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CONDIÇÕES GERAIS 
 

CLÁUSULA PRELIMINAR 

Entre a Fidelidade Companhia de Seguros S.A. - Não Vida adiante designada por Seguradora, e o Tomador 

do Seguro mencionado nas Condições Particulares, estabelece-se o presente contrato de seguro que se 

regula pelas Condições Gerais, Especiais e Particulares desta apólice, de harmonia com as declarações 

constantes da consulta de seguros e da proposta que lhe serviu de base e da qual faz parte integrante. 

 

CAPÍTULO I 

DEFINIÇÕES, OBJECTO E GARANTIAS DO CONTRATO, COBERTURAS 

E EXCLUSÕES, ÂMBITO TEMPORAL E TERRITORIAL 

 

CLÁUSULA 1 - DEFINIÇÕES 

Para efeitos do presente contrato, entende-se por: 

1. Apólice: Documento que titula o contrato celebrado entre o Tomador do Seguro e a Seguradora, que 

engloba a proposta subscrita e as Condições Gerais, Especiais e Particulares; 

2. Acto Cibernético: Acto não autorizado, malicioso ou criminoso ou uma série de actos relacionados não 

autorizados, maliciosos ou criminosos, independentemente de hora e local, ou a ameaça ou falsidade no 

âmbito dos mesmos que envolva o acesso, processamento, utilização ou operação de qualquer Sistema 

Informático; 

3. Avaria Interna: As perdas ou danos súbitos e imprevistos que impeçam os bens seguros de funcionar 

normalmente, carecendo de ser reparados ou substituídos e que ocorram quando os mesmos se 

encontrem no local de risco a trabalhar ou em repouso, a ser desmontados, transferidos ou remontados 

para fins de limpeza, inspecção, reparação ou instalação noutra posição. 

4. Capital Seguro: Montante máximo, também designado por valor seguro ou valor máximo indemnizável, 

até ao limite do qual a Seguradora indemnizará o Segurado, em caso de sinistro coberto pelo presente 

contrato; 
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5. Custos Adicionais de Exploração: Custos de natureza extraordinária, necessários, e suportados pela 

Empresa, com o acordo prévio da Seguradora, com o único fim de evitar ou limitar, durante o Período de 

Indemnização, a redução do Volume de Negócios imputável ao sinistro e sem os quais essa redução 

seria inevitável; 

6. Dados: Informações, factos, conceitos, códigos ou qualquer outra informação de qualquer tipo que seja 

registada ou transmitida de forma a poder ser utilizada, acedida, tratada, transmitida ou armazenada por 

um Sistema Informático; 

7. Empresa: Unidade económica segura no que respeita, exclusivamente, à(s) actividade(s)  designada(s)  

nas Condições Particulares, desenvolvida(s) no(s) local(is) de risco mencionado(s) nas Condições 

Particulares; 

8. Encargos Permanentes: Custos fixos, fiscalmente aceites e relacionados com a actividade operacional 

da empresa, que não variam em função directa do Volume de Negócios da Empresa e que, 

consequentemente, a Empresa terá que continuar a suportar depois de um sinistro que provoque a 

interrupção ou redução da actividade da mesma; 

9. Encargos Permanentes Seguros: Os Encargos Permanentes mencionados nas Condições 

Particulares; 

10. Exercício Económico: Período de doze meses consecutivos que precede a data oficial de encerramento 

das contas anuais de exploração da Empresa; 

11. Franquia: Importância que, em caso de sinistro, fica a cargo do Segurado, e cujo montante ou forma de 

cálculo se encontra estipulado nas Condições Particulares; 

12. Fungos: Quaisquer espécie de fungos, incluindo mas não limitado a mofo, bolor, levedura, fermento, 

míldio, esporo, germes, toxinas fúngicas, microtoxinas, metabólicas fúngicas, antígenos fúngicos, 

alérgenos fúngicos, fuligem, putrefacção seca e húmida, antibióticos de origem fúngica ou poeiras 

contendo algum dos microorganismos anteriores, individualmente ou em combinação com qualquer 

outra substância; 

13. Incidente Cibernético: Qualquer erro ou omissão ou série de erros ou omissões relacionados que 

envolvam o acesso, processamento, utilização ou operação de qualquer Sistema Informático; ou qualquer 

indisponibilidade parcial ou total ou falha ou série de falhas que provoquem uma indisponibilidade parcial 

ou total no acesso, processamento, utilização ou operação de qualquer Sistema Informático; 

14. Local de Risco: O local ou locais de implantação dos bens objecto do contrato, indicado(s) nas 

Condições Particulares; 
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15. Lucro Bruto: A diferença entre:  

O Valor do Volume de Negócios, acrescido do valor dos trabalhos para a própria Empresa e o das 
existências finais do exercício, 

e 

A soma das existências iniciais, dos custos das compras e outros custos variáveis de exploração. 

O valor das existências iniciais e finais, bem como o dos trabalhos para a própria Empresa serão 

calculados de acordo com os métodos usualmente utilizados pela Empresa tendo em consideração a 

depreciação que possa existir, nos termos das normas contabilísticas vigentes em Moçambique. 

Em caso de sinistro ocorrido antes de expirado o primeiro ano de actividade da Empresa Segura, será 

considerado o montante do Lucro Bruto apurado entre a data do início da actividade e a data da 

ocorrência do sinistro, aumentado proporcionalmente para doze meses. 

16. Lucro Bruto Seguro: O Lucro Bruto mencionado nas Condições Particulares, apurado segundo o 

método/conceitos atrás definido; 

17. Lucro Líquido ou Prejuízo Líquido: Diferença entre o Volume de Negócios e os custos totais de 

exploração fiscalmente aceites da actividade da Empresa nos locais mencionados nas Condições 

Particulares. Estes custos compreendem todos os Encargos Permanentes e Encargos Variáveis, 

amortizações e reintegrações imputáveis ao período considerado, antes de feita a dedução dos impostos 

que afectam os lucros no mesmo período. São excluídos todos os lucros e perdas resultantes de 

operações financeiras ou de capitais e todas as operações que não estão relacionadas com a exploração 

corrente da actividade; 

18. Percentagem do Lucro Bruto: Relação percentual entre o Lucro Bruto Seguro e o Volume de Negócios 

contabilizado durante o exercício económico imediatamente anterior à data do sinistro. Em caso de 

sinistro ocorrido antes de expirado o primeiro ano de actividade da Empresa Segura, será considerada a 

relação percentual entre o Lucro Bruto Anual e o Volume de Negócios de Referência, conforme acima 

definidos; 

19. Período de Indemnização:  O período, com início na data do sinistro, que provoca a interrupção ou 

redução da actividade segura, cujo limite máximo se convenciona nas Condições Particulares. O Período 

de Indemnização não será interrompido pela caducidade, suspensão ou resolução do contrato que ocorra 

posteriormente ao sinistro; 

20. Perdas Cibernéticas:  Quaisquer perdas, danos, responsabilidades, reclamações, custos, despesas de 

qualquer natureza directa ou indirectamente causadas por, emergentes de, resultantes de ou em conexão 
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com qualquer Acto Cibernético ou Incidente Cibernético, incluindo, nomeadamente, qualquer acção 

tomada para controlar, evitar, suprimir ou reparar qualquer Acto Cibernético ou Incidente Cibernético; 

21. Segurado: A pessoa, singular ou colectiva, titular do interesse seguro e que se encontra identificada nas 

Condições Particulares; 

22. Seguradora: A Fidelidade Companhia de Seguros S.A. - Não Vida entidade legalmente autorizada a 

explorar os ramos Incêndio e Elementos da Natureza e Outros Danos em Coisas que subscreve, com o 

Tomador do Seguro, o presente contrato; 

23. Sinistro: O acontecimento de carácter fortuito, súbito e independente da vontade do Segurado, 

susceptível de fazer funcionar as garantias do contrato; 

24. Sistema Informático: Qualquer computador, hardware, software, sistema de comunicação, dispositivo 

electrónico (incluindo, nomeadamente, smartphones, laptops, tablets, wearables), servidor, “nuvem” ou 

microcontrolador, incluindo qualquer sistema semelhante ou qualquer configuração dos acima 

mencionados e incluindo qualquer entrada, saída, dispositivo de armazenamento de dados, equipamento 

de rede ou instalação de backup, pertencente ou operado pelo Segurado ou por qualquer outra parte; 

25. Tomador do Seguro: A pessoa, singular ou colectiva, que contrata com a Seguradora, sendo 

responsável pelo pagamento do prémio; 

26. Volume Anual de Negócios: Volume de Negócios contabilizado durante o exercício económico 

imediatamente anterior à data do sinistro. Em caso de sinistro ocorrido antes de expirado o primeiro ano 

de actividade da Empresa Segura, será considerado o volume de negócios contabilizado entre a data do 

início da actividade e a data da ocorrência do sinistro, aumentado proporcionalmente para doze meses. 

No caso do Período de Indemnização contratado ser superior a doze meses, o Volume Anual de Negócios 

será aumentado na proporção existente entre a duração do Período de Indemnização e os doze meses; 

27. Volume de Negócios: Montante total contabilizado pela Empresa, deduzido de descontos ou 

devoluções, incluindo os trabalhos para a própria Empresa, como contrapartida das operações 

efectuadas no âmbito da exploração normal da actividade segura, desenvolvida nas instalações 

designadas nas Condições Particulares; 

28. Volume de Negócios de Referência: Volume de Negócios contabilizado durante os doze meses 

imediatamente anteriores à data do sinistro e que corresponda, dia a dia, ao Período de Indemnização. 

Nos casos em que o Período de Indemnização contratado seja superior a doze meses, os meses 

suplementares serão sempre comparados aos meses correspondentes ao Volume de Negócios de 

Referência. 
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CLÁUSULA 2 - OBJECTO DO CONTRATO 

1. O presente contrato, tem por objecto os bens imóveis e os bens móveis, afectos ao exercício e 

exploração da actividade segura pelo segurado, identificados nas Condições Particulares. 

2. Não são objecto do presente contrato, excepto se contratada a respectiva condição especial, e 

desde que devidamente declarados e valorizados nas Condições Particulares, os seguintes bens: 

a) Metais preciosos, moedas, jóias, antiguidades e obras de arte; 

b) Dinheiro, cheques, títulos e acções; 

c) Manuscritos, desenhos, plantas e projectos, escrituras e outros documentos oficiais 

escritos, documentos, impressos e livros de escrita contabilística, incluindo registos 

informáticos; 

d) Embarcações marítimas, aeronaves ou outros aparelhos aéreos; 

e) Flora e fauna de qualquer tipo, incluindo colheitas, árvores e culturas; 

f) Águas e terrenos, incluindo a superfície do solo (top soil); 

g) Encostas e Taludes não intervencionados por elementos de contenção; 

h) Qualquer veículo autorizado para o uso em vias públicas ou ferrovias; 

i) Máquinas e Equipamentos com locomoção própria quando em circulação e/ou laboração;  

j) Pistas de aeroportos, linhas ferroviárias, minas, túneis, equipamento e/ou infraestruturas 

subterrâneas em centrais geotérmicas, poços de captação de águas, canais, barragens, 

diques, cais, pontes, docas, molhes, emissários, e todas as infraestruturas marítimas, a 

não ser que sejam parte integrante dos bens seguros e devidamente declarados e 

valorizados nas Condições Particulares; 

k) Subestações, e linhas de alimentação ou de transmissão de energia – localizadas no 

exterior das instalações seguras; 

l) Bens durante a fase de construção e/ou montagem; 

m) Bens quando se encontrem fora das instalações seguras; 

n) Bens pessoais de empregados. 

3. Mediante convenção expressa declarada nas Condições Particulares, poderão ser objecto do 

presente contrato outros bens móveis e/ou imóveis, valores e/ou custos. 
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4. A obrigatoriedade de discriminação valorizada, os limites de tolerância e as condições de 

existência e funcionamento de bens seguros pelo presente contrato, ficam igualmente sujeitos ao 

disposto, para os efeitos respectivos, nas Condições Especiais aplicáveis. 

CLÁUSULA 3 - GARANTIAS DO CONTRATO 

1. Danos Materiais: A Seguradora indemnizará o Segurado, sujeito aos termos, exclusões e 

condições contidas no presente contrato, pelas perdas ou danos materiais sofridos pelos bens 

seguros identificados nas Condições Particulares, que ocorram durante o seu período de vigência, 

e devidos a qualquer causa não excluída. 

2. Perdas de Exploração: A Seguradora indemnizará o Segurado, sujeito aos termos, exclusões e 

condições contidas no presente contrato, pelos prejuízos sofridos durante o Período de 

Indemnização constante nas Condições Particulares, resultantes da interrupção ou redução da 

actividade segura exercida pela Empresa, no local ou locais de risco, verificada no período de 

vigência do contrato, desde que, por um lado, tal interrupção ou interferência seja consequência 

directa de uma perda ou dano material sofrido, durante esse mesmo período, pelos bens seguros 

utilizados pelo Segurado para efeitos da actividade segura e por outro, tal perda ou dano esteja 

coberta ao abrigo do número anterior da presente Cláusula.  

