efeito de cálculo, o valor do limite máximo de indenização.
8.3. Em complemento ao subitem anterior, fica ajustado que a cobertura de lucros cessantes será considerada a
PRIMEIRO RISCO RELATIVO, caso o limite máximo de indenização a ela atribuído exceda a R$ 2.000.000,00, ou quando,
independentemente da importância segurada fixada, o valor em risco dedarado na apólice para danos materiais, ou o
limite máximo de responsabilidade da apólice seja superior a R$ 60.000.000,00. Nestas circunstâncias, se o valor em risco
declarado para a cobertura de lucros cessantes for inferior a 80% do referido valor atual, o segurado será considerado,
para lodos os fins e efeitos, como responsável pela diferença existente, e participará da indenização em rateio, mediante
aplicação da fónmula prevista no subitem 8.1 desta dáusula.
8.4. A expressão valor em risco compreende todos os bens ou interesses, atingidos ou não pelo sinistro, abrangidos.
cobertura correspondente.
8.5. Se houver mais de um valor em risco especificado na apólice, este ficará separadamente sujeito à condição
estabelecida nesta cláusula, não podendo o segurado alegar excesso de valor em risco declarado em uma verba para
compensação da insuficiência de outro.
8.6. O valor atual será apurado pela Seguradora de acordo com as disposições constantes na cláusula 19" destas
condições gerais, e cláusula particular nO.011.

,~
8.7. As demais coberturas são consideradas a PRIMEIRO RISCO ABSOLUTO, respondendo a Seguradora, respeitadas ~
as demais cláusulas e disposições deste seguro, pelos prejuízos cobertos, até os limites máximos de indenização fixados ~
na apólice.
:~
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o

Cláusula 9". CONTRATAÇÃO DO SEGURO
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Endosso 1 Fatura nO.:
Proposta: 3443030
Seguradora Anterior: TOKIO MARINE SEGURADORA SA
Moeda: Real
Data de Emissão: 18/04/2017
Condições Contratuais

computador ou rede de qualquer natureza. Virus de computador inclui, mas não está limitado a ,'cavalos de tróia",
"minhoca", "bombas relógio" e "bombas lógicas";
.
I) queda de corpos siderais, erupção vulcânica, terremoto ou tremores de terra, maremoto, tsunami e re~aca;
m) vício próprio ou dE)feito latente, entendido como sendo a falha inerente do bem, diretamente relacionada coma sua
qualidade ou modo de funcionamento;
,.
..:.
n) ação de bolores,' animais, insetos, bactérias ou pragas, escassez de água ou luz solar insuficiente; " , !
o) contaminação,e/9u poluição, decorrente de emissão, descarga,gispersão, desprendimento,;e~cape, emanação,
vazamento, ou d~irame.de substâncias tóxicas ou poluentes, onde quer que se origine, a menosquesej~consequente:'de
forma direta ejmediata,: de incêndio, raio, explosão, ou quaisquer outros 'riscos adicionais, previstosécoooriospor
este

,

.•.•.,"""""11""'"

~iqUi~~,
d~~;n:U~Ivi~ento,

.

•
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reconstrução, reunião e associação de i~~~açõ~s em eqUiPament~; ~einformática ;~
processamento dedados;'
..:.,
".,
.
..'.
.
q) instalação de,:'sQffWafili;", em' equipamentos de inforriiática ou de proq:lssamerito de dados."

7.2..iSalvo côntra~Çã,9;â~cobéi1ura' específi(;8,á Seguradora não fésp6riderc3,'a.inda,'PEl.las rec all1~çoe~ ' etndenlzaÇão
resultantes~~I~cios.:iã3~sanles, .Iycros.esperadps: .responsabilidadecivii,Fdallos' punitivos ou éx~mplare's,z~ânosm8r<:1is,
p~~alidades,\'~Uit~s!!:Jijtos,:obri9ações'rfiscai~,'.
tributárias. ou judici~iias,';éoutros iencargos'íinanCkiros',' ainda ;:'que
décóriimtes ;'deTsinistrd,'.linutilização oudéterioração demátéria:' pri.mâ ,ê: matêriais' de' insumo;!dernôras 'de' qualquer
~spé~ie"pêid~"d~lme;~sado,'::de po nto, o~ d~:rêontrato; iriteirupção:pu álraso'ho 'proéessO:dê: pfoâü'Çãó:!'deSpesasc de
alugUeI, desvaloriZilÇãà': de ,bens em consequência de retardamento,' Oli:prejulzos resultantesdáprdibição
de
por
medidas ",sâiiita ri~s',!I;~êsi~f~cções,9uare nte.nâ~f~' fumigaÇões; "lênfiill,i:~fquaisquer ,eve~tos l:lÍão!!i~presentados.! pela
reoollstrÜÇã6:'JePaf~Çllô oU'feP9sição dósbens'ôanifiaidos, nos exato'st~Hnó$ da~ c6bertuias'éfelivªm~ni~'contratadas!:I,I;

uso

Cláusula 8" - FORMA DE GARANTIA
8.1. As coberturas de incêndio, regidas pelas cláusulas particulares nO. 001 a 001C, serão consideradas a PRIMEIRO
.CO
ABSOLUTO, isto é, sem aplicação de rateio, desde que o valor atual apurado pela Seguradqra por ocasião de
.stro,
não exceda a R$ 2.500.000,00. Excedido esse valor, as coberturas de incêndio passarão a ser consideradas a
PRIMEIRO RISCO RELATIVO, e caso o valor em risco declarado na apólice para danos materiais seja inferior a 80% do
referido valor atual, o segurado participará da indenização em rateio, mediante aplicação da seguinte fórmula,
IND = (P - S - POS ) x VRD

VA
onde:
IND = indenização
P = prejuízos indenizáveis
S = salvados, quando estes ficarem de posse do segurado
POS = participação obrigatória do segurado em caso de sinistro
VRD = Valor em risco declarado na apólice
VA = valor atual apurado no momento do sinistro
~

8.1.1. Quando o resultado da equação (P - S - POS) exceder ao limite máximo de indeniza:ção da cobertura •.
correspondente, prevalecerá, para efeito de cálculo, o valor do limite máximo de indenização.
g:

~
~
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Seguradora Anterior: TOKIO MARINE SEGURADORA SA
Moeda: Real
Data de Emissão: 18/04/2017
Condições Contratuais