CLÁUSULA 4 – EXCLUSÕES 

1. No âmbito do presente contrato quanto às garantias previstas na Cláusula 3, não ficam garantidos, 

em caso algum, mesmo que se tenha verificado a ocorrência de qualquer risco garantido pela 

apólice, as perdas, danos ou responsabilidades, custos e despesas de qualquer natureza, directa 

ou indirectamente causados por, ou resultantes de, ou em conexão com: 

a) Acção hostil ou de guerra (declarada ou não), quer em tempo de paz, quer de guerra, 

incluindo acções de prevenção, defesa ou combate, contra-ataque esperado, eminente ou 

existente, invasão, perpetrado por: 

i. Qualquer governo ou poder soberano «de jure» ou «de facto» ou de 

qualquer autoridade mantendo ou utilizando forças terrestres, navais ou 

aéreas; 

ii. Forças terrestres, navais ou aéreas; 

iii. Qualquer agente de tal governo, poder, autoridade ou forças; 
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b) Comoções civis, rebelião, insurreição, revolução, levantamento popular ou militar, tomada 

do poder, guerra civil, lei marcial, estado de sítio, ou qualquer outro evento ou causas que 

determinem a proclamação ou manutenção da lei marcial ou estado de sítio, incluindo 

acções tomadas pelas autoridades existentes «de jure» ou «de facto» para prevenir, 

defender ou combater tais ocorrências; 

c) Actos de terrorismo, entendendo-se como tal os assim considerados pela legislação penal 

Moçambicana vigente; 

d) Efeitos directos ou indirectos de explosão, libertação de calor e irradiações provenientes 

de cisão de átomos e/ou radioactividade e ainda os decorrentes de radiações provocadas 

pela aceleração artificial de partículas; 

e) Apreensão ou destruição por ordem de autoridades alfandegárias, confiscação, comando, 

requisição, nacionalização ou danos produzidos nos bens seguros por ordem do Governo, 

«de jure» ou «de facto», ou por ordem de qualquer autoridade instituída civil ou militar;  

f) Qualquer ou quaisquer dos riscos cobertos durante a paralisação voluntária ou forçada da 

actividade da Empresa, cessação do negócio, insolvência, deliberação judicial ou 

disposição de qualquer autoridade pública, com excepção da paralisação normal do 

trabalho aos domingos e feriados, durante o descanso nocturno e durante o período de 

encerramento para férias do pessoal em conjunto; 

g) Utilização de mísseis; 

h) Operações, actividades ou manuseamento de amianto, chumbo ou derivados destes 

produtos; 

i) Fungos, ficando assim as perdas ou danos, custos ou despesas causadas directamente 

ou indirectamente por, surgindo de, resultando de, contribuindo para ou relacionados de 

alguma forma com "Fungos" excluídos, independentemente de qualquer outra causa ou 

acontecimento que contribua concorrentemente ou em consequência da perda, dano, 

custo ou despesa; 

j) Actos ou omissões do Tomador do Seguro, do Segurado ou de pessoas por quem estes 

sejam civilmente responsáveis, praticados quando tenha havido utilização de 

estupefacientes fora de prescrição médica, ou em estado de embriaguez ou quando for 

detectado um grau de alcoolemia superior a 0,5 gramas de álcool por litro de sangue; 

k) Actos ou omissões dolosos do Tomador do Seguro, do Segurado, se for pessoa diferente, 

e de pessoas por quem estes sejam civilmente responsáveis; 
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l) Multas e penalidades contratuais ou extracontratuais, não cumprimento de prazos, perda 

de contratos, deficiente rendimento ou incapacidade de execução de obrigações, perdas 

de mercado, perda de alugueres, demoras, suspensão, interrupção ou cessação do 

trabalho, perda do direito à locação e desalojamento forçado do local; 

m) Responsabilidade civil de qualquer natureza; 

n) Erros ou vírus que afectam dados, informações, registos, programas informáticos e 

“software”, bem como da corrupção, alteração ou destruição dos mesmos; 

o) Deterioração ou desgaste do equipamento informático ”hardware”, que impossibilite o 

acesso a dados, informações e registos ou o normal funcionamento de programas 

informáticos e “software”; 

p) Reclamações que originem pagamentos ou compensações de qualquer espécie que 

possam expor a Seguradora a qualquer sanção, proibição ou restrição ao abrigo de 

instrumentos legais nacionais ou internacionais; 

q) Não cumprimento por parte do Tomador do Seguro e/ou do Segurado de qualquer das 

obrigações previstas neste contrato.    

r) Doença Contagiosa ou com o receio ou ameaça (quer seja real ou percepcionado) de uma 

Doença Contagiosa, independentemente de qualquer outra causa ou evento que contribua 

concorrentemente ou por qualquer ordem para o mesmo.  

Para efeitos do estabelecido na presente alínea, entende-se por Doença Contagiosa 

qualquer doença que pode ser transmitida por meio de qualquer substância ou agente de 

um qualquer organismo para outro organismo e em que:   

i. A substância ou agente inclui, mas não se limita a, vírus, bactérias, 

parasitas ou qualquer outro organismo ou sua variante, vivo ou não vivo; 

e  

ii. O método de transmissão, directo ou indirecto, inclui mas não se limita a 

transmissão aérea, transmissão através de fluidos corporais, transmissão 

a partir de ou para qualquer superfície ou objecto, sólido, líquido ou gasoso 

ou entre organismos; e 

iii. A doença, substância, ou agente pode causar ou ameaçar causar danos à 

saúde humana ou ao bem estar humano ou pode causar ou ameaçar causar 

danos, deterioração, perda de valor, perda de capacidade de 

comercialização ou perda de uso dos bens seguros. 
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2. Sem prejuízo das exclusões constantes nas alíneas n) e o) do n.º 1 da presente Cláusula, não estão 

igualmente garantidas ao abrigo do presente contrato, e não obstante o que em contrário possa 

estar estipulado na apólice ou em qualquer acta adicional, as situações seguintes: 

a) Perdas Cibernéticas; 

b) Perdas, danos, responsabilidades, reclamações, custos, despesas de qualquer natureza 

directa ou indirectamente causadas por, emergentes de, resultantes de ou em conexão 

com qualquer perda de uso, redução de funcionalidade, reparação, substituição, reposição 

ou reprodução de quaisquer Dados, incluindo qualquer montante relativo ao valor dos 

referidos Dados. 

3. Sem prejuízo do disposto no números 1 e 2 da presente Cláusula, ficam, ainda, excluídas as 

indemnizações relativas a Danos Materiais nos bens seguros, constantes no número 1 da Cláusula 

3, directa ou indirectamente resultantes de, ou causados por: 

a) Erros, omissões ou defeitos de material, de concepção, de desenho, de performance e/ou 

funcionamento, defeito próprio ou vício latente, quer estejam ou não sob responsabilidade 

de fabricante, projectista, ou fornecedor; 

b) Reparação e/ou substituição necessária devido a ferrugem, oxidação, corrosão, cavitação, 

incrustações, desgaste ou uso normal, deterioração, deformação, apodrecimento, acção 

de insectos, roedores, larvas, falta de uso, erosão, má utilização e operação inapropriada 

ou negligentemente conduzida pelos operadores; 

c) Quebra e avaria de máquinas, excepto se contratada a respectiva Condição Especial; 

d) Riscos Eléctricos, excepto se contratada a respectiva Condição Especial; 

e) Sobrecarga intencional, daí resultando condições de operação anormais; 

f) Perdas ou danos decorrentes de condições atmosféricas normais, entendendo-se, como 

tal, as inferiores ou iguais, às correspondentes a um período de retorno de 10 (dez) anos 

no que respeita às precipitações atmosféricas, cheias e inundações e ao grau 8 da Escala 

de Beaufort  no que respeita a ventos; 

g) Evaporação, perda de peso, putrefacção, bolor, fermentação, alteração das condições de 

humidade e temperatura ambiente, por secas, moléstias e cuidados insuficientes de 

árvores, plantas e relvados, derrames e extravasamento, excepto se causados por outra 

causa não excluída pela apólice, alteração na cor, textura, sabor, cheiro ou acabamento, 

danos estéticos de qualquer tipo, ainda que provocadas por acção da luz ou calor, com 

excepção da que possa resultar de fumo proveniente de um incêndio coberto; 
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h) Poluição ou contaminação, excepto se contratada a respectiva Condição Especial; 

i) Greves, tumultos, alterações da ordem pública, excepto se contratada a respectiva 

Condição Especial; 

j) Actos de vandalismo e maliciosos, excepto se contratada a respectiva Condição Especial;  

k) Fenómenos Sísmicos, maremotos e erupções vulcânicas, excepto se contratada a 

respectiva Condição Especial; 

l) Furto ou Roubo, excepto se contratada a respectiva Condição Especial; 

m) Perdas ou danos, directa ou indirectamente, decorrentes do transporte dos bens seguros, 

excepto se contratada a respectiva Condição Especial; 

n) Acção directa do processo de fabrico a que são submetidos, qualquer que seja a sua 

natureza, incluindo aqueles que possam ser produzidos no decurso de manuseamento, 

experiências, ensaios ou provas; 

o) Colapso total ou parcial de qualquer bem seguro devido à perda da sua resistência 

mecânica, contracção, dilatação, e aparecimento de fendas em edifícios e/ou estruturas, 

excepto se causados por sinistro coberto por esta apólice; 

p) Afundamento / assentamento, deslizamentos e derrocadas, assim como da alteração das 

condições geológicas / geotécnicas dos terrenos de fundação, excepto se contratada a 

respectiva Condição Especial;  

q) Operações de construção, reconstrução, reparação, instalação ou montagem assim como 

de testes, excepto se contratada a respectiva Condição Especial; 

r) Faltas e/ou desaparecimentos, incluindo os verificados por ocasião de um inventário ou 

controlo de existências e alteração abusiva ou indevida de sistemas informáticos; 

infidelidade ou qualquer desonestidade da parte do Segurado ou de qualquer dos seus 

empregados ou outrem a quem a propriedade possa ter sido entregue ou confiada; livros 

de contabilidade ou qualquer outro tipo de suporte da escrita. 

As exclusões referidas nas alíneas a) a e) supra não abrangerão perdas ou danos 

subsequentes que resultem de uma causa que, de outra forma, não se encontre excluída. 

4. Sem prejuízo do disposto nos números 1 e 2 da presente Cláusula, ficam, ainda, excluídas as 

indemnizações relativas a Perdas de Exploração nos bens seguros, constantes no número 2 da 

Cláusula 3, respeitantes a, ou resultantes de: 
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a) Prejuízos causados em consequência de demoras ou impossibilidade imputáveis ao 

Segurado na reparação ou reposição dos bens danificados ou destruídos em relação ao 

prazo necessário e razoável para levar a cabo a dita reparação ou reposição em condições 

normais de operacionalidade, e ainda pelo facto de o Segurado não poder mandar 

executar as reparações ou substituições dos bens danificados, por insuficiência da 

apólice de Danos Materiais Directos e/ou por insuficiência de meios próprios para o efeito, 

à data em que essas reparações ou substituições seriam possíveis; 

b) Prejuízos causados em consequência de depreciação ou deterioração de produtos, 

mercadorias e matérias-primas, perdas de mercado, demora ou atraso nos serviços, 

incluindo a impossibilidade de levar a cabo operações comerciais e sub-operacionalidade 

laboral deliberada; 

c) Danos morais e o valor estimativo dos bens; 

d) Prejuízos causados em consequência de danos e/ou avarias em postos de comando e 

controlo e/ou instalações de processamento electrónico de dados (computadores e seus 

periféricos), bem como em programas, ficheiros e outros suportes de informação de 

instalações de processamento electrónico de dados; 

e) Prejuízos causados em consequência de avarias internas ocorridas em equipamentos 

electrónicos e/ou em componentes electrónicos de equipamentos mecânicos, mesmo que 

este risco tenha sido contratado na garantia de Danos Materiais Directos, apresentada no 

ponto 1 da Cláusula 3; 

f) Atrasos causados por alterações, modificações ou melhoramentos dos trabalhos ou 

reparações, assim como atrasos causados por restrições ou por métodos de construção 

mais demorados ou onerosos e que resultem de imposição de autoridades públicas 

(governamentais, municipais ou internacionais); 

g) Falha ou falta no abastecimento de água, gás, electricidade, combustível, ar comprimido, 

ar condicionado, vapor ou mais genericamente qualquer matéria-prima, complementar ou 

subsidiária; 

h) Perdas ou danos verificados em modelos, desenhos, arquivos e matrizes, bem como em 

programas, ficheiros e outros suportes de informação de instalações de processamento 

electrónico de dados. 

   § Único: Em qualquer dos casos fica estabelecido que as responsabilidades da 

Seguradora, ao abrigo do número 2 da Cláusula 3 - Perdas de Exploração -, estão sempre 
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sujeitas às exclusões, limitações e restrições aplicáveis à garantia de - Danos Materiais 

– apresentada no número 1 da Cláusula 3. 

CLÁUSULA 5 - ÂMBITO TEMPORAL 

As garantias dadas por esta apólice estão limitadas aos sinistros ocorridos e reclamados durante o 

período de vigência da mesma. 

CLÁUSULA 6 - ÂMBITO TERRITORIAL 

Salvo convenção em contrário, expressa nas Condições Particulares, o presente contrato apenas produz 

efeitos em relação aos sinistros ocorridos nos locais de risco designados nas Condições Particulares. 

 

 

CAPÍTULO II 

DECLARAÇÃO INICIAL DO RISCO, INÍCIO, DURAÇÃO, RESOLUÇÃO, E 

TRANSMISSÃO DE DIREITOS 

CLÁUSULA 7 - DECLARAÇÃO INICIAL DO RISCO 

1. O Tomador do Seguro e o Segurado estão obrigados, antes da celebração do contrato, a declarar 

com exactidão todas as circunstâncias que conheçam e razoavelmente devam ter por 

significativas para a apreciação do risco pela Seguradora. 

2. O disposto no nº 1 é igualmente aplicável a circunstâncias cuja menção não seja solicitada em 

questionário fornecido pela Seguradora. 

3. Em caso de incumprimento doloso do disposto no nº 1, o contrato é anulável, nos termos e com 

as consequências previstas na lei. 

4. Em caso de incumprimento com negligência do disposto no nº 1, a Seguradora pode optar pela 

cessação ou alteração do contrato, nos termos e com as consequências previstas na lei.  

CLÁUSULA 8 - INÍCIO E DURAÇÃO DO CONTRATO 

1. O presente contrato produz os seus efeitos a partir das zero horas da data constante das Condições 

Particulares da apólice, desde que o prémio ou fracção inicial seja pago. 



 

 

                                                    

Versão NV-CG-RM-AR-003 de 28/04/2021        17/78 

 

2. A duração do presente contrato é a que for estipulada nas Condições Particulares da apólice, podendo 

ser celebrado por um período certo e determinado ou por um ano a continuar pelos seguintes. 

3. O contrato cessa os seus efeitos às 24 horas do último dia do seu prazo. 

4. Quando o contrato for celebrado por um ano a continuar pelos seguintes, considera-se o mesmo 

sucessivamente renovado por períodos anuais, excepto se qualquer das partes o denunciar por 

escrito ou por qualquer outro meio do qual fique registo duradouro, com a antecedência mínima 

de 60 dias em relação ao termo da anuidade ou se o Tomador não proceder ao pagamento do 

prémio da anuidade subsequente ou da 1ª fracção deste. 

CLÁUSULA 9 - RESOLUÇÃO DO CONTRATO 

1. O contrato pode ser resolvido, por qualquer das partes, a todo o tempo, havendo justa causa, nos 

termos gerais sendo que, em particular em caso de fraude por parte do tomador do seguro, do 

segurado ou do beneficiário com cumplicidade do tomador do seguro, a Seguradora pode resolver 

o contrato e, sem prejuízo das disposições penais aplicáveis, tem a Seguradora direito a 

indemnização por perdas e danos. 

2. A resolução do contrato por falta de pagamento do prémio fica sujeita às disposições legais e 

contratuais aplicáveis. 

3. Após a ocorrência de sinistro, a Seguradora pode proceder à resolução do contrato nos termos 

da lei. 

4. A resolução do contrato produz os seus efeitos às 24 horas do próprio dia em que se verifique. 

5. Existindo garantia real relativamente ao objecto seguro, a Seguradora obriga-se a comunicar a resolução 

do contrato, por escrito, à entidade credora expressamente identificada nas Condições Particulares, com 

a antecedência mínima de 30 dias em relação à data em que a mesma produz efeitos, nos termos legais 

em vigor. 

6.  Sempre que o Tomador do Seguro não coincida com o Segurado, este deve ser avisado da resolução do 

contrato. 

CLÁUSULA 10 - TRANSMISSÃO DE DIREITOS 

1. No caso de venda ou transmissão de propriedade dos bens seguros ou de interesse do Segurado 

nos mesmos, é indispensável para que a Seguradora fique obrigado para com o novo possuidor 

ou interessado, que esta transferência lhe seja previamente comunicada pelo Tomador do 
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Seguro, pelo Segurado ou pelos seus legais representantes e que a Seguradora concorde com a 

manutenção do contrato e emita a respectiva Acta Adicional. 