Cláusula 6' . RISCOS COBERTOS
Consideram-se cobertos pelo presente seguro, os riscos previstos e amparados sob os termos destas condições gerais e
das cláusulas convencionadas na apólice.
Cláusula 7' . EXCLUSÕES GERAIS
7.1. A Seguradora, sob nenhuma hipótese, responderá pelas reclamações de indenização por perdas, danos ou despesas
decorrentes, direta ou indiretamente, dos seguintes eventos:
a) atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo, EXCLUSIVO E COMPROVADAMENTE, praticado pelo
segurado, pelo beneficiário, ou pelo representante, de um ou do outro. Em se tratando de pessoa juridica, a pres;e
exclusão se aplica aos atos praticados pelos sócios controladores, dirigentes, administradores legais, beneficiários e
respectivos representantes;
b) atos de hostilidade ou de guerra, declarada ou não, conspiração, subversão, rebelião, insurreição, guerra civil, gUerrilha,
revolução, poder usurpado, e em geral, todo e qualquer ato ou consequência de tais ocorrências;
c) ato praticado por qualquer pessoa agindo por conta de, ou em ligação com qualquer organização, cujas atividades
visem derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda;
d) atos terroristas, independente de seu propósito, quando reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade
competente;
e) arresto, embargo e penhora;
f) nacionalização, confisco, requisição ou destruição, ordenada por qualquer autoridade legalmente constituída. A
Seguradora responderá, todavia, pelas reclamações de indenização resultante de destruição determinada por autoridade
pública que vise evitar a prorrogação de sinistro, ou de minimizar seus efeitos;
g) uso, pacifico ou bélíco"de energia nuclear, fusão,. força, matéria ou qualquer outra reação similar, incluíndo a
contaminação radioativa ou ionizante deoorrente do uso de armas ou dispositivos militares, ou de quaisquer emanações
havidas na produção, armazenamento, transporte, utilização, eliminação de lixo atômico e/ou neutralização de materiais
fisseis e seus resíduos, aindá qUe resultantes' de .testes, experiências, ou de explosões provocadas com qual~
finalidade;
•
h) acidentes ocasionados por armas qulmicas, biológicas, bioquímicas ou eletromagnéticas;
i) ataque cibernético;
j) falha ou mau funcionamento de qualquer equipamento e/ou programa de computador em reconhecer corretamente,
interpretar e/ou processar e/ou distinguir e/ou salvar qualquer data como real e correta data de calendário, ainda que
continue a funcionar corretamente após aquela data. Da mesma forma, a Seguradora não responderá pelas reclamações
de indenização decorrentes de qualquer ato, falha, inadequação, incapacidade, inabilidade ou decisão do segurado ou de
teroeiros, relacionado com a não utilização ou não disponibilidade de qualquer propriedade ou equipamento de qualquer
tipo, espécie ou qualidade, em virtude do risco de reconhecimento, interpretação ou prooessamento de datas do
~ndá~
k) perdas, danos, destruição, distorção, rasura, adulteração ou alteração de dados eletrônicos decorrentes de qualquer
causa (incluindo, mas não limitada a vírus de computador), ou perda de uso, redução na funcionalidade, custo, despesa de
qualquer natureza resultante disso, independentemente de qualquer outra causa ou acontecimento, contribuindo
paralelamente ou em consequência do sinistro. Dados eletrônicos significa fatos. conoeitos e informações convertidas para
uma forma adaptada para comunicações, interpretação ou prooesso por processamento de dados eletrônicos e
eletronicamente e inclui programas, "softwares" e outras instruções codificadas para o prooessamento e manipulação de
dados ou o controle e a manipulação de lal equipamento. Vírus de computador é entendido como sendo o conjunto de
instruções ou códigos adulterados, danosos ou de outra forma não autorizadas, incluindo um conjunto de instruções ou
códigos de má- fé, sem autorização, programáveis ou de outra forma, que. se propaguem através de um sistema de
Tokio Marine Seguradora SA - CNPJ 33164021/0001-00
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Dados da Apólice
Endosso / Fatura nO.:
Proposta: 3443030
Seguradora Anterior: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
Moeda: Real
Data de Emissão: 18/04/2017

Apólice nO.: 180 0000738770
Renova Apólice nO.: 1800000731443
Sucursal Emissora: Ho Passo Fundo

Condições Contratuais
4.3. Para todos os fins e efeitos, não são consideradas "medidas imediatas ou ações emergenciais", as despesas
incorridas com:
'
a) manutenção, segurança, conserto, renovação, refomna, substituição preventiva, ampliação e outras lafins inerentes ao
ramo de atiyidade do segurado;
.
b) medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, entendidas como sendo providências tomadas
sem qualquer relação direta com incidente coberto pelo seguro, assim como quando tais providências forem tomadas de
maneira extemporânea. O segurado se obriga a avisar imediatamente a Seguradora, qualquer incide~te,ou ao receber
uma ordemde autoridade competente, que possa gerar pagamento de indenização nos termos aqui'e$t~bel~Sidos. Além
disSo,
segurado,: se, , obriga a exeCutar
tudo o• que lhe for exigido para limitar as despesas
ao qui'í!sejanecessárioe
'''~, "
,;,,',',•.,. '.
.,'
",
",
:",,,,,1, ":
:,.- ,"
~tivamente
adequado para conter o evento. O segurado suportará as despesas efetuadas para a contenção de eventos
•,__ abrangidos
pelas coberturas contratadas' na
apólice. Na hipótese de o segurado adotar medidas" para o salvamento e
__"r:,''',' '"
"
éontenção de eventos cobertos e não cobertos, as despesas serão rateadas proporcionalmente entre Seguradora e
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sÉigU!?dg:i!h'.h.
Cláusula 5" - LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDADE DA APÓLICE

5.1. A soma das indenizações individuais, vinculados a sinistros decorrentes de um mesmo fato gerador, e garantidos por
mais de uma das coberturas oontratadas, não poderá exceder, em hipótese alguma, o limite máximo de responsabilidade
expresso na apólice.
5.2. Na hipótese de:
a) aceitação, pela Seguradora, de alteração dos limites máximos de indenização elou do limite máximo de garantia,
durante a vigência da apólice, ou, por ocasião de sua renovação, os novos limites serão aplicados apenas para as
reclamações de indenização relativas a sinistros que venham a ocorrer a partir da data de sua implantação;
b):ô seguradocontrciiâf' noVãs'Có~ei1urasâPós(i' iníCí6~(je'Vlgêiíciii' 'dã"<iP61iceTou:' Dais ião:dé: ~iirren~VâÇã9: NÃO
ESTARÃO. 'AMPARADAS; as' reclamações, dê' ilÍdeniiàÇiJês,:: pertíríêntesia Iáis coberturas:'relaiivas;á:sinistros :ócorriqôs
WiioíTneíitê' á'C6ntrataçaó da's'mêsniás:"!1;ti"rur~1;::.~::!1{~~! •.
"<i~;lJi!i'J!':IWUH~l:mE:::L!;:H!~n:r
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5:3~O limiie'i!iáxirrià~ê1e :responsabilidade"f]ãoelimiií,f riem substitui -ci' limite' máximó 'dêirídeJÍiiaÇãõ~' dcinti~üarid6'-e:stità
séf;;semprejuízo à'outras disposiçõeifdesteseguró;
o valofatéo'qual
a SegúradOra 'respàlÍaerâ pQrsinistro,:oupela
tótalidade de sinistros relativos à cobertura correspOndente, ressalvada, porém, a variação dos dois lilnites, oonforri18 a
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5.3:1 iBetuado o pagamento de qualquer indenização, de amrdo oom as disposições deste seguro,'serao fixados;;:;;I:,
novo: limite máximo deresporisabilidade,' definido como a'diférençae'ntre
limite máximo' 1:- " 'íiSãbilidade
vídénte na data da liquidação dó'sinísiro,' é a indenização efetuada; "
.J'
.
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. •.•.•
:.:i, "
b)'
novo limite máximo de indenização
cobertura oorres'pondente, definido' como o 'MEN
intes ,~
valo'res: ii'
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. "i'~: ,ri:
, ",
b.1)a diferença entre o limite máximo de indenização vigente na datada liquidação do sinistro, . a indenização efetuada; ~
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5.4. Se"~s indenizações pagas, em todos os sinistros reclamadOS; abrangidos pelas ooberturas contratad~~~:e~aurii;à ~
limite máximo de resPonsabilidade, o presente seguro ou o item a ele referente, será automaticamente; e de pleno direitó ~
hncel~d~,.'~ãO tendo o segurado direito a qualquer restituição de prêmio.
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, Dados da Apólice .
Endosso 1Fatura nO.:
Proposta: 3443030
Seguradora Anterior: TOKIO MARINE SEGURADORA SA
Moeda: Real
Data de Emissão: 1810412017

Apólice nO.: 180 0000738770
Renova Apólice nO.: 1800000731443
Sucursal Emissora: Ho Passo Fundo

Condições Contratuais
f) linhas de transmissão e distribuição de superficie, incluindo neste entendimento, fios, cabos, postes, pilares, colunas,
torres, estruturas de suporte, e qualquer equipamento que possa estar a serviço de tais instalações, com o propósito de
transmitir ou distribuir energia elétrica, sinais de telégrafo e telefone, ou qualquer sinal de comunicação de áudio ou visual;
g) protótipos; '.''.. .
. .
.i,
"
.
h) máquinas;'equipamentos,e
ferramentaspiJia .operação de bombeamento, perfuração ou extração de gases;elou
petróleo; salvo quando estiverem desmontados'elou depositados;
i) estufas com a ,finalidade exclusiva de desenvolvimento de culturas;
j) livros fisCais e/oUromerciais; ;;:,,;11,1;;:: ,,<;:::i;:"l~::ji,',,:"':
';,.;"'."
. ': ;",,-",,
i,
,
k)' bens:M': sócios, :ildmínistrai:lâres,:diretores,';empregados.
terceiros contratados, peloisêgurado, ;óbservadas,' às
dispOsiçÕe{délalínea:"d"':'dosUbitem 3.2desfáclâúsula;'
I)"softwares"; exceto os oficiais e não customizados;
.
.'.
ril) bens, áindá'q'u,e parCialmente, ilÍstalados.'elouope'r'ádos, sob ou sobre água, assim entendido, no mar,
rios, canais,
repreSâs,:pürtos:: ancOradouros,' dique{éstaléiros, carreiras, rampas, má'rlnas, garagens marltimas e iates clubes; c:;::, :
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Cláusula 4'. LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO POR COBERTURA CONTRATADA
4,1, Fica ajustado que a importância fixada na apólice sob o titulo de limite máximo de indenização representa, em relação
a cada cobertura contratada, o valor até o qual a Seguradora responderá por sinistro, ou pela totalidade de sinistros
ocorridos durante a vigência deste seguro, sendo que, ao ser atingido tal valor, a referida cobertura ficará automaticamente
cancelada, não tendo o segurado direito a qualquer restituição de prêmio,
4.2, Ainda dentro do limite máximo de indenização de cada cobertura contratada, a Seguradora responderá:
a) pelas despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais para evitar sinistro iminente e
que seria amparado pelo presente seguro, a partir de um incidente, sem as quais os eventos cobertos e descritos na
apólice seriam ínevitáveis ou ocorreriam de fato, condicionada qualquer situação aos exatos termos das coberturas
efetivamente contratadas;
b) pelas despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais, durante e/ou após a ocorrência
de sinistro, de modo a minorar lhe as consequências, evitando a propagação de riscos cobertos, salvando e protegendo os
bens ou interesses descritos na apólice,
,
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Dados da Apólice
Endosso 1 Fatura nO.:
Proposta: 3443030
Seguradora Anterior: TOKIO MARINE SEGURADORA 5A
Moeda: Real
Data de Emissão: 18/04/2017

Apólice nO.: 1800000738770
Renova Apólice nO.: 1800000731443
Sucursal Emissora: Ho Passo Fundo

Condições Contratuais
1.2. Para todos os fins e efeitos, não são consideradas contratadas, e, portanto, não entendidas como parte integrante
deste seguro, as coberturas que não estiverem devidamente mencionadas e identificadas na propostq e expressamente
ratificadas na apólice.
Cláusula 2" - BENS COBERTOS
I

Consideram- se garantidos por este seguro, conforme especificado
estabelecimentos nela indicados, assim considerados:

na apólioe, o prédio e/ibu conteúdo dos

.

dio: edificações (excetuando- se alioeroes, fundações e terneno), seus anexos, suas instalações fixas de água,
fação, eletricidade, energia solar, gás, refrigeração e tubulações que integrem as estruturas de construção, como
também para-raios e sistema de detecção, proteção e combate a incêndio. Quando o estabelecimento segurado estiver
localizado em unidade autônoma de edifício em condominio, em caso de sinistro que acarnete danos ao prédio, este
seguro abrangerá, inclusive, suas partes comuns, na proporção de sua cota parte.

I

Conteúdo:
o carpetes, cortinas, divisórias, forros falsos, persianas, toldos e demais elementos decorativos ou funcionais que não
pertençam a construção original do imóvel.
o máquinas, equipamentos, instrumenlos, mobiliário, utensílios e suas respectivas instalações.
o backlight, frontlight, totens, fachadas, outdoor, tabuletas, painéis e letreiros, simples ou luminosos; antenas; postes,
pilares, colunas, estruturas de suporte e torres de comunicação, transmissão ou de eletricidade.
o mercadorias e matérias-primas.
bens de terceiros sob a guarda, custódia ou controle do segurado, desde que inerentes ao seu ramo de negócio e para o
exercício de suas atividades, pelos quais seja legalmente responsável, por força de lei ou assumida em contrato, ou ainda,
que tenha a responsabilidade legal ou contratual de providenciar o seguro.
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Apólice nO.: 180 0000738770
Renova Apólice nO.: 1800000731443
Sucursal Emissora: Ho Passo Fundo

Dados da Apólice
Endosso I Fatura nO.:
Proposta: 3443030
Seguradora Anterior: TOKIO MARINE SEGURADORA SA
Moeda: Real
Data de Emissão: 18/04/2017
Condições Contratuais

o Instalação de soleira, consistindo na remoção e instalação de uma nova soleira. Limite: até R$ 140,00, com direito a uma
intervenção por ano.
o lubrificação de filtros, e da parte frontal de até 4 aparelhos de ar- condicionado do tipo "minisplit", desde que não seja
necessária a remoção do aparelho. Limite até R$ 60,00 para um aparelho, e R$ 36,00 para aparelho excedente, com
direito a uma intervenção por ano.
o fixação de antena de VHF e UHF, excluídos os serviços de cabeamento. A empresa prestadora do serviço não se
responsabilizará pela sintonia dos canais ou de imagens. Limite: até R$ 54,00, com direito a uma antena por ano.
o fixação em geral, de quadros, prateleiras, persianas, varais de teto, objetos de decoração, kit de banheiro e varões.
cortinas. Limite: até R$ 30,00 por unidade, com direito a cinco unidades, e a uma intervenção por ano.
o verificação de possíveis vazamentos em registro, vedantes de tome iras, boias de caixas dLágua, caixa acoplada,
válvulas de descarga, sifões e flexíveis. Limite: até R$ 42,00, com direito a uma intervenção por ano.
o limpeza de caixa dLágua de até 5000 litros, limitado ao máximo de 2. O serviço será executado quando for tecnicamente
possível o acesso à caixa, ou que não seja necessário retirar telhões de fibro-amianto acima de um metro de comprimento.
Não serão contemplados os coletores de água e reservatórios para uso exclusivo de hidrantes, sprinklers ou industrial.
Recomendamos o fechamento do registro de água com até 24 horas de antecedência da execução dos serviços. Limite:
direito a duas intervenções por' ano.
o limpeza de ralos e sifões, consistindo na mão-de-obra para limpeza de até 25 ralos e sifões, de 1" e 2", desde que não
seja necessário utilizar qualquer equipamento de detecção eletrônica. Limite: até R$ 12,00 por unidade, com direito a uma
intervenção por ano.'
.
o limpeza de calhas, consistindo em varredura e retirada de detritos e sujeira de até 250 metros. Limite: até R$ 50,00 para
cada cinquenta metros de calhas, com direito a uma intervenção por ano.