2. Se a transmissão da propriedade dos bens se verificar por falecimento do Segurado a responsabilidade 

da Seguradora subsistirá para com os herdeiros enquanto estes pagarem os respectivos prémios. 

3. No caso de insolvência do Segurado, a responsabilidade da Seguradora subsistirá para com a 

massa falida, pelo prazo de 60 dias, sem prejuízo do regime de agravamento de risco, prazo este 

findo o qual o contrato cessará os seus efeitos, salvo convenção em contrário entre as partes. 

 

 

CAPÍTULO III 

AGRAVAMENTO DO RISCO, CAPITAL SEGURO, INSUFICIÊNCIA OU 

EXCESSO DE CAPITAL, ACTUALIZAÇÃO DO CAPITAL E COEXISTÊNCIA 

DE CONTRATOS 

 

CLÁUSULA 11 - AGRAVAMENTO DO RISCO 

1. O Tomador do Seguro e o Segurado obrigam-se, no prazo de 8 dias a partir do conhecimento dos 

factos, a comunicar por escrito à Seguradora, todas as alterações do risco que agravem a 

responsabilidade por este assumida.  

2. A falta de comunicação referida no número anterior tem as consequências previstas na lei. 

3. A Seguradora dispõe de 15 dias a contar da data em que tenha conhecimento do agravamento do 

risco para: 

a) Optar pela redução proporcional da garantia ou apresentar ao Tomador do Seguro uma 

proposta de modificação do contrato, que este deve aceitar ou recusar em igual prazo;  

b) Resolver o contrato, demonstrando que, em caso algum, celebra contratos que cubram 

riscos com as características resultantes desse agravamento do risco. 

4. O Tomador do Seguro, à apresentação de novas condições, pode contrapor a redução 

proporcional da garantia ou, em qualquer caso, a cessação do contrato, nos termos legais em 

vigor. 
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CLÁUSULA 12 - INSPECÇÃO DO RISCO 

1. A Seguradora pode mandar inspeccionar, por representante credenciado e mandatado, os bens seguros 

e verificar se são cumpridas as condições contratuais, obrigando-se o Segurado a fornecer as 

informações que lhe forem solicitadas. 

2. A recusa injustificada, do Segurado ou de quem o represente, em permitir o uso da faculdade 

mencionada, confere à Seguradora o direito de proceder à resolução do contrato, mediante 

notificação por escrito, com uma antecedência mínima de 60 dias. 

CLÁUSULA 13 - CAPITAL SEGURO 

1. A determinação do capital seguro é sempre da responsabilidade do Tomador do Seguro e deverá 

corresponder, tanto à data da celebração do contrato como a cada momento da sua vigência, ao disposto 

nos números seguintes: 

2.  Imóveis 

a) O valor do capital seguro para edifícios deverá corresponder ao custo de mercado da respectiva 

reconstrução, tendo em conta o tipo de construção ou outros factores que possam influenciar 

esse custo, ou ao valor matricial no caso de edifícios para expropriação ou demolição. 

b) À excepção do valor dos terrenos, todos os elementos constituintes ou incorporados pelo 

proprietário, incluindo o valor proporcional das partes comuns, devem ser tomados em 

consideração para a determinação do capital seguro referido no ponto anterior. 

3. Mobiliário ou de Recheio 

 O capital seguro deverá corresponder ao custo de substituição dos bens, objecto do contrato, pelo seu 

valor em novo. 

4.  Mercadorias 

a) O capital seguro deverá corresponder ao preço corrente de aquisição para o Tomador do Seguro 

ou para o Segurado, se for pessoa diferente, ou no caso de se tratar de produtos por ele 

fabricados, ao valor dos materiais transformados e/ou incorporados, acrescido do custo de 

fabrico. 

b) As mercadorias, cuja existência fique sujeita a flutuações sensíveis, poderão ser seguras em 

regime de capital variável, desde que tal modalidade seja contratada nos termos da respectiva 

Condição Especial. 

 



 

 

                                                    

Versão NV-CG-RM-AR-003 de 28/04/2021        20/78 

 

5. Equipamento destinado à actividade do Tomador do Seguro ou do Segurado 

a) O capital seguro deverá corresponder ao valor em novo do equipamento, deduzido da 

depreciação inerente à antiguidade, estado de conservação e uso.  

b) Mediante convenção expressa nas Condições Particulares, o capital seguro para equipamento 

industrial poderá ser determinado pelo valor de substituição em novo dos bens seguros, com 

sujeição, neste caso, ao disposto na Condição Especial Valor de Substituição – Equipamento 

Industrial. 

6. Perdas de Exploração 

a) O capital seguro, deverá corresponder, no ano da subscrição e em cada ano de vigência do 

contrato, ao valor estimado do Lucro Bruto para a anuidade imediatamente seguinte. 

b) Em complemento ao indicado na alínea anterior poderá, por acordo entre as partes, convencionar-

se a aplicação da Condição Especial de Ajustamento (Leeway Clause).  

7.  O Tomador do Seguro e o Segurado, se for pessoa diferente, ficam obrigados a informar a Seguradora 

sempre que haja alteração no valor de reposição dos bens seguros. 

8.   A descrição e valorização dos bens e rubricas seguros indicados nas Condições Particulares não 

implicam o reconhecimento da sua existência pela Seguradora, nem do valor que lhes é atribuído. 

8. Os bens de terceiros existentes no local de risco para fins inerentes à actividade do Segurado, se 

incluídos nos bens a segurar, deverão ser expressamente descritos e valorizados nas Condições 

Particulares. 

CLÁUSULA 14 - INSUFICIÊNCIA OU EXCESSO DE CAPITAL 

1. Salvo convenção em contrário, expressa nas Condições Particulares, se o capital seguro pelo presente 

contrato for, na data do sinistro, inferior ao determinado nos termos da cláusula anterior, o Segurado 

responderá pela parte proporcional dos prejuízos, como se fosse Seguradora do excedente. Sendo, pelo 

contrário, tal quantia superior, o seguro só é válido até à concorrência do valor determinado nos termos 

da Cláusula 13. 

2. Segurando-se diversos bens por quantias e verbas designadas separadamente, os preceitos do número 

anterior são aplicáveis a cada uma delas, como se fossem seguros distintos. 
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CLÁUSULA 15 - COEXISTÊNCIA DE CONTRATOS 

1. O Tomador do Seguro ou o Segurado ficam obrigados a comunicar à Seguradora logo que disso 

tomem conhecimento, bem como aquando da participação de sinistro, da existência de mais de 

um seguro relativo ao mesmo risco. 

2. Existindo, à data do sinistro, mais de um contrato de seguro com o mesmo objecto e garantia, o presente 

contrato funcionará nos termos previstos na lei. 

 

 

CAPÍTULO IV 

PAGAMENTO DOS PRÉMIOS 

CLÁUSULA 16 - PAGAMENTO DOS PRÉMIOS 

1. O prémio ou fracção inicial é devido na data da celebração do contrato. A falta de pagamento do prémio 

inicial ou da 1ª fracção deste, na data de vencimento, determina a resolução automática do 

contrato a partir da data da sua celebração. 

2. Os prémios ou fracções seguintes são devidos nas datas estabelecidas na apólice. 

3. Nos termos da lei, a Seguradora avisará o Tomador do Seguro, por escrito, até 30 dias antes da data em 

que os prémios ou fracções seguintes são devidos. Se, porém, tiver sido acordado o pagamento do 

prémio em fracções com periodicidade inferior à trimestral, a Seguradora pode optar por não enviar o 

referido aviso, fazendo, nesse caso, constar de documento contratual as datas de vencimento das 

fracções, os seus montantes e as consequências da falta de pagamento. 

4. A falta de pagamento do prémio de uma anuidade subsequente ou da 1ª fracção deste na data 

em que é devido impede a prorrogação do contrato, pelo que este não se renovará. A falta de 

pagamento de qualquer outra fracção do prémio na data em que é devida determina a resolução 

automática e imediata do contrato nessa mesma data. 

5. A falta de pagamento, na data indicada no aviso, de um prémio adicional, desde que este decorra 

de um pedido do Tomador do Seguro para alteração da garantia que não implique agravamento 

do risco, determinará que a alteração fique sem efeito, mantendo-se as condições contratuais 

em vigor anteriormente àquele pedido, a menos que a subsistência do contrato se revele 

impossível, caso em que se considera resolvido na data do vencimento do prémio não pago. 
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6. A falta de pagamento, na data indicada no aviso, de um prémio adicional resultante de uma 

modificação do contrato fundada num agravamento superveniente do risco, determina a 

resolução automática do contrato nessa data. 

7. Caso o presente contrato seja celebrado a prémio variável, será emitido um prémio provisório, mínimo 

não estornável, sendo o valor do prémio definitivo apurado, no final de cada anuidade, pagando o 

Tomador do Seguro a diferença entre este valor e o prémio provisório. 

 

CAPÍTULO V 

OBRIGAÇÕES DA SEGURADORA, DO TOMADOR DO SEGURO E DO 

SEGURADO 

CLÁUSULA 17 - OBRIGAÇÕES DA SEGURADORA 

1. As averiguações e peritagens necessárias ao reconhecimento do sinistro e à avaliação dos danos 

deverão ser efectuadas pela Seguradora com a adequada prontidão e diligência, sob pena de aquela 

responder por perdas e danos. 

2. A indemnização deve ser paga logo que concluídas as investigações e peritagens necessárias ao 

reconhecimento do sinistro e a fixação do montante dos danos, sem prejuízo de pagamentos por conta, 

sempre que se reconheça que devem ter lugar. 

3. Se decorridos 30 dias, a Seguradora, de posse de todos os elementos indispensáveis à reparação dos 

danos ou ao pagamento da indemnização acordada, não tiver realizado essa obrigação, por causa não 

justificada ou que lhe seja imputável, incorrerá em mora, vencendo a indemnização juros à taxa legal em 

vigor.  

CLÁUSULA 18 - OBRIGAÇÕES DO TOMADOR DO SEGURO E DO SEGURADO 

1. Em caso de sinistro coberto pelo presente contrato, constituem obrigações do Tomador do Seguro 

e do Segurado, se for pessoa diferente, sob pena de responder por perdas e danos: 

a) Empregar todos os meios ao seu alcance para reduzir ou evitar o agravamento dos prejuízos 

decorrentes do sinistro e salvar os bens seguros, sendo as despesas razoavelmente efectuadas 

nesse sentido englobadas no cômputo do sinistro, até ao limite do capital seguro; 
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b) Não remover ou alterar, nem consentir que sejam removidos ou alterados, quaisquer vestígios do 

sinistro sem acordo prévio da Seguradora; 

c) Prover à guarda, conservação e beneficiação dos salvados; 

d) Comunicar o sinistro à Seguradora o mais breve possível, no prazo máximo de 8 dias, e por 

escrito, indicando o dia, hora, causa conhecida ou presumível, natureza e montante provável 

dos prejuízos, bem como quaisquer outros elementos necessários à boa caracterização da 

ocorrência; 

e) Fornecer à Seguradora todas as provas solicitadas, bem como todos os relatórios ou outros 

documentos que possua ou venha a obter; 

f) Cumprir as prescrições de segurança que sejam impostas pela lei, regulamentos legais ou cláusulas 

deste contrato; 

g) Apresentar imediatamente queixa às autoridades competentes dos furtos ou roubos ao 

objecto seguro, fornecendo à Seguradora documento comprovativo, bem como promover 

todas as diligências conducentes à descoberta dos objectos subtraídos e dos autores do 

crime. 

2. Relativamente à garantia de Perdas de Exploração prevista no número 2 da Cláusula 3, se 

contratada: 

a) Tomar de imediato as medidas possíveis e razoavelmente tidas como necessárias para reduzir 

ao mínimo a interrupção da actividade ou afectação do Volume de Negócios e, 

consequentemente, limitar ou diminuir a perda objecto da sua reclamação; 

b) Promover e auxiliar, em tudo o que dele depender, nos trabalhos tendentes à urgente reposição dos 

meios operacionais e matérias primas, e bem assim à execução de medidas determinadas pela 

Seguradora que tenham por fim reduzir ou limitar os prejuízos; 

c) Fornecer aos representantes da Seguradora ou aos peritos por ela indicados todos os documentos 

necessários a essa avaliação, nomeadamente os livros de registo contabilístico obrigatórios, 

auxiliares ou facultativos devidamente escriturados com observância das formalidades e dos prazos 

legais, bem como os documentos indispensáveis para determinar o montante da perda de Lucro 

Bruto e os Custos Adicionais de Exploração. 

3. O Tomador do Seguro e/ou o Segurado responderão, ainda, por perdas e danos, se: 

a) Agravarem, voluntariamente, as consequências do sinistro, ou dificultarem, intencionalmente, o 

salvamento dos bens seguros; 
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b) Subtraírem, sonegarem, ocultarem ou alienarem os salvados; 

c) Impedirem, dificultarem ou não colaborarem com a Seguradora no apuramento da causa do sinistro 

ou na conservação, beneficiação ou venda de salvados; 

d) Exagerarem, usando de má fé, o montante dos prejuízos ou indicarem coisas falsamente atingidas 

pelo sinistro; 

e) Usarem de fraude, simulação, falsidade ou de quaisquer outros meios dolosos, bem como de 

documentos falsos para justificar a sua reclamação. 

CLÁUSULA 19 - INSPECÇÃO DO LOCAL DE RISCO 

1. A Seguradora pode mandar inspeccionar, por representante credenciado e mandatado, os bens seguros 

e verificar se são cumpridas as condições contratuais, obrigando-se o Tomador do Seguro e o Segurado, 

se for pessoa diferente, a fornecer as informações que lhe forem solicitadas. 

2. A recusa injustificada do Tomador do Seguro ou do Segurado, ou de quem o represente, em 

permitir o uso da faculdade mencionada, confere à Seguradora o direito de proceder à resolução 

do contrato. 

 

 

CAPÍTULO VI 

INDEMNIZAÇÕES 

CLÁUSULA 20 - DETERMINAÇÃO DO VALOR DA INDEMNIZAÇÃO 

1. Para a garantia constante do número 1 da Cláusula 3 - Danos Materiais  

1.1. Em caso de sinistro, a avaliação dos bens seguros e dos respectivos danos será efectuada com a 

intervenção do Tomador do Seguro, do Segurado e da Seguradora observando-se, para o efeito, os 

critérios estabelecidos na Cláusula 13 para a determinação do capital seguro. 

1.2.  Determinação do valor da indemnização 

a) O montante da indemnização corresponderá: 

i. Ao custo de reparação, reconstrução, substituição ou reposição dos bens danificados 

para uma condição igual (porém nunca melhor ou maior) à sua condição à data do 
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sinistro, se a reparação for possível e o seu custo não for superior ao valor do objecto 

imediatamente antes do sinistro; 

ii. Ao valor que o objecto danificado tiver imediatamente antes do sinistro no caso de a 

reparação não ser possível ou o seu custo ser superior a esse valor. 

b) Considera-se como valor de um objecto seguro, imediatamente antes de um sinistro, o valor 

indicado na Apólice para esse objecto, nos termos da Cláusula 13 e nas Condições Especiais 

contratadas, se aplicáveis. 

c) Em caso de sinistro em qualquer edifício, estrutura, máquina, equipamento e/ou objecto que, seja 

constituído e/ou compreenda várias partes, a Seguradora será apenas responsável na proporção 

do valor seguro aplicável a essa parte. 

d) A Seguradora não indemnizará a diferença para mais, ou agravamento, que possa advir no 

custo da reparação ou reconstrução dos edifícios seguros, em consequência de alteração 

de alinhamento ou de modificações a fazer nas características da sua construção. 

e) Tratando-se de construções feitas em terreno alheio, a indemnização destinar-se-á à 

reparação ou reconstrução do imóvel no mesmo terreno onde se encontrava, sendo os 

trabalhos pagos à medida da sua execução até ao valor seguro, sempre de harmonia com 

as disposições legais em vigor. Se, por causa que lhe seja imputável, o Segurado não 

iniciar a reparação ou reconstrução no mesmo terreno, dentro do prazo de um ano, contado 

a partir da data do sinistro, a indemnização reduzir-se-á ao valor que teriam os bens 

seguros, avaliados como materiais de demolição. 

1.3. Caso se verifique, à data do sinistro, insuficiência ou excesso de capital seguro, aplica-se o 

disposto na Cláusula 14. 

1.4.  Fica igualmente acordado: 

a) No que respeita aos livros de contabilidade, extractos, desenhos, sistemas de indexação de 

fichas e outros registos (excepto filmes, bandas, discos, tambores, células e outros meios 

magnéticos de registo, ou armazenagem para processamento electrónico de dados), a 

responsabilidade da Seguradora não será superior ao custo dos livros, cartões ou outros 

materiais virgens mais o custo de mão de obra incorrido pelo Segurado para a transcrição 

ou cópia de tais arquivos; 

b) No que se refere aos filmes, fitas, discos, tambores, células ou outros meios magnéticos de 

registo, ou armazenagem para processamento electrónico de dados, a responsabilidade da 

Seguradora não excederá os custos de tais meios na sua forma virgem; 
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c) Em relação aos stocks, a base de liquidação dos danos processa-se pelo valor de reposição 

de produtos de qualidade similar no lugar e no momento do dano.  

1.5.  Ao valor da indemnização será deduzido o valor dos salvados, que fiquem na posse do Segurado. 

1.6. Ao valor da indemnização será deduzido o montante da franquia estabelecida nas Condições 

Particulares da apólice. 

2.     Para a garantia constante do número 2 da Cláusula 3 - Perdas de Exploração 

2.1.  Em caso de sinistro, ao abrigo desta cobertura, a determinação dos prejuízos garantidos pelo 

presente contrato será feita observando-se os seguintes critérios: 

a) Para o cálculo do Volume de Negócios, Lucro Bruto e todas as restantes variáveis envolvidas 

na determinação da indemnização, serão feitos os ajustamentos necessários para ter em 

conta as tendências do negócio e as variações ou circunstâncias especiais que o afectem 

antes ou depois do sinistro, de modo que os valores assim ajustados conduzam tão 

aproximadamente quanto possível aos resultados que teriam sido alcançados pela Empresa 

durante o Período de Indemnização se o sinistro não tivesse ocorrido; 

b) Se, em consequência do sinistro, durante o Período de Indemnização, forem produzidas ou 

vendidas mercadorias, produzidas ou consumidas unidades ou se prestarem serviços, por 

conta e em benefício do negócio da Empresa, em qualquer outro local fora das instalações 

mencionadas nas Condições Particulares, pelo Segurado ou por qualquer outra pessoa 

(singular ou colectiva) agindo em seu nome, as importâncias recebidas ou a receber a respeito 

de tais operações ou serviços serão, igualmente, contabilizadas como fazendo parte 

integrante do Volume de Negócios gerado durante o Período de Indemnização; 

c) Os custos de natureza extraordinária suportados pela Empresa nos termos da Cláusula 1, não 

podem, em caso algum, exceder a importância resultante da aplicação da Percentagem de 

Lucro Bruto sobre a redução do Volume de Negócios, por essa forma evitada; 

d) Se o seguro não garantir todos os elementos constitutivos do Lucro Bruto não serão 

considerados os custos adicionais referidos, senão na relação existente entre o Lucro Bruto 

Seguro e o Lucro Bruto real correspondente ao Volume de Negócios de Referência;  

e) Ao montante total dos prejuízos calculado em função da diminuição do Volume de Negócios 

e do acréscimo dos custos de exploração, será deduzido o valor de todos os Encargos 

Permanentes seguros que o Segurado, em virtude da ocorrência do sinistro, deixou ou poderia 

ter deixado de contrair ou pagar durante o Período de Indemnização; 
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f) Será deduzida da indemnização devida ao abrigo deste contrato, a indemnização 

eventualmente paga a título de uma qualquer garantia de lucros esperados ou perdas 

indirectas; 

g) Em caso de cessação da actividade da Empresa em consequência de um sinistro coberto pelo 

contrato e desde que a actividade não seja retomada, a indemnização corresponderá 

unicamente ao valor estritamente necessário para ressarcir o Segurado dos Encargos 

Permanentes suportados até ao momento em que se verifique a impossibilidade de prosseguir 

a exploração do seu negócio, sem prejuízo da data termo do Período de Indemnização. 

2.2. Determinação do valor da indemnização  

Em caso de sinistro, a avaliação dos prejuízos será feita entre o Segurado e a Seguradora, tendo em 

conta as definições constantes na Cláusula 1 e os critérios estabelecidos em 2.1. 

Para determinação da indemnização apurar-se-á: 

a) Relativamente à redução do Volume de Negócios, o montante obtido pela aplicação da 

percentagem de Lucro Bruto ou dos Encargos Permanentes, consoante tiver sido 

estabelecido, ao valor da quota do Volume de Negócios determinada pela diferença entre o 

Volume de Negócios realizado durante o Período de Indemnização e o Volume de Negócios 

de Referência; 

b) Relativamente aos Custos Adicionais de Exploração, o dispêndio adicional, necessário e 

suportado pelo Segurado, com o acordo da Seguradora, com o único fim de evitar ou limitar 

a redução do Volume de Negócios imputável ao sinistro durante o Período de Indemnização e 

sem o qual essa redução seria inevitável, não podendo, no entanto, a importância a este título 

considerada exceder o montante determinado pela aplicação da Percentagem de Lucro Bruto 

ao valor da redução do Volume de Negócios, por essa forma evitada; 

c) Se o negócio for explorado em Departamentos cujos resultados sejam apurados 

separadamente, o disposto nos números anteriores será aplicado separadamente a cada um 

dos Departamentos afectados pelo dano, salvo se a importância segura pela referida verba for 

inferior à que resulta da aplicação da Percentagem de Lucro Bruto de cada Departamento a 

100% do Volume de Negócios anuais dos mesmos, caso em que a importância a indemnizar 

será proporcionalmente reduzida;  

d) Caso o contrato tenha sido subscrito numa base que não a do Volume de Negócios, será sobre 

essa base, cujas definições constarão obrigatoriamente das Condições Particulares, que se 
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aplicará a Percentagem de Lucro Bruto ou de Encargos Permanentes mantendo-se os demais 

critérios acima referidos; 

e) Caso se verifique, à data do sinistro, insuficiência ou excesso de capital seguro, aplica-se o 

disposto na Cláusula 14. 

f) O valor da franquia estipulada nas Condições Particulares a deduzir ao montante dos 

prejuízos apurados. 

3.    Não serão consideradas para valor de cálculo dos prejuízos as despesas: 

3.1. Com alterações, modificações ou beneficiações dos objectos seguros; 

3.2. Com reparações provisórias ou incompletas que não tenham sido por ela autorizadas. A 

Seguradora não responderá igualmente pelas perdas ou danos originadas por reparações ou 

substituições que não obtenham o seu consentimento prévio. 

3.3. Com manutenção, revisão, ajuste, lubrificação, reposição ou substituição de peças ou partes da 

máquina, a não ser que provocadas por sinistro coberto pela Apólice; 

3.4. Com a remoção de escombros, destroços ou demolições, salvo acordo em contrário 

expressamente mencionado e valorado nas Condições Particulares da Apólice pela contratação 

da respectiva Condição Especial; 

3.5. Extra, destinadas a abreviar a duração da reparação, nomeadamente horas extraordinárias e 

transportes em via rápida, salvo se, mediante acordo expresso mencionado e valorado nas 

Condições Particulares, estas despesas sejam garantidas pela contratação da respectiva 

Condição Especial;  

3.6. Extra, com honorários a técnicos, salvo se, mediante acordo expresso mencionado e valorado 

nas Condições Particulares, estas despesas sejam garantidas pela contratação da respectiva 

Condição Especial;  

3.7. Com a localização e avaliação dos danos, preparação da reclamação, pessoal inactivo, reparações 

provisórias ou incompletas que não obtenham o acordo prévio da Seguradora e melhoramentos 

ou alterações dos objectos danificados ou de defeitos estéticos; 

3.8. Motivadas por penalidades legais, por não cumprimento de posturas camarárias, multas 

contratuais, nomeadamente por não cumprimento de prazos, não obtenção das características 

técnicas esperadas ou incapacidade para o fim previsto, prejuízos por perda de contratos, não 

obtenção de bónus, impossibilidade física ou legal de reconstrução dos objectos danificados e, 

de um modo geral, todos os prejuízos indirectos; 
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3.9. Que excedam o custo normal da reparação por esta não ser iniciada dentro do prazo de dois 

meses após acordo da Seguradora para reparação do dano, salvo acordo em contrário 

expressamente mencionado nas Condições Particulares. 

CLÁUSULA 21 - ÓNUS DA PROVA 

Impende sobre o Tomador do Seguro e Segurado o ónus da prova da veracidade da reclamação e do seu 

interesse legal nos bens seguros, podendo a Seguradora exigir-lhes os meios de prova adequados e que 

estejam ao seu alcance. 

CLÁUSULA 22 - INTERVENÇÃO DA SEGURADORA 

1. É facultado à Seguradora mandar proceder às remoções que julgar convenientes, vigiar o local do sinistro 

ou os salvados, bem como promover à sua beneficiação ou venda por conta de a quem pertencerem e 

pelo melhor preço. 

2. O Tomador do Seguro e o Segurado, se for pessoa diferente, não podem eximir-se às obrigações que 

lhes cabem mesmo que a Seguradora manifeste a intenção de actuar ou actue de harmonia com as 

faculdades previstas no número anterior.  

CLÁUSULA 23 - FORMA DE PAGAMENTO DA INDEMNIZAÇÃO 

1. A Seguradora reserva-se a faculdade de pagar a indemnização em dinheiro, ou de substituir, 

repor, reparar ou reconstruir os bens seguros, destruídos ou danificados. 

2. Quando a Seguradora optar por não indemnizar em dinheiro, o Segurado deverá, sob pena de responder 

por perdas e danos, prestar-lhe a colaboração que seja razoável e abster-se de quaisquer actos 

impeditivos ou que dificultem desnecessariamente os trabalhos para tais fins. 

3. Se os danos sofridos forem reparáveis, a Seguradora, até ao limite do respectivo capital seguro, 

indemnizará, com base nas despesas necessárias para repor o bem seguro nas mesmas condições em 

que se encontrava imediatamente antes de ocorrer o sinistro, acrescidas das despesas decorrentes dos 

trabalhos de desmontagem e montagem, de fretes ou despesas alfandegárias, se as houver. 

4. A Seguradora apenas suportará as despesas respeitantes a reparações provisórias desde que estas 

façam parte das definitivas e não aumentem o custo final da reparação. 
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CLÁUSULA 24 - REDUÇÃO AUTOMÁTICA DE CAPITAL 

Após a ocorrência de um sinistro, o capital seguro fica, até ao termo do contrato, automaticamente 

reduzido do montante correspondente ao valor da indemnização atribuída, sem que haja lugar a 

estorno de prémio e sem prejuízo do disposto na cláusula seguinte. 

CLÁUSULA 25 - REPOSIÇÃO DE CAPITAL 

Sem prejuízo do disposto na cláusula anterior, após o pagamento de uma indemnização garantida pela 

apólice, o Tomador do Seguro poderá propor à Seguradora a reposição do valor seguro, que se for por ele 

aceite originará o pagamento do prémio complementar correspondente. 

CLÁUSULA 26 - PAGAMENTO DA INDEMNIZAÇÃO A CREDORES 

1. Quando a indemnização for paga a credores hipotecários, pignoratícios ou outros em favor dos quais o 

seguro tiver sido feito, a Seguradora poderá exigir-lhes, se assim o entender, ainda que o contrato tenha 

sido por eles efectuado e em seu próprio benefício, que o pagamento se faça em termos que validamente 

permitam o distrate ou a exoneração da dívida na parte relativa ao valor indemnizado. 

2. A faculdade referida no número anterior não constitui uma obrigação para a Seguradora, nem implica 

para ele qualquer responsabilidade. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

CLÁUSULA 27 - SEGURO DE BENS EM USUFRUTO  

1. Salvo estipulação em contrário expressa na apólice, o seguro de bens objecto de usufruto considera-se 

efectuado em proveito comum do proprietário e do usufrutuário, ainda que seja contratado isoladamente 

por qualquer deles, entendendo-se, a todo o tempo da sua vigência, que ambos os interessados 

contribuíram para o pagamento do prémio. 

2. Em caso de sinistro a indemnização será paga mediante recibo por eles assinado conjuntamente. 
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CLÁUSULA 28 - REGIME DE COSSEGURO 

Sendo o presente contrato estabelecido em regime de co-seguro, fica sujeito ao disposto, para o efeito, na 

Cláusula respectiva. 

CLÁUSULA 29 - EFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS 

As excepções, invalidades e demais disposições que, de acordo com o presente contrato ou com a Lei, sejam 

oponíveis ao Tomador do Seguro ou ao Segurado, se for pessoa diferente, sê-lo-ão igualmente em relação a 

terceiros que tenham direito a beneficiar deste contrato. 

CLÁUSULA 30 - COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES ENTRE AS PARTES 

1. As comunicações ou notificações do Tomador do Seguro ou do Segurado previstas nesta apólice 

consideram-se válidas e plenamente eficazes caso sejam efectuados por escrito, ou por outro meio do 

qual fique registo duradouro, para a sede social da Seguradora. 

2. Todavia, a alteração de morada ou sede do Tomador do Seguro ou do Segurado deve ser 

comunicada à Seguradora nos 30 dias subsequentes à data em que se verifiquem, sob pena das 

comunicações ou notificações que a Seguradora venha a efectuar para a morada desactualizada 

se terem por válidas e eficazes. 