•

o serviços elétricos em geral, consistindo em reajuste e' troca de disjuntores e de até 25 lâmpadas, tomadas e
interruptores. Recomendamos que antes da inspeção, seja providenciada a compra do material a ser substituído. Limite:
até R$ 24,00 para cada dez unidades, com direito a uma intervenção por ano.

o verificação de extintores, consistindo em inspeção básica de mangueiras, manômetros, validade das cargas, lacres e
estado em geral dos cilindros. Limite: até R$ 140,00, com direito a uma intervenção por ano.
CONDiÇÕES GERAIS DA APÓLICE DE SEGURO COMPREENSIVO EMPRESARIAL
TOKIO MARINE EMPRESA

>

,~

ª

Clausula l' . OBJETIVO DO SEGURO

~

.

1.1. A Seguradora, subordinada aos tenmos destas condições gerais e disposições convencionadas na apólice, assume o
compromisso de garantir interesse legítimo do segurado, dos prejuizos devidamente comprovados, em consequência da
realização de riscos abrangidos pelas coberturas contratadas, desde que ocorridos no local do risco durante a vigência
deste seguro
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Dados
I~--------~-----~-Apólice nO.: 1800000738770
Renova Apólice nO.: 1800000731443
Sucursal Emissora: Ho Passo Fundo

da Apólice
Endosso / Fatura nO.:
Proposta: 3443030
Seguradora Anterior: TOKIO MARINE SEGURADORA SA
Moeda: Real
Data de EmisSão: 18/04/2017
Condições Contratuais

Top Service Empresa
Prezado segurado,

Ao comunicar o sinistro, você será informado do número do processo e do nome e telefone do analista que entrará em
contato, a fim de prestar todas as orientações necessárias e, ao mesmo tempo, providenciar para qye seja realizada a
ioria
no local do evento.
'
Tome todas as providências ao seu alcance para minimizar as consequências do sinistro, preservar e salvar os bens
danificados, inclusive acionando o Corpo de Bombeiros e Policia Militar, se necessário.
Para agilizar o atendimento, tenha sempre em mãos o número de sua apólice.
Durante a comunicação do sinistro, a seu pedido ou quando a natureza do evento assim exigir, acionaremos a Assistência
24 Horas, em seu nome, para prestação dos serviços de vigilância e de cobertura provisória do telhado, dentro do limite de
até R$ 1.500,00 por evento, com direito a duas intervenções por ano / serviço .
• IMPORTANTE: Os limites dos serviços de vigilância e de cobertura provisória do telhado não se somam, nem se
acumulam com aqueles previstos no plano de assistência 24 horas.
Além disso, você contará com um CHECK-UP EMPRESA, que funcionará da seguinte forma:
Tão logo sejam concluidos os reparos das edificações atingidas no sinistro, você terá direito a uma "ins~ção" preventiva e
.anutenção
de alguns itens, podendo ainda ser realizados pequenos reparos (se tecnicamente I possível), ficando
'llll'I'stado que correrão por sua conta, as despesas com material, aluguel de andaimes, ou aqueles ,que excedam aos
limites de intervenção abaixo descritos.
.
A "inspeção" será agendada pela Tokio Marine, com anuência de seu corretor de seguros, e contemplará os
seguintes serviços:
o colocação de fechaduras do tipo "tetra", em até 2 portas de ferro, madeira ou aço comercial. Para execução desse
serviço será necessária uma visita inicial para avaliação preliminar dos locais selecionados para instalação das fechaduras
(medida, modelo, etc). Limite: até R$ 60,00 para uma porta e R$ 96,00 para as duas, com direito a uma intervenção por >
ano.
~
~

. o limpeza e lubrificação, de até 10 portas e janelas de aço. Limite: até R$ 24,00 por porta ou janela, com direito a uma ,~
intervenção por ano.
,8
~

o lubrificação de fechaduras e dobradiças, de até 10 janelas, portas (inclusive de aço comercial) e portões de madeira ou ~o
de ferro, desde que não impliquem em desmontagem. Limite: até R$ 24,00 por porta ou janela, e a R$ 48,00 por portão, :
com direito a uma intervenção por ano.
~

~
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Dados da Apólice
Endosso / Fatura nO.:
Proposta: 3443030
Seguradora Anterior: TOKIO MARINE SEGURADORA SA
Moeda: Real
Data de Emissão: 18/04/2017

Apólice nO.: 180 0000738770
Renova Apólice nO.: 1800000731443
Sucursal Emissora: Ho Passo Fundo

Condições Contratuais
A Central de Atendimento da Assistência 24 Horas estará à disposição do segurado, sempre que necessário, para
transmissão de mensagens urgentes a pessoas por ele indicadas, dentro do Território Brasileiro, desde que diretamente
relacionadas com o evento ou problema emergencial ocorrido no imóvel.
Horário de Atendimento: 24 horas,
111 ; EXCLUSÕES GERAIS
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Apólice nO.: 180 0000738770
Renova Apólice nO.: 1800000731443
Sucursal Emissora: Ho Passo Fundo

Dados da Apólice
I
Endosso / Fatura nO.:
Proposta: 3443030
Seguradora Anterior: TOKIO MARINE SEGURADORA SA
Moeda: Real
Data de Emis~ão:
18/04/2017
I
I

I

Condições Contratuais

Se, devido á ocorrência de alagamento, danos elétricos, desmoronamento, explosão, furto, granizo, impacto de veículo
terrestre, incêndio, queda de aeronave, raio, roubo ou vendaval, que venha a atingir o imóvel, ocorrer á quebra de vidros
de portas, vitrines ou janelas externas, a Tokio Marine Assistência providenciará o envio de vidraceiro, SOMENTE EM
HORÁRIO COMERCIAL, e suportará, até o limite de R$ 250,00 por evento, e a duas intervenções por ano, os custos de
mão- de- obra deste profissional, e do material bàsico necessário (vidro canelado, liso ou martelado, de até 4 mm de
espessura).
A',tókipMãnn"êi'1Assistênaa nãõ'se' respor1sabíli~rá pela localização de vidrôs t~mperãdõs, jateâdps,/êspeCiáis;'1'?uqüe
esiejam fora de linhà de fabricação, cOmo tambàm pela substituição de matêriais idênticos . áós existentês, ôu pela
.utençãO
de questões estéticas do imóvel.
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pr~tJié:rilaeméàráterê~~rgeríci<ll;::visandoon~9agrâvamento
da situação. Casô'nãowjàpo~~ivel~rêé.liz<l'WPq9'
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Quando "empresa do' segurado se localiza~,em
."
condominio, a. prestação de
privaliva(estando ex~luídas:portarito, as áreâ~'(;omunsdo condomíriio.IL"li"U
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. 'iiíELf :I::,::!!:
íi:~s(jesp~~~s

@~eXCedereiT1âos'OrTíii~ss@9rta:dos.Reiâ:TókioMáHrieAs:sist~nc!ª:

.igilância
Se, em consequência de desmoronamento, explosão, furto, impacto de veículo terrestre, incêndio, queda aeronave, roubo
ou vendaval, o imóvel ficar vulnerável em razão de danos causados ás portas, janelas, fechaduras ou qualquer outra forma
de acesso ao seu interior, a Tokio Marine Assistência providenciará o envio de vigilante, até os limites abaixo fixados, após
tentativa de contenção emergencial dos locais avariados.
I
Limites: R$ 500,00 por evento, e a duas intervenções por ano.
>

Horário de Atendimento: 24 horas.
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Correrão por conta do segurado, ás despesas que excederem aos limites suportados pela Tokio Màririe Assistência':"

16. Transmissão de Mensagens Urgentes
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Dados da Apólice'
Endosso / Fatura nO.:
Proposta: 3443030
Seguradora Anterior: TOKIO MARINE SEGURADORA SA
Moeda: Real
Data de Emissão: 18/04/2017

Apólice nO.: 180 0000738770
Renova Apólice nO.: 1800000731443
Sucursal Emissora: Ho Passo Fundo

Condições Contratuais
necessidade de reforma ou reparos, serão suportadas pela Tokio Marine Assistência, até os limites abaixo fixados, as
despesas com a mudança e guarda dos objetos e bens nele existentes.
Limites
o até R$ 900,00, relativo á mudança dos objetos / bens até o local provisório indicado pelo segurado, desde que este local
esteja situado dentro de um raio de 50 (cinquenta) quilômetros a contar do endereço do imóvel. A Tokio Marine Assistência
responderá também, dentro do limite acima estabelecido, pelas despesas da mudança de retomo á empresa dos objetos /
bens assim que condu ida a reforma ou os reparos;
o até R$ 900,00, relativo á guarda dos objetos / bens até a conclusão da reforma ou reparos no imóvel.