3. As comunicações e notificações da Seguradora previstas nesta apólice consideram-se válidas e 

plenamente eficazes caso sejam efectuadas por escrito, ou por outro meio do qual fique registo 

duradouro, para a última morada do Tomador do Seguro ou do Segurado constante do contrato, ou 

entretanto comunicada nos termos previstos no número anterior. 

CLÁUSULA 31 – SUB-ROGAÇÃO 

1. A Seguradora, uma vez paga a indemnização, fica sub-rogada, até à concorrência da quantia 

indemnizada, em todos os direitos do Tomador do Seguro e/ou do Segurado, se for pessoa diferente, 

contra terceiro responsável pelos prejuízos, obrigando-se o Tomador do Seguro e o Segurado a praticar 

o que necessário for para efectivar esses direitos. 

2. O Tomador do Seguro e o Segurado responderão por perdas e danos por qualquer acto ou omissão 

voluntária que possa impedir ou prejudicar o exercício desses direitos.  

 



 

 

                                                    

Versão NV-CG-RM-AR-003 de 28/04/2021        32/78 

 

CLÁUSULA 32 - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E ARBITRAGEM 

1. A lei aplicável ao presente contrato é a lei Moçambicana. 

2. Todas as divergências que possam surgir em relação à validade, interpretação, execução e 

incumprimento deste contrato de seguro podem ser resolvidas por meio de arbitragem, nos termos da 

respectiva lei em vigor. 

CLÁUSULA 33 - FORO 

O foro competente para dirimir os litígios emergentes deste contrato é o fixado na lei civil. 
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CONDIÇÕES ESPECIAIS 

 

CLÁUSULA PRELIMINAR 

Ao presente contrato de seguro apenas são aplicáveis as Condições Especiais que, de entre as seguintes, 

estejam expressamente identificadas nas Condições Particulares da apólice através do número que antecede 

as respectivas designações. 

Na parte aqui não especificamente regulamentada, aplicam-se a cada uma das Condições Especiais a 

seguir indicadas as Condições Gerais do Seguro “ALL RISKS” / INDUSTRIA E SERVIÇOS. 

001 - GREVES, TUMULTOS E ALTERAÇÕES DA ORDEM PÚBLICA 

002 - ACTOS DE VANDALISMO E MALICIOSOS 

003 - FENÓMENOS SÍSMICOS, MAREMOTOS E ERUPÇÕES VULCÂNICAS 

004 - FURTO E ROUBO 

005 - AVARIA DE MÁQUINAS 

006 - AJUSTAMENTO DO CAPITAL (LEEWAY CLAUSE) 

007 - CONDIÇÃO ESPECIAL DE 72 HORAS 

008 - CYBER CLAUSE 

009 - CAPITAL VARIÁVEL 

010 - VALOR DE SUBSTITUIÇÃO - EQUIPAMENTO INDUSTRIAL 

011 - ENCARGOS COM HONORÁRIOS A TÉCNICOS 

012 - DESPESAS COM REMOÇÃO DE ESCOMBROS 

013 - ENCARGOS EXTRA POR HORAS EXTRAORDINÁRIAS, TRABALHO NOCTURNO, TRABALHO EM 

FERIADOS E TRANSPORTES EM VIA RÁPIDA 

014 - ACTUALIZAÇÃO CONVENCIONADA DE CAPITAIS 

015 - ALUIMENTOS DE TERRAS 

016 - AUTORIDADES PÚBLICAS 

017 - BENS DE EMPREGADOS  
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018 - REMOÇÃO TEMPORÁRIA DE BENS 

019 - DESENHOS E DOCUMENTOS 

020 - OBRAS DE ARTE, ANTIGUIDADES, JÓIAS E OBJECTOS DE COLECÇÃO 
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001 - GREVES, TUMULTOS E ALTERAÇÕES DA ORDEM PÚBLICA 

 

CLÁUSULA 1 - ÂMBITO DA COBERTURA 

Ao abrigo da presente Condição Especial, fica expressamente acordado que o contrato garante os 

danos ocasionados ao bem seguro em consequência de greves, tumultos e alterações da ordem 

pública entendendo-se como tal, para efeitos desta Condição Especial, as perdas ou danos aos bens 

seguros, directamente ocasionados pelo: 

a) Procedimento de qualquer pessoa que tome parte, conjuntamente com outras, em quaisquer 

perturbações da ordem pública (directamente ou não, relacionada com uma greve ou «lock-

out»), mas desde que não se trate de uma ocorrência mencionada no número seguinte; 

b) Procedimento intencional de qualquer grevista ou trabalhador suspenso, para fomentar uma 

greve ou em resistência à suspensão ou «lock-out»; 

c) Procedimento de qualquer autoridade legalmente constituída, com o fim de evitar, reprimir ou 

tentar evitar ou reprimir qualquer desses procedimentos, ou para minimizar as suas 

consequências. 

CLÁUSULA 2 - EXCLUSÕES ESPECÍFICAS 

1. Para além das exclusões previstas na cláusula 4 das Condições Gerais, ficam igualmente 

excluídas do âmbito desta Condição Especial: 

a) Perdas ou danos resultantes de suspensão total ou parcial dos trabalhos ou do atraso, 

interrupção ou cessação de qualquer processo ou operação; 

b) Perdas ou danos ocasionados por expropriação, permanente ou temporária, resultante de 

confiscação, apropriação ou requisição, levada a efeito por qualquer autoridade 

legalmente constituída; 

c) Perdas ou danos ocasionados por expropriação, permanente ou temporária, de qualquer 

edifício, em resultado de ocupação ilegal desse edifício por qualquer pessoa; 

d) Contudo, e ao abrigo das alíneas b) e c) supra, a Seguradora não fica desobrigada da sua 

responsabilidade perante o Segurado, relativamente aos danos materiais nos bens 

seguros que tenham ocorrido antes da referida expropriação. 

2. Ao abrigo desta Condição Especial não ficam, igualmente, garantidos quaisquer perdas ou danos 

ocasionados directa ou indirectamente por, ou que se devam ou sejam consequência de qualquer 

das seguintes ocorrências: 
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a) Guerra, invasão, actos de potências inimigas, hostilidades ou operações bélicas (com 

declaração de guerra ou não), guerra civil, lei marcial e poder militar ou usurpado; 

b) Motins e comoções civis, levantamento ou tomada de poder por militares, incluindo acções 

tomadas pelas autoridades existentes «de jure» ou «de facto» para prevenir, defender-se 

ou combater tais ocorrências; 

c) Acções hostis ou de guerra de qualquer pessoa que actue em nome ou em conexão com 

quaisquer organizações com actividades dirigidas para o derrube, pela força, do governo 

«de jure» ou «de facto», ou para o influenciar por actos de terrorismo e/ou violência; 

d) Os danos resultantes de depreciação, atraso, deterioração, alteração na temperatura, 

humidade ou condições de ambiente, interferência com operações habituais, perda de 

produção ou de mercado ou quaisquer outras perdas consequenciais ou indirectas de 

qualquer espécie. 

CLÁUSULA 3 - CESSAÇÃO DA COBERTURA OU ALTERAÇÃO DE PRÉMIO APÓS 

SINISTRO 

 A Seguradora pode cancelar esta cobertura após a ocorrência de qualquer sinistro ou, a todo o 

tempo, com aviso prévio de quinze dias, proceder à alteração do respectivo prémio. 

Se o Tomador do Seguro não der a sua concordância, por escrito, à alteração do prémio proposta, 

esta cobertura cessará os seus efeitos, sem necessidade de novo aviso, decorrido que seja o 

referido prazo, tendo o Tomador do Seguro o direito a receber o estorno do prémio calculado 

proporcionalmente ao período de tempo não decorrido.  
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002 - ACTOS DE VANDALISMO E MALICIOSOS 

 

CLÁUSULA 1 - ÂMBITO DA COBERTURA 

Ao abrigo desta Condição Especial, fica expresso e acordado que o contrato estenderá o âmbito da 

sua cobertura aos danos causados aos bens seguros em consequência de: 

a) Actos de vandalismo e maliciosos; 

b) Actos praticados por qualquer autoridade legalmente constituída, por ocasião das ocorrências 

mencionadas na antecedente alínea a), para a salvaguarda ou protecção de bens e pessoas. 

CLÁUSULA 2 - EXCLUSÕES ESPECÍFICAS: 

Para além das exclusões previstas na Cláusula 4 das Condições Gerais, ficam igualmente excluídos 

do âmbito desta Condição Especial as perdas ou danos resultantes ou consequência de: 

a) Furto ou roubo, directa ou indirectamente relacionado com os riscos cobertos por esta 

Condição Especial; 

b) Interrupção, total ou parcial, do trabalho ou cessação de qualquer processo de laboração em 

curso, de demora ou perda de mercado, e/ou quaisquer outros prejuízos indirectos ou 

consequenciais semelhantes; 

c) Actos de sabotagem. 

CLÁUSULA 3 - CESSAÇÃO DA COBERTURA OU ALTERAÇÃO DE PRÉMIO APÓS 

SINISTRO 

A Seguradora pode cancelar esta cobertura após a ocorrência de qualquer sinistro ou, com aviso 

prévio de quinze dias, proceder à alteração do respectivo prémio se o Tomador do Seguro não der a 

sua concordância, por escrito, à alteração do prémio proposta, esta cobertura cessará os seus 

efeitos, sem necessidade de novo aviso, decorrido que seja o referido prazo, tendo o Tomador 

do Seguro direito a receber o estorno do prémio calculado proporcionalmente ao período de 

tempo não decorrido. 

CLÁUSULA 4 - CAPITAL SEGURO 

Fica igualmente acordado que o valor indemnizável por esta Condição Especial não poderá exceder o 

montante fixado nas Condições Particulares durante o período de vigência da Apólice. 
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003 - FENÓMENOS SÍSMICOS 

 

CLÁUSULA 1 - ÂMBITO DA COBERTURA 

Ao abrigo desta Condição Especial, fica expresso e acordado que o contrato estenderá o âmbito da 

sua cobertura aos danos causados aos bens seguros em consequência de: 

a) Acção directa de tremores de terra, terramotos, erupções vulcânicas, maremotos e fogo 

subterrâneo e ainda incêndio resultante destes fenómenos; 

b) Considerar-se-ão como um único sinistro, os fenómenos ocorridos dentro de um período de 

72 horas após a constatação dos primeiros prejuízos verificados nos objectos seguros. 

CLÁUSULA 2 - EXCLUSÕES ESPECÍFICAS 

Para além das exclusões previstas na Cláusula 4 das Condições Gerais, ficam igualmente excluídos 

do âmbito desta Condição Especial: 

a) Os danos já existentes à data do sinistro; 

b) As construções de reconhecida fragilidade (isto é, aquelas que não tenham sido 

dimensionadas de acordo com a regulamentação vigente à data da construção e cuja estrutura, 

paredes exteriores, e cobertura não sejam maioritariamente construídas com materiais 

resistentes ao vento, designadamente betão armado, alvenaria e telha cerâmica), assim como 

naquelas em que os materiais de construção ditos resistentes não predominem em, pelo 

menos, 50%, e ainda todos os objectos que se encontrem no interior das construções acima 

indicadas; 

c) Os prédios desocupados total ou parcialmente e para demolição; 

d) Perdas ou danos nos bens seguros se, no momento da ocorrência do sinistro, o edifício já se 

encontrava danificado, defeituoso, desmoronado ou deslocado das suas fundações, de modo 

a afectar a sua estabilidade e segurança global. 
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004 - FURTO E ROUBO 

CLÁUSULA 1 - DEFINIÇÕES 

Para efeitos desta Condição Especial entende-se por: 

1. Arrombamento: O rompimento, fractura ou destruição no todo ou em parte de qualquer elemento ou 

mecanismo que sirva para fechar ou impedir a entrada no local de risco ou lugar fechado dele dependente. 

2. Chaves Falsas: são consideradas para este efeito: 

a) As imitadas, contrafeitas ou alteradas; 

b) As verdadeiras, quando, fortuita ou sub-repticiamente, estejam fora do poder de quem tiver o 

direito de as usar; 

c) As gazuas ou quaisquer instrumentos que possam servir para abrir fechaduras ou outros 

dispositivos de segurança. 

3. Escalamento: A introdução no local de risco ou em lugar fechado dele dependente, por local não 

destinado normalmente à entrada, nomeadamente, por telhados, portas de terraços, janelas, paredes, 

por abertura subterrânea ou por qualquer construção que sirva para fechar ou impedir a entrada ou 

passagem. 

4. Furto: Acto, levado a cabo com ilegítima intenção de apropriação para o agente ou terceiro, de subtrair 

coisa móvel alheia. 

5. Obras de Arte: Os objectos e peças que, pela sua natureza, antiguidade ou conceito de mercado, 

constituam o espólio de património artístico pertença do Segurado. 

6. Roubo: Acto, levado a cabo com ilegítima intenção de apropriação para o agente ou terceiro, de subtrair, 

ou constranger a que seja entregue, coisa móvel alheia, por meio de violência contra uma pessoa, de 

ameaça com perigo iminente para a vida ou para a integridade física, ou pondo-a na impossibilidade de 

reagir. 

CLÁUSULA 2 - ÂMBITO DA COBERTURA 

1. Ao abrigo desta Condição Especial fica expresso e acordado que o contrato garante o 

ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo Tomador do Seguro ou pelo  Segurado, se for pessoa 

diferente, em virtude de subtração, destruição ou deterioração dos bens seguros, resultante de 

furto ou roubo, consumado ou tentado, desde que se verifique uma das seguintes condições: 

a)  Tenha sido praticado por assalto, arrombamento ou escalamento; 
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b)  Tenha sido praticado com abertura de portas ou janelas exteriores, por meio de chaves 

falsas; 

c)  Tenha sido praticado por pessoas que se introduzam furtivamente no local de risco 

designado nas Condições Particulares e ali se conservem ocultas até à consumação do 

furto ou roubo. 

2. A presente cobertura abrange os prejuízos causados aos bens seguros descritos e valorizados 

nas Condições Particulares, desde que se trate de: 

a) Bens móveis; 

b) Imóvel onde se situem os bens seguros; 

c) Bens e equipamentos de protecção anti-roubo, eventualmente existentes. 

3. Os bens mencionados no n.º 4 da presente Cláusula apenas se consideram seguros quando 

descritos e valorizados expressamente nas Condições Particulares. 

4. Não estão cobertos pela garantia concedida por esta Condição Especial os prejuízos que resultem 

de furto ou roubo de: 

a) Dinheiro, amoedado ou em notas, cheques, letras, cautelas de penhor, cartões de crédito 

ou débito, e títulos Imobiliários, títulos de crédito e outros valores fungíveis, salvo 

convenção em contrário, expressamente mencionada nas Condições Particulares; 

b) Jóias, pedras preciosas, metais preciosos, relógios, quadros, manuscritos, antiguidades, 

colecções de selos e moedas, ou quaisquer obras de arte, salvo convenção em contrário, 

expressamente mencionada nas Condições Particulares pela contratação da respectiva 

Condição Especial;  

c)    Máquinas fotográficas, câmaras de vídeo, telemóveis, e todo o tipo de equipamento 

informático portátil; 

d) Objectos no interior de viaturas. 

CLÁUSULA 3 - EXCLUSÕES ESPECÍFICAS 

Para além das exclusões previstas na Cláusula 4 das Condições Gerais, ficam igualmente excluídos 

do âmbito desta Condição Especial: 

a) Furto ou roubo, simples tentativa ou actos preparatórios, devidos a acção ou cumplicidade do 

Tomador do Seguro, e/ou do Segurado, se for pessoa diferente, seus familiares, empregados, 

mandatários, outros prestadores de serviços, ou por qualquer pessoa que com eles coabite 

ou possua chaves (de móveis ou imóveis) à sua guarda; 
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b) Furto dos bens seguros praticado sub-repticiamente e às ocultas do dono ou ocupante das 

instalações, seus trabalhadores, vigilantes ou outros prestadores de serviços, enquanto as 

instalações se encontrarem abertas ao público; 

c) Furto ou Roubo de objectos existentes em logradouros, terraços ou em anexos não fechados;  

d) Furto ou Roubo de bens existentes em locais ao ar livre sem vigilância; 

e) Manifesta negligência do Tomador do Seguro e/ou do Segurado, se for pessoa diferente, no 

que respeita à protecção dos bens seguros, considerando-se haver manifesta negligência do 

Tomador do Seguro e/ou do Segurado, nomeadamente quando: 

i. Tenham sido deixadas as chaves nas fechaduras, ou em qualquer outro local de 

fácil acesso; 

ii. Não se haja procedido à substituição de fechaduras após roubo ou furto, ou no 

caso de perda de chaves. 

f) Perdas indirectas. 

CLÁUSULA 4 - VALOR A SEGURAR 

A determinação do capital seguro é feita pelo Tomador do Seguro, sendo da sua inteira responsabilidade, 

devendo corresponder, tanto à data da celebração do contrato como a cada momento da sua vigência, ao 

disposto na Cláusula 13 das Condições Gerais. 

CLÁUSULA 5 - OBRIGAÇÕES EM CASO DE SINISTRO 

Em caso de sinistro garantido ao abrigo desta Condição Especial, o Tomador do Seguro e o Segurado, se for 

pessoa diferente, obrigam-se a: 

a) Empregar todos os meios ao seu alcance para reduzir ou evitar o agravamento dos prejuízos 

decorrentes do sinistro e salvar os objectos seguros, sendo as despesas razoavelmente efectuadas 

nesse sentido englobadas no cômputo do sinistro; 

b) Não remover ou alterar, nem consentir que sejam removidos ou alterados, quaisquer vestígios do  

sinistro, sem acordo prévio da Seguradora; 

c) Promover todas as diligências ao seu alcance a fim de identificar eventuais responsáveis pela 

ocorrência em causa e transmitir o resultado obtido à Seguradora; 

d) Comunicar à Seguradora a verificação do roubo ou furto ou a sua tentativa, o mais rapidamente 

possível, e por escrito, no prazo máximo de 8 (oito) dias, a contar da data da ocorrência ou do 
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momento em que dela teve conhecimento, indicando o dia, hora e montante provável dos 

prejuízos, bem como a descrição das causas e das circunstâncias em que o mesmo se deu; 

e) Fornecer à Seguradora todas as provas solicitadas, nomeadamente facturas, relatórios e/ou outros 

elementos, que possuam ou venham a obter, comprovativos da reclamação; 

f) Apresentar, imediatamente, queixa às autoridades competentes, fornecendo à Seguradora 

documento comprovativo; 

g) Promover todas as diligências ao seu alcance conducentes à descoberta dos objectos subtraídos e 

dos autores do crime; 

h) Dar pronto conhecimento à Seguradora de qualquer nova informação que obtenham 

relacionada com o sinistro, bem como de quaisquer citações ou notificações judiciais que 

recebam em consequência do mesmo. 

CLÁUSULA 6 - DETERMINAÇÃO DO VALOR DA INDEMNIZAÇÃO 

1. Em caso de sinistro, a avaliação dos bens seguros e dos respectivos prejuízos será feita entre a 

Seguradora e o Tomador do Seguro ou o Segurado, se for pessoa diferente, observando-se para o efeito 

o disposto na cláusula 14 destas Condições Gerais. 

2. Se, depois de fixada a indemnização, algum ou alguns dos objectos furtados ou roubados for recuperado, 

a Seguradora devolvê-los-á ao Tomador do Seguro ou ao Segurado, se for pessoa diferente, deduzindo o 

respectivo valor à importância a indemnizar, tomando em consideração as possíveis depreciações sofridas 

em consequência do sinistro. 

3. Caso a indemnização se encontre paga quando os bens furtados ou roubados sejam recuperados, o 

Tomador do Seguro ou o Segurado, se for pessoa diferente, obriga-se a transmitir o direito de propriedade 

à Seguradora, caso não queira ou não esteja em condição de devolver àquela o que recebeu a título de 

indemnização, ao abrigo do presente contrato. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                    

Versão NV-CG-RM-AR-003 de 28/04/2021        43/78 

 

005 - AVARIA DE MÁQUINAS 

 

CLÁUSULA 1- ÂMBITO DA COBERTURA 

1. Ao abrigo desta Condição Especial, o contrato garante o ressarcimento ao Segurado pelos 

prejuízos sofridos nas máquinas e instalações seguras, quando estas sejam danificadas ou 

destruídas em consequência de avaria interna causada por: 

a) Acidentes fortuitos de laboração tais como vibrações, maus ajustamentos ou 

desprendimento de peças, cargas anormais, fadiga molecular, gripagem, choque 

hidráulico, sobreaquecimento, falhas ou defeitos dos instrumentos de protecção ou 

regulação; 

b) Defeitos de projecto, de materiais, de fabrico ou de montagem, que não possam ser 

detectados por exame exterior e que não pudessem ser conhecidos do Segurado à data da 

celebração do presente contrato de seguro; 

c) Erros de manobra, imperícia ou negligência, do Segurado ou de pessoa ao seu serviço; 

d) Efeitos directos de corrente eléctrica como resultado de curto-circuitos, arcos-voltaicos, 

sobretensões, sobreintensidades e outros fenómenos semelhantes, bem como as 

perturbações eléctricas consequentes à queda de raio ou outros fenómenos atmosféricos, 

mesmo que dêem origem a incêndio, considerando-se, no entanto, neste caso, apenas 

cobertas as perdas ou danos sofridos pelo próprio bem seguro que deu origem ao sinistro;  

e) Queda, impacto, colisão, obstrução ou entrada de corpos estranhos; 

f) Ruptura ou desintegração devida a acção de força centrífuga; 

g) Insuficiência de água em geradores ou recipientes sob pressão. 

2. Ao abrigo da presente Condição Especial apenas ficam garantidas: 

a) As máquinas cuja classe, marca, modelo, ano de fabrico e valor estejam mencionadas na 

descrição da rubrica «Avaria de Máquinas»; 

b) As instalações e equipamentos electrónicos relativamente às quais exista um Contrato de 

Manutenção celebrado entre o Tomador do Seguro ou o Segurado e o fabricante, 

fornecedor ou empresa especializada, pelo qual estes se obriguem à periódica manutenção 

dos bens e verificação, a intervalos regulares, do seu estado de funcionamento. 
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CLÁUSULA 3 - EXCLUSÕES ESPECÍFICAS 

1. Para além das exclusões previstas na Cláusula 4 das Condições Gerais, ficam igualmente 

excluídos do âmbito desta Condição Especial as perdas ou danos resultantes ou consequência 

de: 

a) Falhas ou defeitos existentes nos bens seguros à data da celebração deste contrato que 

fossem ou devessem ser conhecidas pelo Segurado ou seus legais representantes, 

responsáveis pela exploração técnica dos bens seguros, quer tais falhas ou defeitos 

tenham, ou não, sido comunicados à Seguradora; 

b) Desgaste ou uso normais, ferrugem, corrosão, erosão, cavitação ou deterioração devidas 

a condições atmosféricas ou influências de ordem química, térmica ou mecânica, 

incrustações e riscos em superfícies pintadas ou polidas; 

c) Falta de manutenção, ou manutenção deficiente ou inadequada; 

d) Sobrecargas intencionais ou quaisquer experiências ou ensaios que envolvam condições 

anormais de trabalho, com excepção dos actos tendentes a verificar a correcta laboração 

das máquinas ou dos respectivos dispositivos de segurança; 

e) Perdas ou danos com origem em causa externa; 

f)    Explosão, não se entendendo como tal a ruptura ou rebentamento de caldeiras e 

dispositivos similares, turbinas, compressores, cilindros de motores de explosão, 

cilindros hidráulicos, volantes ou outras peças sujeitas à acção de força centrífuga, 

transformadores, comutadores ou mecanismos de comutação imersos em óleo; 

g) Desenvolvimento lento de deformações, distorções, fendas, fracturas, bolhas, laminações, 

rachas ou ranhuras;  

h) Rectificação de juntas ou outras uniões defeituosas. 

2. Ficam igualmente excluídos do âmbito desta Condição Especial: 

a) Perdas ou danos pelos quais os fabricantes ou fornecedores sejam legal ou 

contratualmente responsáveis; 

b) Custos suplementares com quaisquer modificações, melhorias ou revisões dos bens 

seguros, ordenadas pelo Segurado no decurso de uma reparação resultante de um 

sinistro; 
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c) Danos resultantes da continuação em uso de qualquer bem seguro depois do mesmo ter 

sofrido danos, sem que tenha sido feita a sua reparação definitiva e garantido o seu normal 

funcionamento; 

d) Paralisação das máquinas, equipamentos ou instalações; 

e) Lucros cessantes, perdas de exploração ou outras perdas consequenciais de qualquer 

natureza; 

f)     Danos por deterioração de bens refrigerados; 

g) Perdas de produtos armazenados em tanques e depósitos em consequência de derrame 

acidental. 

3. Ficam, ainda, excluídos do âmbito desta Condição especial os danos verificados em: 

a) Ferramentas permutáveis ou substituíveis, tais como brocas, cortantes, lâminas e folhas 

de serra; 

b) Formas, moldes, cunhos, matrizes, punções, revestimentos ou gravações em cilindros e 

rolos; 

c) Partes que, pelo seu uso, natureza ou modo de funcionamento, sofram elevada taxa de 

desgaste ou depreciação, nomeadamente superfícies para triturar ou fracturar materiais, 

crivos, peneiros, filtros, tubos flexíveis, juntas, cordas, esteiras, correias de transmissão, 

telas transportadoras ou elevadoras, cabos que não sejam condutores eléctricos, escovas, 

baterias, pneus e materiais refractários; 

d) Catalisadores e produtos inerentes à laboração, nomeadamente combustíveis, produtos 

químicos, substâncias de filtragem, produtos de limpeza e lubrificantes, gases ou líquidos 

refrigerantes, com excepção dos materiais isolantes dos equipamentos eléctricos. 

CLÁUSULA 4 - VALOR SEGURO 

1. A determinação do capital seguro, ou seja, do valor de cada máquina ou instalação que constitui o objecto 

do presente contrato, é sempre da responsabilidade do Tomador do Seguro e/ou do Segurado e deverá 

corresponder, tanto à data da celebração deste contrato como a cada momento da sua vigência, ao valor 

de substituição. 

2. Entende-se por valor de substituição de um bem seguro o valor de compra actual, em novo, no mercado, 

de um objecto igual ou do mesmo tipo e com as mesmas capacidades e características, mas não 

superiores ou de maior amplitude do que o bem seguro, que possa desempenhar exactamente as 

mesmas funções, acrescido das despesas de frete, montagem e direitos alfandegários. 
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3. Em caso de sinistro, se o valor mencionado na apólice como capital seguro for inferior ao valor de 

substituição (conforme definido no número antecedente) imediatamente antes do sinistro, a indemnização 

devida será paga na proporção existente entre os dois valores. 

4. Segurando-se diversos bens por valores e verbas designadas separadamente, a regra referida no número 

anterior aplica-se a cada uma delas, como se fossem seguros distintos. 

CLÁUSULA 5 - DETERMINAÇÃO DO VALOR DA INDEMNIZAÇÃO 

A determinação da indemnização a pagar ao abrigo desta Condição Especial, será feita em conformidade 

com as seguintes regras: 

1. Quando o dano verificado tiver reparação serão indemnizadas as despesas necessárias para repor o 

bem no estado em que se encontrava imediatamente antes de se verificar o acidente, bem como os 

encargos com a montagem e desmontagem para efeitos de reparação, e ainda o frete normal de 

transporte para uma oficina e saída desta, os impostos alfandegários e/ou direitos aduaneiros se os 

houver, desde que tais encargos tenham sido considerados no capital seguro. 

Se o custo da reparação for igual ou superior ao valor real do bem seguro à data do sinistro, a 

determinação do valor a indemnizar far-se-á com base no número seguinte. 

2. Quando o bem seguro for totalmente destruído, a indemnização será baseada no valor real, à data do 

sinistro, e até à quantia declarada, para esse bem, na descrição da rubrica «AVARIA DE MÁQUINAS». 

Considerar-se-ão, ainda, incluídas as despesas de embalagem, frete normal e montagem, assim como 

impostos alfandegários, se os houver, desde que tais despesas tenham sido consideradas no capital 

seguro. 

3. A Seguradora só pagará as indemnizações devidas depois de estar de posse das facturas e/ou 

documentos comprovativos dos custos das reparações ou substituições efectuadas. 
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006 - AJUSTAMENTO DO CAPITAL (LEEWAY CLAUSE) 

 

1. Ao abrigo desta Condição Especial e de harmonia com o estabelecido nas Condições 

Particulares, o capital seguro e o prémio pago relativo às verbas a que esta condição é aplicável 

– devidamente identificadas nas Condições Particulares –, consideram-se provisórios, sem 

prejuízo do que em contrário possa estar estabelecido nas Condições Gerais do contrato. 

2. Para efeitos de regularização de sinistros, o capital seguro correspondente às verbas referidas 

no número anterior, será o capital real em risco. Contudo, esse capital não poderá, nunca, exceder 

o produto da percentagem indicada nas Condições Particulares pelo capital provisório. 

3. O Tomador do Seguro ou o Segurado, se for pessoa diferente, obriga-se, no final de cada 

anuidade, a comunicar, por escrito, à Seguradora o montante do «Lucro Bruto» efectivamente 

verificado relativo ao período contabilístico mais coincidente com o «Período de Indemnização», 

comunicação essa que terá de ser sempre acompanhada das respectivas «Demonstrações 

Financeiras». 

Com base nessa comunicação do Tomador do Seguro ou do Segurado, será feito o respectivo 

ajustamento do prémio, tendo em conta as seguintes regras: 

a) O prémio adicional devido pelo ajuste será limitado ao resultado da aplicação da 

percentagem de variação acordada, ao prémio provisório; 

b) Qualquer estorno de prémio será limitado a 50 (cinquenta) por cento do prémio provisório. 