•

O segurado terá trinta dias após o evento para acionar os serviços de transferência e guarda.móveis.
Horário de Atendimento: Horário Comercial.
O segurado terá direito a duas intervenções por ano.

ue

os'

As'despe'sas'de:exeêliÇãó''do;i:SêiVii;OS'q
exceaerem
iimites' acima,' éóriiôiãilibem dâ'quiiómetrageníiisiatJelêCidano
Gásode\raiisf~~DGiér déiiió.v~js; serãó deresponsábilidad~:exflusiva 'de) seguraQó~JriiL:, ,,,

{;:i;~j;:~<:~,
~';t::!;ll;;::;:~,~:j

12. Recuperação de Veículo
Se, em razão de ter sido utilizado os serviços de regresso antecipado devido aevento no imóvel, for necessário o retorno
ao municipio de origem da viagem empreendida, com o propósito de se retirar um veiculo automotor porventura deixado
naquele local, a Tokio Marine Assistência colocará á disposição, uma passagem, em companhia aérea comercial, dasse
econômica, ou outro meio de transporte adequado, por sua opção.
A responsabilidade da Tokio Marine'Assistência se limita a duas intervenções por ano, condicionado ainda, a R$ 500i
por evento, no caso de transporte altemativo.

13. Regresso Antecipado

Devido a Evento no Imóvel

Se o segurado, seus sócios controladores, dirigentes, administradores ou diretores, estiverem em viagem, em municipio
localizado há mais de 300 (trezentos) quilômetros do domicilio do imóvel, ou, quando o trajeto por rodovia entre o referido
município e o local de domicílio do imóvel seja superior a 5 (cinco) horas, e devido á ocorrência de alagamento, danos
elétricos, desmoronamento, explosão, fumaça, furto, granizo, impacto de veículo terrestre, incêndio, queda de aeronave,
raio, roubo ou vendaval, for necessário o seu regresso, a Tokio Marine Assistência colocará á disposição, uma passagem,
em companhia aérea comercial, classe econômica, ou outro meio de transporte adequado, por sua opção.

~
,21

~
~
'o

ª

,0

A responsabilidade da Tokio Marine Assistência se limita a duas intervenções por ano, condicionado ainda, a R$ 500;00
por evento, no caso de transporte alternativo.
~

°

Correrão por cOntâao sê!jüiâdõ;"as despesas'qUe exeêdêí'@'i1Ds limites'suportad[)s'peliiTokio

MªiiQ.ê"A~sistêiiCiii';~;,:jj,;:

14. Vidraceiro
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Dados da Apólice
Endosso 1 Fatura nO.:
Proposta: 3443030
Seguradora Anterior: TOKIO MARINE SEGURADORA SA
Moeda: Real
Data de Emis~ão:
, 18/04/2017

Apólice nO.: 180 0000738770
Renova Apólice nO.: 1800000731443
Sucursal Emissora: Ho Passo Fundo

Condições Contratuais
sanitários e tanques, e desde que não haja necessidade da utilização de qualquer equipamento de detecção eletrônica, a
Tokio Marine Assistência se encarregará do envio de encanador para que seja providenciada a reparação provisória, e
suportará, até o limite de R$ 300,00 por evento, e a duas intervenções por ano, as despesas com a visita e custo de mãode-obra deste profissional.
Este serviço também se estenderá, até o limite de R$ 300,00 por evento, e a duas intervenções por ano, ao atendimento
nos casos de ruptura de canos ou entupimento de ramais internos de pias, vasos sanitários e tanques do imóvel, que
provoque ou possa vir a provocar o seu alagamento. Nestas circunstãncias, a Tokio Marine Assistência providenciará o
envio de encanador para conter provisoriamente a situação .
•

rio de Atendimento: 24 horas.

Quâíid6 á'empresa dó ,segurado: se lcii::alizar einêdifíci6 em condominio,aprestai;ã6~ deste 'serviçõ ~e limitâ
privativas, estando ex'duidas, 'portanto,: asáfeas'iXim~nsdo Condominiá. .','
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Este serviço não será prestado em caso de enéhentes, ou
Como também de canalizações, adutoras e reservatórios.
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11. Mudança e Guarda-Móveis
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Se, devido à ocorrência de alagamento, desmoronamento, explosão, furto, impacto de veiculo terrestre, incêndio, queda ~
de aeronave, roubo ou vendaval, o imóvel se tomar inabitável, ou parte dele, ou ainda, se devido a estes eventos, houver a ~
õi
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Dados da Apólice,
Endosso / Fatura nO.:
Proposta: 3443030
Seguradora Anterior: TOKIO MARINE SEGURADORA SA
Moeda: Real
Data de Emissão: 18/04/2017

Apólice nO.: 180 0000738770
Renova Apólice nO.: 1800000731443
Sucursal Emissora: Ho Passo Fundo

Condições Contratuais

O fornecimento levará em consideração, a critério da Tokio Marine Assistência, a disponibilidade de infraestrutura da
cidade atendida.
."'_ ..

Serão de;~sponsabilid~dEiexclusiva
aCI'ma.

do segurado:as despes~~'deexecuçãodôs

serviços que excedérem os limites

'>""'-,:,'Õ'.
-'

8. Manutenção Geral
A pedido do segurado, a Central de Atendimento da Tokio Marine Assistência se encarregará do envio, SOMENTE EM
HORÁRIO COMERCIAL, de marceneiros, pedreiros, pintores e serralheiros, devidamente qualificados e previam.
selecionados, para execução de serviços no imóvel.

Serão oferecidos três meses de garantia sobre os serviços prestados.
O segurado terá direito a duas intervenções por ano.
9. Mão de Obra Elétrica
Na falta de energia elétrica no imóvel, ou em alguma de suas dependências, devido a uma falha ou avaria em suas
instalações internas, a Tokio Marine Assistência providenciará o envio de eletricista e suportará, até o limite de R$ 300,00
por evento, e a duas intervenções por ano, as despesas com a visita e mão- de- obra deste profissional, para o
restabelecimento da energia elétrica, desde que o estado das instalações o permita.
Este serviço também se estenderá, até o limite de R$ 300,00 por evento, e a duas intervenções por ano, ao atendima
de serviços de troca ou reparos em tomadas, interruptores, disjuntores, fusíveis e resistências de chuveiros (não
blindados), em consequência de danos elétricos ou que possa acarretá-lo, ou ainda, na interrupção de energia na rede de
baixa tensão do imóvel.
.
Horário de Atendimento: 24 horas.
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Correrão por conta do segurado: h:ii' ".
Ô OS custos com materiais; .i!::'::;; '::': .
despesas'
àluguelde'a~d~imes; , :.:;':,:'-'TC' •.. ,.,,,,:,_':.
""
_,'
_
o as despesas que excederem aos limites suportados pela Tokió Marine Assistência.
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10. Mão de Obra Hidráulica

~
o

•
Na ocorrência de ruptura ou vazamento em tubulações aparentes, de 1" a 4" polegadas, ou em dispositivos hidráulicos ~
como torneiras, sifões, chuveiros, válvulas de descarga e registro, ou de entupimento em ramais internos de pias, vasos ~
Tokio Marine Seguradora SA - CNPJ 33164021/0001-00
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Apólice nO.: 180 0000738770
Renova Apólice nO.: 1800000731443
Sucursal Emissora: Ho Passo Fundo

Dados da Apólice
Endosso / Fatura nO.:
Proposta: 3443030
Seguradora Anterior: TOKIO MARINE SEGURADORA SA
Moeda: Real
Data de Emissão: 18/04/2017
Condições Contratuais

A responsabilidade da Tokio Marine Assistência se limita a R$ 600,00 por evento, pelo período máximo de trinta dias, e a
duas intervenções por ano.
Correrão porconta do segurado, às despesas que excederem aos limites suportados pela Tokio Marine1\ssistência.
,
5. Fixação de Antena
Se, devido à ocorrência de granizo, impacto de veiculos terrestres, queda de aeronave ou vendaval, ocorrerem o
deslocamento da antena instalada no imóvel, ou for iminente a sua queda, a Tokio Marine Assistência providenciará o
~o
de profissional ou empresa especializada, SOMENTE EM HORÁRIO COMERCIAL, para realização dos reparos
.rgenciais
do sistema de fixação, ou para retirada da antena visando evitar riscos maiores. A responsabilidade da Tokio
Marine Assistência se limita a R$ 400,00 por evento, e a duas intervenções por ano.