4. Para efeito de ajuste do prémio, as eventuais indemnizações que tenham sido pagas durante a 

última anuidade acrescem ao montante do capital efectivamente verificado no período acima 

referido. 

5. O não cumprimento por parte do Tomador do Seguro ou do Segurado, se for pessoa diferente, do 

disposto no nº 3 supra, até 6 (seis) meses após a data de encerramento legal das Contas, implicará 

a cobrança do prémio de ajustamento equivalente à percentagem estabelecida nas Condições 

Particulares. 
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007 - 72 HORAS 

 

Ao abrigo desta Condição Especial fica estabelecido que serão indemnizáveis como se de um único 

sinistro se tratasse, no que concerne ao capital seguro e franquias consideradas, as perdas ou danos 

causados ao bem seguro, ocorridos durante um período de 72 horas consecutivas, desde que estes 

tenham origem numa acção de fenómenos da natureza que seja indemnizável. 

Assim, e para efeitos de aplicação de franquias todas as ocorrências de perdas ou danos causados 

por fenómenos da natureza tais como tempestades, inundações, fenómenos sísmicos ou em 

consequência de aluimento de terras, desmoronamento ou outros movimentos de terra com isso 

relacionados, resultantes de uma causa comum que ocorra durante um período de 72 horas 

consecutivas serão considerados como uma só ocorrência e sujeitos a uma única franquia.  
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008 - CYBER CLAUSE 

 

1. Ao abrigo desta Condição Especial e não obstante o que em contrário estiver estipulado na 

apólice ou em qualquer acta adicional fica expressamente acordado o seguinte: 

a) A apólice não indemnizará qualquer perda, dano, destruição, distorção, eliminação, 

corrupção ou alteração de Dados Electrónicos, devido a qualquer causa, incluindo mas 

não se limitando a Vírus de Computadores, ou perda de uso, redução de funcionalidade e 

custos ou despesas de qualquer natureza, subsequentes ao atrás exposto, 

independentemente de qualquer outra causa ou evento que contribua para o sinistro, 

concorrentemente ou por qualquer outra ordem. 

Para efeitos do estabelecido na presente Condição Especial entende-se por Dados 

Electrónicos os factos, conceitos e informação convertida numa forma utilizável em 

comunicações, interpretação ou processamento por equipamento electrónico ou 

electromecânico de processamento de dados ou por equipamento controlado 

electronicamente e inclui programas, software e quaisquer outras instruções codificadas 

para o processamento e manipulação de dados ou de condução e manipulação dos 

referidos equipamentos. 

Para efeitos do estabelecido na presente Condição Especial entende-se por Vírus de 

Computador um conjunto de instruções ou códigos corruptores, danosos ou não 

autorizados, incluindo um conjunto de instruções ou códigos introduzido sem autorização, 

programático ou de outra natureza, que se auto propague através do sistema de 

computadores ou rede de qualquer espécie, sendo que a expressão Vírus de Computador 

inclui, mas não se limita, aos “Cavalos Troianos”, “Vermes” e “Bombas lógicas ou 

temporais”. 

b) Contudo, na eventualidade de um risco a seguir indicado, resultar do exposto na alínea a), 

o contrato garantirá os danos materiais nos bens seguros ocorridos durante o período de 

vigência da apólice e directamente resultantes daquele risco. 

c) A Lista de Riscos ficará designada nas Condições Particulares. 

2. Ao abrigo desta Condição especial e não obstante o que em contrário estiver estipulado na 

apólice ou em qualquer acta adicional fica expressamente acordado o seguinte: 
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Se qualquer equipamento de processamento electrónico de dados seguro sofrer um dano 

material, coberto pela apólice, a base de avaliação será o custo do equipamento sem dados 

acrescido dos custos de cópia dos Dados Electrónicos dos “backups” ou dos originais. Estes 

custos não incluem a pesquisa e engenharia, nem qualquer custo de recriação, reunião, 

integração, configuração ou instalação dos Dados Electrónicos. Se o equipamento não for 

reparado, substituído ou restaurado, a base de avaliação será o custo de equipamento sem dados. 

Esta apólice não garante qualquer montante atribuído ao valor dos Dados Electrónicos pelo 

Segurado ou por qualquer outra entidade, mesmo que tais Dados Electrónicos não possam ser 

recriados, reunidos, integrados, configurados ou instalados. 
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009 - APÓLICE DE CAPITAL VARIÁVEL (FLUTUANTE) 

 

1. Ao abrigo desta Condição Especial, o contrato funcionará, relativamente ao seguro de 

mercadorias, em regime de capital variável garantindo ao Segurado, até ao limite do capital 

seguro, o pagamento dos danos, consequentes de qualquer dos riscos cobertos, ocasionados às 

matérias seguras, de harmonia com as existências efectivamente verificadas. 

2. O Segurado obriga-se a possuir escrituração própria comprovativa do movimento de entradas e 

saídas das mercadorias, nos locais indicados nas Condições Particulares, e a manter os 

respectivos livros escriturados em dia e à disposição da Seguradora sempre que esta entenda 

oportuno consultá-los. 

3. O Segurado obriga-se também a declarar, mensalmente, à Seguradora, até ao dia 25 de cada mês, 

o maior valor das existências, em cada um dos locais indicados nas Condições Particulares, 

verificado num dos dias do mês anterior. 

4. Na falta de cumprimento da obrigação a que se refere o número anterior, considerar-se-á como 

atingido, no mês ou meses em que a Seguradora não tenha recebido a declaração, o valor máximo 

seguro para efeitos do cálculo do prémio provisional, sem prejuízo do direito legal de, em caso 

de sinistro, se proceder à liquidação deste na base do valor efectivamente existente, se este for 

inferior ao valor máximo contratado. 

5. O cálculo do prémio e respectivo pagamento ficam submetidos às seguintes regras: 

a) Na data da emissão da apólice e no início de cada anuidade subsequente, o Tomador do 

Seguro pagará um prémio provisional calculado sobre o valor do limite máximo coberto 

pelo presente contrato nessa anuidade. No caso de o prémio provisional assim calculado 

ser inferior ao mínimo, estabelecido pela Seguradora, cobrar-se-á esta última quantia 

como prémio mínimo. Este prémio provisional nunca será estornável, nem mesmo nos 

casos de redução de capital ou de resolução do contrato; 

b) No caso de aumento de capital ou de reposição por motivo de sinistro, cobrar-se-á o 

prémio provisional adicional correspondente ao capital aumentado ou reposto, 

proporcionalmente ao tempo que falta decorrer até à data do próximo vencimento anual 

do contrato; 

c) Sobre o valor das existências declaradas em cada mês incidirá uma taxa igual a 1/12 da 

taxa da tarifa ou 1/6 nos seguros sazonais. Logo que o prémio daí resultante exceder o 
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prémio mínimo cobrado inicialmente, cobrar-se-á mensalmente a diferença. No entanto, a 

Seguradora fica com a faculdade de fazer acertos com outra periodicidade ou só no final 

de cada ano. 

6. Se, no momento de um sinistro se verificar que o valor declarado correspondente aos bens 

atingidos, excede a importância segura para esses mesmos bens, aplicar-se-á o disposto na 

cláusula 14 das Condições Gerais. Porém, verificando-se, em caso de sinistro, que o valor 

declarado nas três últimas «aplicações» é inferior ao valor real dos bens, a indemnização será 

reduzida na proporção entre o valor declarado e o valor real. 

7. Quando se encontre em vigor outra apólice sobre os mesmos bens e cobrindo os mesmos riscos, 

em caso de sinistro, a distribuição da cobertura será feita nos termos da Cláusula 15 das 

Condições Gerais, considerando-se como capital seguro pelo presente contrato a diferença entre 

o valor das existências verificadas no dia do sinistro e os valores cobertos pela apólice de capital 

fixo, limitada essa diferença ao capital máximo seguro pela presente apólice. 

8. Sempre que a Seguradora o solicitar, deverá o Segurado facultar os elementos da sua escrita, de 

modo a confirmar os valores constantes das últimas declarações recebidas. 
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010 - VALOR DE SUBSTITUIÇÃO (EQUIPAMENTO INDUSTRIAL) 

Pela presente Condição Especial se declara que, tendo o capital seguro relativo aos bens abrangidos 

por esta condição sido determinado pelo seu valor de substituição em novo, a base sobre a qual se 

calculará a quantia indemnizável em caso de sinistro será o valor em novo, no dia do sinistro, de bens 

da mesma qualidade ou tipo, mas não superiores ou de maior amplitude do que os bens seguros 

quando novos, e observando-se as seguintes disposições: 

1. O valor de substituição terá, como limite máximo, o dobro do valor dos bens sinistrados, no 

momento anterior ao do sinistro, calculado nos termos previstos no n.º 5 da Cláusula 13 das 

Condições Gerais. 

2. Na aplicação da proporcionalidade prevista na Cláusula 14 das Condições Gerais da apólice 

considera-se, como valor dos bens destruídos ou danificados, o respectivo valor de substituição, 

com o limite fixado em 1., tendo em atenção o estabelecido na mesma cláusula. 

3. A indemnização atribuível em resultado do disposto em 2., nunca poderá ser inferior à que seria 

devida se o contrato não incluísse esta Condição Especial. 

4. Os trabalhos de substituição ou reparação devem ser começados e executados com razoável 

rapidez, devendo, em qualquer caso, ficar concluídos dentro de 12 meses após a destruição ou 

dano, ou dentro de qualquer outra extensão de prazo que a Seguradora venha (durante os referidos 

12 meses) a autorizar por escrito. De outro modo, nenhum pagamento será efectuado, além da 

quantia que teria sido indemnizável ao abrigo desta apólice, se esta cláusula não tivesse sido nela 

incorporada. 

5. A Seguradora só será responsável por qualquer pagamento na parte que exceda a quantia que 

seria indemnizável por esta apólice, se esta cláusula não tivesse sido nela incorporada, depois do 

Segurado ter incorrido nas despesas de substituição ou reparação dos bens destruídos ou 

danificados. 

A substituição pode ser concretizada noutro local que mais convenha às necessidades do 

Segurado, mas a responsabilidade da Seguradora não poderá, por esse facto, ser aumentada. 

6. Esta cláusula ficará sem validade ou efeito se: 

a) O Segurado não der conhecimento à Seguradora, dentro de seis meses contados da data 

da destruição ou dano, ou qualquer outro prazo que a Seguradora venha a conceder por 

escrito, da sua intenção de substituir ou reparar os bens destruídos ou danificados; 

b) O Segurado não puder ou não quiser substituir ou reparar os bens destruídos ou 
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danificados no mesmo ou noutro local. 

7. Esta Condição Especial só é válida enquanto a apólice estiver sujeita à Condição Especial de 

Actualização Convencionada de Capitais (014) e desde que não prejudique o disposto na mesma.  

8. Para além das exclusões previstas na Cláusula 4 das Condições Gerais, ficam excluídos do âmbito 

da cobertura conferida por esta garantia os modelos e protótipos, matrizes, fotografias, desenhos 

e documentos, veículos e/ou seus reboques, máquinas agrícolas e toda a classe de bens cuja 

antiguidade à data do sinistro seja igual ou superior a 10 anos. 
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011 - ENCARGOS COM HONORÁRIOS A TÉCNICOS 

 

1. Ao abrigo desta Condição Especial e sujeito ao prévio pagamento por parte do Tomador do Seguro 

do respectivo prémio adicional, ficam garantidos os encargos com técnicos, nomeadamente 

consultores, engenheiros e arquitectos necessários para a reconstrução ou reparação dos bens 

seguros sinistrados. 

2. Fica acordado que tais encargos só serão indemnizáveis se tiverem origem numa perda ou dano 

nos bens seguros garantida ao abrigo da Secção I – Danos Materiais das Condições Gerais da 

apólice. 

3. Se o(s) montante(s) seguro(s) do(s) bem(ns) danificado(s) for(em) inferior(es) ao(s) valor(es) de 

substituição, a importância a indemnizar ao abrigo desta cláusula, por tais encargos extra, será 

reduzida na mesma proporção. 

4. Fica igualmente acordado que o valor indemnizável por esta Condição Especial não poderá exceder 

o montante fixado nas Condições Particulares. 
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012 - DESPESAS COM REMOÇÃO DE ESCOMBROS 

 

1. Ao abrigo desta Condição Especial, fica expresso e acordado que a Seguradora indemnizará o 

Segurado das despesas com remoção de destroços que sejam consequência directa dos danos 

materiais indemnizáveis ao abrigo da Secção I deste contrato. 

2. Fica igualmente acordado que o valor indemnizável ao abrigo desta Condição Especial não poderá 

exceder o montante fixado nas Condições Particulares. 

3.  Se o(s) montante(s) seguro(s) do(s) bem(ns) danificado(s) for(em) inferior(es) ao(s) valor(es) de 

substituição, a importância a indemnizar ao abrigo desta cláusula, por tais encargos extra, será 

reduzida na mesma proporção. 
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013 - ENCARGOS EXTRA POR HORAS EXTRAORDINÁRIAS, TRABALHO 

NOTURNO, TRABALHO EM FERIADOS E TRANSPORTES EM VIA 

RÁPIDA 

 

1. Ao abrigo da presente Condição Especial e sujeito ao prévio pagamento por parte do Tomador do 

Seguro do respectivo prémio adicional, ficam garantidos os encargos extra por horas de trabalho 

extraordinário, trabalho nocturno, trabalho em dias feriados e transporte em via rápida (excluindo 

frete aéreo), nos termos indicados nos números seguintes. 

2. Fica acordado que tais encargos só serão indemnizáveis se tiverem origem numa perda ou dano 

nos bens seguros garantida ao abrigo da cobertura da Secção I – Danos Materiais das Condições 

Gerais da apólice. 

3. Se o(s) montante(s) seguro(s) do(s) bem(ns) danificado(s) for(em) inferior(es) ao(s) valor(es) 

determinados nos termos da cláusula 13 das Condições Gerais, a importância a indemnizar ao 

abrigo desta Condição Especial por  tais encargos extra, será reduzida na mesma proporção. 

4. Fica igualmente acordado que o valor indemnizável por esta Condição Especial não poderá 

exceder o montante fixado nas Condições Particulares. 
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014 - ACTUALIZAÇÃO CONVENCIONADA DE CAPITAIS 

 

1.  Sem prejuízo do previsto na cláusula 13 das Condições Gerais fica expressamente convencionado 

que o capital seguro pela presente apólice, constante das Condições Particulares, é 

automaticamente actualizado, em cada vencimento anual, ou noutra frequência temporal 

convencionada, pela aplicação da percentagem indicada para esse efeito nas Condições 

Particulares.  

2.  O capital actualizado consta do recibo de prémio correspondente, relativo à anuidade seguinte, ou 

ao período contratual não anual convencionado.  

3.  O estipulado nesta cláusula não dispensa o Tomador do Seguro de proceder a convenientes 

revisões do capital seguro, quer por reavaliação dos bens seguros, benfeitorias ou beneficiações, 

quer pela inclusão de novos bens.  