6. Limpeza da Empresa
Na ocorrência de alagamento, desmoronamento, impacto de veiculo terrestre, incêndio e vendaval, que venha a atingir o
imóvel, e em razão deste evento o torne inabitável, ou parte dele, a Tokio Marine Assistência providenciará o envio de
_resa
especializada em limpeza, SOMENTE EM HORÁRIO COMERCIAL, para viabilizar a reentrada de seus
l!III"pregados ou, ao menos, minimizar os efeitos do evento. A responsabilidade da Tokio Marine Assistência se limita a R$
400,00 por evento, e a duas intervenções por ano.
Quarido á êriipresá do segurado se IDealizar.em<edifício
~~~;!~i~a~!f:~;:l:tidade aUtônoma!~~ segu,~:~o.

,::l';:'

em condomlnio,

':" :i:.;[,'

'.

.

Correrão 'por; conta do segurado, as despesas êOmlocação de andaimes, como
lirÍJitessúportadoª f:JEJlaTokioMarine Assistênciá"~;:;~, ,I:.=:;E:
.....: :::
7. locação de Microcomputadores

e Impressoras

,~
~

Se, devido à ocorrência de alagamento, danos elétricos, desmoronamento, explosão, furto, granizo, impacto de veiculo
terrestre, incêndio, raio, roubo ou vendaval, queda de aeronave ou qualquer outro engenho aéreo ou espacial, que venha a
atingir o imóvel, os microcomputadores e/ou as impressoras que o guarnecem forem danificados e necessitarem de
reparos, serão suportadas pela Tokio Marine Assistência, até o limite de R$ 500,00 por evento, pelo periodo máximo de
trinta dias, e a duas intervenções por ano, as despesas com locação de equipamento idêntico ao danificado, ou, na
indisponibilidade deste, de qualquer outra marca ou modelo compatível, a critério da Tokio Marine Assistência.
A locação se limita a um microcomputador e a uma impressora por evento.
Tokio Manne Seguradora SA . CNPJ 33.164021/0001-00. Rua Sampaio Viana, 44 . 04004.902 . São Paul9 - SP
I
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Apólice nO.: 1800000738770
Renova Apólice nO.: 1800000731443
Sucursal Emissora: Ho Passo Fundo

D_a_do_s_d_a_A~p_ó__clic-e-----_cc-____,_____::_:_:_:c:c;:_:=____
Endosso / Fatura nO.:
Proposta: 3443030
Seguradora Anterior: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
Moeda: Real
Data de Emissão: 18/04/2017
Condições Contratuais

Quando a empresa do segurado se localizar em edifício em condominio, a prestação deste serviço se limita ás áreas
privativas, estando excluídas, portanto, as áreas comuns do condomínio.
,.:";(;."

I .

-<:;:; --~_;;;;:;.;

,

Correrão
conta do segurado,' os custos com' materiais e as despesas que excederem os limites suportados pela Tokio
Marine Assistência.
"""'"
2. Cobertura Provisória do Telhado
Se, em consequência de desmoronamento, granízo, impacto de veiculo terrestre, queda de aeronave ou vendaval, ocorrer
o destelhamento parcial ou total do imóvel, ou danos ás telhas, a Tokio Marine Assistência providenciará o envio.
profissional ou empresa especializada, e suportará até o limite de R$ 600,00 por evento, e a duas intervenções por ano, as
despesas para a cobertura provisória do telhado com lona, plástico ou outro material semelhante, desde que tecnicamente
. possivel.
Horário de Atendimento: 24 horas.
Serão oferecidas quarenta e oito horas de garantia sobre os serviços prestados provisoriamente.

3. Consultoria Orçamentária
A pedido do segurado, a Central de Atendimento da Tokio Marine Assistência fornecerá os custos aproximados de material
e mão-de-obra para serviços básicos.

>-

Horário de Atendimento: 24 horas.

,~

4. Escritório Virtual

~
~

8

1

Se, devido á ocorrência de alagamento, danos elétricos, desmoronamento, explosão, fumaça, furto, impacto de veículo
terrestre, granizo, incêndio, queda de aeronave, raio, roubo ou vendaval,. houver a impossibilidade temporária do uso do
imóvel, a Tokio Marine Assistência providenciará, SOMENTE EM HORARIO COMERCIAL, a infraestrutura necessária
para a manutenção dos negócios do segurado, compreendendo: sala de reunião e de treinamento; estação de trabalho
com telefone e computador; central de fax para envio e recebimento; recepcionista, secretária e office-boy / courier.

Tokio Manne Seguradora SA - CNPJ 33164021/0001-00

- Rua Sampaio Viana, 44 - 04004-902 - São Paulo - SP
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Apólice nO.: 180 0000738770
Renova Apólice nO.: 1800000731443
Sucursal Emissora: Ho Passo Fundo

Dados da Apólice
Endosso f Fatura nO.:
Proposta: 3443030
Seguradora Anterior: TOKIO MARINE SEGURADORA SA
Moeda: Real
Data de EmisSão: 18/04/2017
,I,
Condições Contratuais

i

quando tal aparelho se conecte a uma chaminé por um cano condutor de fumo, EXCLUíDO DESTE ENTENDIMENTO A
FUMAÇA QUE PROVENHA DE FORNOS OU APARELHOS INDUSTRIAIS.
1.6. Furto: subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel, mediante arrombamento ou destruição de portas, janelas,
ou de outras vias, destinadas ou não a servir de entrada ao interior dos edifícios que compõe o imóvel, ou ainda, com
emprego de chave fals'a, gazua ou instrumentos semelhantes, desde que a utilização destes meios tenha deixado
vestígios materiais inequívocos, ou tenha sido constatada por laudo técnico ou inquérito policial.
1.7. Granizo: denominação usual da "chuva de pedras" (formação de pedras de gelo).
elmóvel.
edificações (excetuando-se alicerces, fundações e terreno) do estabelecimento expresso na apólice, incluindo
seus anexos e instalações fixas de água, calefação, eletricidade, energia solar, gás, refrigeração, e tubulações que
integrem as estruturas de construção.
1.9. Incêndio: fogo que lavra com intensidade, ou seja, capaz de alastrar-se, desenvolver-se ou propagar-se, portanto, não
havendo características de alastramento, desenvolvimento ou propagação, não se considera como incêndio.
1.10. Limite de Intervenção: critério de limitação ou exclusão do direito ao serviço de assistência a ser prestado,
estabelecido em função' da modalidade do evento, do valor máximo de cada um dos serviços, e do número máximo de
acionamento de um serviço por um mesmo segurado dentro do periodo de validade da assistência.
.
1.11. Roubo: subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência á pessoa, ou depois
de havê-Ia, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência, quer pela ação física, quer pela aplicação de
narcóticos ou assalto a mão armada.
1.12. Vendaval: vento com velocidade superior a 15 (quinze) metros por segundo.
AERVIÇOS

DISPONíVEIS E LIMITES DE INTERVENÇÃO

1. Chaveiro
Se as fechaduras das portas de entrada e de acesso comum ao interior das edificações do imóvel forem danificadas em
decorrência de arrombamento ocasionado por roubo ou furto, a Tokio Marine Assistência se encarr~gará do envio de
chaveiro para o reparo provisório ou, se possível, o definitivo, ou ainda, para a abertura da porta e confeÇção de uma cópia
a partir da sobressalente, se houver, e suportará, até o limite de R$ 250,00 por evento, e a duas interv~nções por ano, as
despesas da visita e mão-de-obra deste profissional.
Na ocorrência de quebra, perda, roubo ou furto das chaves das portas de entrada do imóvel, e por conséquência impeça o
acesso dos empregados ao interior das edificações que o compõe, a Tokio Marine Assistência providenciará o envio de
chaveiro para a abertura da porta e confecção de uma cópia da chave a partir da sobressalente, se houver. A
responsabilidade da Tokio Marine Assistência se limita às despesas da visita e mão- de- obra do profissional enviado,
observado o limite de R$ 250,00 por evento, e a duas intervenções por ano. FICA AJUSTADO QUE OS CUSTOS COM A
TROCA DE PEÇAS E/OU CONFECÇÕES DE NOVAS CHAVES (EXCEÇÃO FEITA A UMA CÓPIA A PARTIR DA CHAVE
SOBRESSALENTE) SERÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO SEGURADO.
Horário de Atendimento: 24 horas.
Tokio Marine Seguradora SA - CNPJ 33164021/0001-00
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Apólice nO.: 180 0000738770
Renova Apólice nO.: 1800000731443
Sucursal Emissora: Ho Passo Fundo

Dados da Apólice
Endosso / Fatura nO.:
Proposta: 3443030
Seguradora Anterior: TOKIO MARINE SEGURADORA SA
Moeda: Real
Data de Emissão: 18/04/2017
Condições Contratuais

Assistência 24 Horas
Prezado segurado,

Para você que contratou o Tokio Marine Empresa, apresentamos, a seguir, as disposições que regem a Assistência 24
Horas e estabeleoem suas normas de funcionamento.
O objetivo desta assistência, sob os termos dos serviços disponíveis e até os limites de intervenção fixados, é de colocar à
sua disposição, uma rede credenciada de prestadores de serviços, para atendimento a eventos ou problemas
emergenciais ocorridos no imóvel expresso na apálioe.
•
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O atendimento será prestado em todo o Território Brasileiro, inclusive, aos sábados, domingos e feriados, 24 horas por dia,
aoessado através do telefone 0800 30 TOKIO (0800 30 86546).
Ao ligar para a Central de Atendimento tenha sempre em mãos o número da apólioe.
Lembramos que a Assistência 24 Horas perderá a validade com a exclusão do imóvel da apólioe, ou ainda, com o
cancelamento ou término de vigência.
Caso tenha alguma dúvida, fique à vontade para consultar-nos ou a seu corretor de seguros.
1- DEFINiÇÕES
1. Para efeito desta assistência, define-se por:

•

1.1. Alagamento: entrada de água proveniente de ruptura ou vazamento em tubulações aparentes, de 1" a 4" polegadas,
ou em dispositivos hidráulicos como torneiras, sifões, chuveiros, válvulas de descarga e registro pertenoentes ao imóvel,
como também em razão de entupimento em ramais internos de pias, vasos sanitários e tanques.
1,2. Aeronaves: quaisquer engenhos aéreos ou espaciais, bem como os objetos que sejam parte integrante dos mesmos
ou por eles conduzidos.
,~
~

1.3. Danos Elétricos: variações anormais de tensão, curto- circuito, arco voltaico, calor gerado acidentalmente por "!
eletricidade, descargas elétricas, eletricidade estática ou qualquer efeito ou fenômeno de natureza elétrica.
,~
I~

~

1.4. Explosão: comoção seguida de detonação e produzida pelo desenvolvimento repentino de uma força ou pela ~
expansão súbita de um gás.
~
~

1,5. Fumaça: vapores e gases, provenientes de desarranjo imprevisível, repentino e extraordinário no funcionamento de ~
qualquer aparelho que seja parte integrante da instalação de calefação, aquecimento ou da cozinha do imóvel, e somente ~
Tokio Maríne Seguradora SA - CNPJ 33.164.021/0001-00 - Rua Sampaio Viana, 44 - 04004-902 - São Paulo - SP
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Apólice nO.: 1800000738770
Renova Apólice nO.: 1800000731443
Sucursal Emissora: Ho Passo Fundo

Dados da Apólice
Endosso / Fatura nO.:
Proposta: 3443030
Seguradora Anterior: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
Moeda: Real
Data de Emissão: 18104/2017
Especificação da Apólice

Condições Contratuais: Ratificam- se os dizeres das condições gerais, condições especiais, condições particulares,
cláusulas e declarações a seguir descritas:
CONDiÇÕES GERAIS DA APÓLICE DE SEGURO COMPREENSIVO EMPRESARIAL
CLÁUSULA PARTICULAR NO 001 - INCÊNDIO, RAIO, EXPLOSÃO, IMPLOSÃO E FUMAÇA
CLÁUSULA PARTICULAR N°. 002 - VENDAVAL,
VEíCULOS E QUEDA DE AERONAVES

FURACÃO, CICLONE, TORNADO,

GRANIZO,

IMPACTO DE

CLÁUSULA PARTICULAR N°. 005 - DANOS ELÉTRICOS
!USULA

PARTICULAR NO 012 - ALUGUEL (PERDA OU PAGAMENTO)

CLÁUSULA PARTICULAR N°. 022 - EQUIPAMENTOS ELETRÕNICOS
cLÁUSULA PARTICULAR N°. 026 - RESPONSABILIDADE CIVIL OPERAÇÕES
CLÁUSULA ESPECIAL W. 120 - INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO DE PREVENÇÃO, DETECÇÃO E COMBATE A
INCÊNDIO
1. Fica ajustado que os dispositivos de prevenção e combate a incêndio, declarados pelo segurado e constatados em
inspeção prévia, cuja existência e eficácia ensejaram na aplicação de descontos concedidos pela Seguradora ao prêmio
do seguro, estarão sujeitos à revisão imediata, se ocorrer modificações nos sistemas ou no risco, ou for verificada a
existência de fatores de agravação não considerados na ocasião da concessão.
2. O segurado se compromete a dar ciência imediata à Seguradora de qualquer modificação nos sistemas, bem como
conservá-los em perfeitas condições de funcionamento e eficiência, obrigando.se, ainda, a realizar inspeções periódicas,
eervadas
as nonnas legais vigentes.
3. Se por ocasião de sinistro for constatado pela Seguradora que os referidos sistemas não foram utilizados, ou, estavam
total ou parcialmente desativados, a que titulo for, por negligência do segurado, ou ainda, se encontravam em estado de
conservação e funcionamento diferente dos apontados no relatório de inspeção, e, por essa raZão, agravaram as
consequências do sinistro, o segurado, sem prejuízo a outras disposições deste seguro, será penalizado com a redução da
indenização na mesma proporção do prêmio pago para o que seria devido.
4. Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido expressamente alteradas ou revogadas
pela presente cláusula.

Tokío Manne Seguradora SA • CNPJ 33164021/0001-00

- Rua Sampaio Viana, 44 • 04004.902 - São Paulo - SP
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IApólice

nO,: 1800000738770
Renova Apólice nO,: 1800000731443
Sucursal Emissora: Ho Passo Fundo

Dados da Apólice
Endosso / Fatura nO,:
Proposta: 3443030
Seguradora Anterior: TOKIO MARINE SEGURADORA SA
Moeda: Real
Data de Emissão: 18/04/2017
Especificação

Item
1

-

•••

da Apólice
Processo SUSEP nO,
15414.000101/2006-90

Ramo
18 - COMPREENSIVO
EMPRESARIAL

Grupo
01 - PATRIMONIAL

Local do Risco: AV FLORES DA CUNHA, NR 799 - CARAZINHO - RS - 99500-000
Atividade: ESCRITÓRIO, DEMAIS ATIVIDADES
Classe de Construção:

SOLlDA

•

Sistema(s) de Proteção: EXTINTORES
Bens Cobertos: PRÉDIO E CONTEÚDO
Valor(es) em Risco Declarado(s):
Danos Materiais
Lucros Cessantes

Limite Máximo de Responsabilidade
Cobertura Contratada

INCENDIO, RAIO, EXPLOSAO,
IMPLOSÃO E FUMAÇA

• R$ 800.000,00
• R$ 0,00

R$ 910,000,00
Limite Máximo de
Indenização R$
800.000,00

Participação
Franquia
/
Obrigatória do Segurado em Caso
de Sinistro
10% dos prejuízos, com mínimo de
R$1.500,00 (exclusívamenle em
caso de raio)
10% dos prejuízos, com mínimo de
R$JOOO,OO

VENDAVAL, FURACAO, CICLONE,
TORNADO, GRANIZO, IMPACTO DE
VEíCULOS E QUEDA DE AERONAVES
DANOS ELETRICOS

50000,00

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

15.000,00

RESPONSABILIDADE CIVIL
OPERAÇÕES
ALUGUEL - PERDA OU PAGAMENTO
EM DECORRÊNCIA DE INCÊNDIO,
RAIO, EXPLOSÃO, IMPLOSÃO E
FUMAÇA
PERíODO INDENITÁRIO 6 MES(ES)

90.000,00

10% dos prejuízos, com mínimo de
R$1.500,00
10% dos prejuizos, com mínimo de
R$600,00
Não há

20.000,00

Não há

25.000,00

Premio Liquido
R$
369,68

121,'

199,65
22,87
279,73
13,60
,

,

,8

I Prêmio

~

Liquido Total R$

1.007,281 ~

Outros Seguros: O segurado não declarou a existência de outros seguros.
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Dados da Apólice

I

Apólice nO.: 180 0000738770
Renova Apólice nO.: 1800000731443
Sucursal Emissora: Ho Passo Fundo

Endosso / Fatura nO.:
Proposta: 3443030
Seguradora Anterior: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
Moeda: Real
Data de Emissão: 18/04/2017
Informações Complementares

'SUSEP - Superintendência de Seguros Privados .. Autarquia Federal responsável pela fiscalizaçãO, normatização e
controle do mercado de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagen); de seguros.
A Tokio Marine Seguradora S.A., baseando-se nas infomnações constantes da proposta que lhe foi apresentada pelo
segurado / estipulante, proposta que, servindo de base á emissão do presente documento, fica fazendo parte integrante e
inseparável deste contrato, obriga-se a pagar as indenizações que lhe forem devidas em conformidade com as condições
contratuais convencionadas, insertas no presente ou em seus anexos, às consequências dos eventos aqui discriminados.

•

Para a validade do presente contrato, a Tokio Marine Seguradora S.A., neste ato assistida por seu(s) representante(s)
legal(is), assina(m) este documento, na cidade de São Paulo, Estado de SP, aos dias 18 do mês de Abril de 2017.
•

Atenciosamente,
Tokio Marine Seguradora S.A.

_ .. _~

..

José Adalberto Ferrara
Diretar Presickme

_ ..

c?-J?
Valrnir Rodrigues ..
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Dados da Apólice
Endosso / Fatura nO.:
Proposta: 3443030
Seguradora Anterior: TOKIO MARINE SEGURADORA SA
Moeda: Real
Data de Emissão: 18/04/2017

Apólice nO.: 180 0000738770
Renova Apólice nO.: 1800000731443
Sucursal Emissora: Ho Passo Fundo

Vigência do Seguro
A partir das 24 horas do dia 18/04/2017 até às 24 horas do dia 18/04/2018.
Dados do Segurado
CNPJ: 89.965.222/0001-52
Bairro: Centro
UF: RS
CEP: 99500-000
E-mail: SEGURANTE@BRTURBO.COM.BR

Nome: Camara Municipal De Carazinho
Endereço: Av Flores Da Cunha, 799
Cidade: Carazinho
Telefone: (54) 3330-2322

Demonstrativo e Fracionamento do Prêmio
1.007,28
0,00
0,00
74,33
0,00
1.081,61

: R$
: R$
: R$

Prêmio Liquido
Adicional de Fracionamento
Custo de Emissão
I.O.F.
Correção Monetária
Prêmio Total

: R$

: R$
: R$

Juros
Prêmio Dólar
Valor Conversão

: US$
: R$

N°. Parcela

1
2
3

4

Vencimento'
25/04/2017
25/05/2017
25/06/2017
25/07/2017

Valor (R$)
270,41
270
270,
270,40

1
==
=

0,00000%
0,00
0,00000

Após o vencimento será cobrado juros de mora de
0.18330% por dia de atraso.

Forma de Pagamento
Carnê

.""

=

Agência

Banco

'í!

.:iiiiiHI!fl,ii Dados do Corretor,,:;,,~;;,;'::11,,::.
Código
008445

Nome/Razão Social
Segurante Corr Seg Uda
Telefone:(54) 0330-3200

Registro SUSEP
10.0110345

'l

Parto %
100%

Lider •
Sim

~
8

~

ª

Infonnações Complementares
Tokio Marine Seguradora S.A.
CNPJ: 33.164.021/0001-00
Código SUSEP: 0619-0
Central de Atendimento: 0300 33 TOKIO (86546)
SAC: 0800 703 9000
SAC - Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523
Disque Fraude: 0800 707 6060
Ouvidoria: 0800449 0000

~
,~
~
~

Atendimento Exclusivo ao Consumidor - SUSEP: 0800021 8484 (de segunda a sexta, das 9h30 às 17hOO).

~

:~
w

As oondiçóes oontratuais deste produto protooolizadas pela Tokio Manne Seguradora SA junto a SUSEP' poderão ser 8
oonsultadas no endereço eletrônioo www.susep.gov.br. de acordo oom o(s) número(s) de prooesso(s) oonstante(s) nesta :
apólioe / endosso.
~

Tokío Marine Seguradora SA.
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