4.  O Tomador do Seguro pode renunciar à actualização estabelecida nesta Condição Especial desde 

que o comunique à Seguradora, com a antecedência mínima de 60 dias em relação ao vencimento 

anual da apólice. 
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015 - ALUIMENTOS DE TERRAS (não aplicável a taludes não 

intervencionados) 

 

CLÁUSULA 1 - ÂMBITO DA COBERTURA 

Pela presente Condição Especial, fica expresso e acordado que, em complemento aos termos, 

condições e exclusões, contidas na Apólice ou nela mencionadas, ficam garantidos os  danos sofridos 

pelos bens seguros em consequência dos seguintes fenómenos geológicos: 

- Afundamento / assentamento, deslizamentos e derrocadas, assim como da alteração das condições 

geológicas/geotécnicas dos terrenos de fundações, desde que súbitos e imprevistos, e sujeito às 

seguintes exclusões: 

CLÁUSULA 2 - EXCLUSÕES ESPECÍFICAS 

Para além das exclusões previstas na Cláusula 4 das Condições Gerais, ficam igualmente excluídos 

do âmbito desta Condição Especial: 

a) Perdas ou danos resultantes de colapso total ou parcial das estruturas seguras, não 

relacionadas com os riscos geológicos garantidos; 

b) Perdas ou danos acontecidos em edifícios ou outros bens seguros, que estejam assentes 

sobre fundações que contrariem as normas técnicas ou as boas regras de engenharia de 

execução das mesmas, em função das características dos terrenos e do tipo de construção ou 

bens envolvidos nesta cobertura; 

c) Perdas ou danos resultantes de deficiência de construção, de projeto, de qualidade de terrenos 

ou outras características do risco, que fossem ou devessem ser do conhecimento prévio do 

Tomador do Seguro e/ou do Segurado, assim como danos em bens seguros que estejam 

sujeitos à ação contínua da erosão e acção das águas, salvo se o Segurado fizer prova que os 

danos não têm qualquer relação com aqueles fenómenos; 

d) Perdas ou danos consequentes de qualquer dos riscos acima cobertos, desde que se 

verifiquem durante a ocorrência de abalos sísmicos ou no decurso das 72 horas seguintes à 

última manifestação do fenómeno sísmico; 

e) Perdas ou danos nos bens seguros se, no momento da ocorrência do sinistro, os mesmos já 

se encontrem danificados, desmoronados ou deslocados das suas fundações. 
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016 – AUTORIDADES PÚBLICAS 

 

Pela presente Condição Especial, fica expresso e acordado que, em complemento aos termos, 

condições e exclusões, contidas na Apólice ou nela mencionadas, ficam garantidos os custos 

adicionais efectuados com a reposição de propriedades danificadas por sinistro garantido e 

unicamente devidos pela necessidade de cumprir com regulamentos, estatutos ou disposições legais 

relativos à reconstrução da propriedade segura incluindo os custos com a demolição e reposição de 

qualquer parte da propriedade que não tenha sido danificada pelo sinistro. 

O valor indemnizável ao abrigo desta Condição Especial não incluirá: 

a) O custo do cumprimento de tais regulamentos, estatutos ou disposições legais, desde que a 

destruição ou o dano tenha ocorrido antes do início da apólice, ou quando a notificação para o 

cumprimento tenha sido feita ao Segurado antes da ocorrência do dano; 

b) Quaisquer aumentos de taxas, impostos, direitos, encargos, colectas ou avaliações como 

resultado do cumprimento de tais regulamentos, estatutos ou disposições legais. 

O limite de responsabilidade para esta Condição Especial não excederá em cada ocorrência o limite 

indicado nas Condições Particulares da apólice. 
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017 - BENS DE EMPREGADOS 

 

Pela presente Condição Especial, fica expresso e acordado que, em complemento aos termos, 

condições e exclusões, contidas na Apólice ou nela mencionadas, ficam garantidos os danos sofridos 

pelos bens de uso pessoal dos empregados, desde que de sua propriedade, em consequência de um 

sinistro a coberto desta apólice e até ao limite fixado nas Condições Particulares. 

Excluem-se desta cobertura os danos em: 

a) Metais preciosos, moedas, jóias, antiguidades e obras de arte; 

b) Dinheiro, cheques, títulos e acções. 
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018 - REMOÇÃO TEMPORÁRIA DE BENS 

 

Pela presente Condição Especial, fica expresso e acordado que, em complemento aos termos, 

condições e exclusões, contidas na Apólice ou nela mencionadas, os bens cobertos pela presente 

apólice permanecem seguros enquanto temporariamente removidos para limpeza, renovação, 

reparação ou outros propósitos similares, quer nas mesmas ou em quaisquer outras instalações e em 

trânsito entre elas, por estrada, caminho-de-ferro ou vias fluviais interiores. 

O valor indemnizável no que respeita a cada um dos bens seguros, não deverá exceder o valor que 

teria sido indemnizável se o dano tivesse ocorrido nas instalações donde os bens tenham sido 

temporariamente removidos. 

Fica igualmente acordado que o valor indemnizável por esta Condição Especial não poderá exceder o 

montante fixado nas Condições Particulares durante o período de vigência da Apólice. 
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019 – DESENHOS E DOCUMENTOS 

1. Pela presente Condição Especial, fica expresso e acordado que, em complemento aos termos, 

condições e exclusões, contidas na Apólice ou nela mencionadas e dentro dos limites que se 

indiquem nas Condições Particulares, fica convencionado que a Seguradora indemnizará, em 

consequência de qualquer sinistro a coberto desta apólice, os prejuízos sofridos em: 

a) Manuscritos, desenhos, plantas e projectos. 

b) Escrituras e outros documentos oficiais escritos, com inclusão dos respectivos selos. 

c) Documentos, impressos e livros de escrita contabilística, em resultado da efectivação de 

qualquer dos riscos garantidos pelo contrato. 

d) Suportes informáticos e demais formas de armazenamento de informação. 

2. No cômputo da indemnização apenas será tomado em consideração, o custo efectivo despendido 

para reconstruir ou refazer os referidos «Desenhos e Documentos», sob justificação da 

necessidade da sua reprodução. 

3. A indemnização poderá ser liquidada à medida em que as referidas despesas se mostrem 

efectivamente despendidas pelo Tomador do Seguro ou pelo Segurado, se for pessoa diferente, 

nunca excedendo o prazo de 12 meses, após a verificação do sinistro. 
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020 - OBRAS DE ARTE, ANTIGUIDADES, JOIAS E OBJECTOS DE 

COLECÇÃO 

Pela presente Condição Especial, fica expresso e acordado que, em complemento aos termos, 

condições e exclusões, contidas nas Condições Gerais da Apólice e na Condição Especial, e em 

complemento à Condição Especial “Furto ou Roubo”, fica expresso e acordado que a base de cálculo 

para a avaliação das indemnizações para jóias, pedras preciosas, metais preciosos, relógios, quadros, 

manuscritos, antiguidades, colecções de selos e moedas, ou quaisquer obras de arte, será a seguinte: 

1. O capital seguro deverá corresponder ao valor declarado pelo Tomador do Seguro ou Segurado, 

se for pessoa diferente, em consonância com a avaliação efectuada por entidade com idoneidade 

reconhecida, devendo o Segurado enviar à Seguradora relação descritiva e valorizada dos 

objectos seguros, aquando da subscrição do seguro / cobertura:  

a) Para as peças valorizadas individualmente na relação fornecida à Seguradora, será 

considerado esse valor para cálculo da indemnização; 

b) Para as peças valorizadas por conjuntos, pares, séries, serviços, colecções, etc., na 

relação fornecida à Seguradora, fica entendido e acordado que as perdas ou danos em 

qualquer peça, elemento ou objecto que faça parte desse conjunto, par, série, serviço ou 

colecção serão indemnizáveis na base do valor desse par ou conjunto. 

2. O cálculo da indemnização será considerado com base no valor da avaliação efectuada pelo perito 

avaliador ou, caso não tenha existido avaliação prévia, com base na relação enviada pelo 

Segurado tomando como referência o valor de mercado da(s) peça(s) danificada(s) no momento 

da ocorrência do sinistro. 

No entanto, a Seguradora nunca indemnizará com base num valor superior ao valor inicialmente 

aceite, constante na relação enviada pelo Segurado. 

3. Nos casos em que a Seguradora indemnize pela totalidade do valor de cada um dos Objectos 

Seguros, ou pelo valor do par ou pelo valor do conjunto, a Seguradora passará a ser proprietária 

dos referidos objectos e reserva-se o direito de tomar a posse desse objecto seguro, par ou 

conjunto. 

4. No caso da reclamação de sinistro incidir em danos ou perdas parciais do Objecto Seguro, a 

indemnização a pagar deverá reflectir os custos e despesas de restauro mais a eventual 

depreciação do Objecto Seguro que nunca deverá ser superior ao valor inicialmente aceite, 

constante na relação enviada pelo Segurado. 
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021 - OPERAÇÕES DE CONSTRUÇÃO, RECONSTRUÇÃO E 

REPARAÇÃO INSTALAÇÃO OU MONTAGEM 

 

Pela presente Condição Especial, fica expresso e acordado que, em complemento aos termos, 

condições e exclusões, contidas na Apólice ou nela mencionadas, a cobertura da presente Apólice é 

extensível a obras de remodelação e ampliação dos locais de risco seguros, incluindo os trabalhos 

permanentes ou temporários relativos a obras contratadas pelo Segurado, os materiais incorporados 

ou a incorporar na mesma. 

Ficam excluídos os riscos inerentes aos próprios trabalhos de construção que devem estar cobertos 

por uma apólice de Construção/Montagem 

Fica estabelecido que o capital máximo, por sinistro e anuidade, não poderá exceder o valor fixado 

nas Condições Particulares da Apólice. 
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022 - TRANSPORTES TERRESTRES 

 

CLÁUSULA 1 - ÂMBITO DA COBERTURA 

Pela presente Condição Especial, fica expresso e acordado que ficam garantidos os danos materiais 

que sofram as mercadorias sobre as quais o Tomador do Seguro ou o Segurado, se for pessoa 

diferente, tenha título de propriedade ou outro interesse segurável e estejam relacionadas com a 

actividade desenvolvida pela Empresa segura durante o seu transporte, por território nacional, em 

veículos de circulação terrestre, propriedade do Tomador do Seguro ou do Segurado, desde o 

momento em que o veículo inicia o transporte das mercadorias até ao seu destino, em consequência 

de: 

a) Incêndio, Raio e Explosão, excepto combustão espontânea; 

b) Acidentes do meio de transporte que se verifiquem por quedas em valas, barrancos, 

precipícios, rios ou mar, colisão ou choque ou capotamento do veículo transportador, chuvas 

ou neves tempestuosas, aludes, avalanches, aluimentos ou desprendimentos de terras, 

desmoronamento de edifícios, pontes, túneis e outras construções e alagamento súbito das 

vias rodoviárias; 

c) Perda total da embarcação, naufrágio, abalroamento, colisão ou abordagem que se verifique 

durante o eventual trânsito do veículo transportador a bordo de embarcações para travessia 

de superfícies fluviais ou marítimas: 

d) Roubo praticado com violência ou ameaça de violência, devidamente comprovada, sobre as 

pessoas que ocupem o veículo utilizado para o transporte; 

e) Incêndio quando, estando as mercadorias depositadas no veículo, este se encontre 

ocasionalmente, e por um período não superior a 72 horas, em garagem ou parque fechado. 

A Seguradora reembolsará, ainda, as despesas justificadas em que o Tomador do Seguro ou o 

Segurado tenha razoavelmente incorrido para o salvamento ou reexpedição das mercadorias seguras 

em consequência de um sinistro ao abrigo desta cobertura. 

CLÁUSULA 2 - EXCLUSÕES ESPECÍFICAS 

Para além das exclusões previstas na cláusula 4 das Condições Gerais, ficam igualmente excluídas 

do âmbito desta Condição Especial os danos em consequência de ou sofridos por: 

a) Mercadorias corrosivas, inflamáveis e/ou explosivas; 
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b) Jóias, pedras e/ou metais preciosos, colecções, livros raros, quadros, móveis artísticos e, em 

geral, todos os objectos que tenham valor especial ou estimativo; 

c) Atrasos no transporte, vício próprio das mercadorias, deficiência ou insuficiência de 

acondicionamento ou embalagem e quebras naturais das mesmas; 

d) Sinistros causados por má fé ou negligência grave do Tomador do Seguro ou do Segurado ou 

de pessoas que dele dependam, ou por quem ele seja civilmente responsável; 

e) Infracções à regulamentação de expedição assim como de importação, exportação ou de 

trânsito. Contrabando e comércio, ou actividade ou tráficos proibidos, clandestinos ou ilegais; 

f) Detenção, embargo, apreensão ou confiscação por providência judicial ou administrativa, 

carência de documentos ou de requisitos para a livre circulação das mercadorias; 

g) Actos político-sociais devidos a motins, distúrbios, sabotagens, terrorismo, greves, lock-out 

ou boicote, guerra civil ou internacional, declarada ou não, levantamentos populares ou 

militares, insurreição, rebelião, revolução ou operações bélicas de qualquer espécie; 

h) Acontecimentos qualificados pelo poder público de «catástrofe ou calamidade nacional»; 

i)  Excesso de carga, inadequação do meio de transporte utilizado; 

j)  Excesso de velocidade ou de horas de condução; 

k)  Incumprimento das inspecções obrigatórias dos veículos transportadores ou deficiente 

manutenção dos mesmos, ou das máquinas com que estejam equipados; 

l)  Infracções às normas e regulamentos legais; 

m) Transporte efectuado em veículo transportador por pessoa não habilitada a exercer essas 

funções; 

n)  Perdas de mercado, atraso na viagem ou quaisquer outras perdas consequenciais; 

o)  Transporte de mercadorias perigosas e explosivos; 

p) Qualquer facto ou acontecimento que não esteja expressamente mencionado nas alíneas a) a 

e) da presente Cláusula. 

CLÁUSULA 3 - BENS SEGUROS 

A presente cobertura apenas garantirá os bens que: 

a) Estejam mencionados na descrição da rubrica «Bens Transportados»; 
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b) Se encontrem dentro de um dos veículos previamente indicados pelo Tomador do Seguro ou 

pelo Segurado, para o transporte. 

CLÁUSULA 4 - VALOR SEGURO 

O valor dos bens a transportar anualmente ao abrigo desta cobertura será o indicado nas Condições 

Particulares. O valor máximo a transportar por veículo fica limitado ao valor declarado nas condições 

Particulares. 

Sempre que o valor transportado por veículo seja superior ao montante referido, o Tomador do Seguro 

ou o Segurado deverá contratar uma apólice específica do Ramo Transportes, na ausência da qual, 

em caso de sinistro, se aplicará a Regra Proporcional conforme disposto na legislação em vigor. 
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023 – CARÊNCIA DE CLIENTES 

 

Pela presente Condição Especial, fica expresso e acordado que, em complemento aos termos, 

condições e exclusões, contidas na Apólice ou nela mencionadas, ficam garantidos os prejuízos 

resultantes da paralisação parcial ou total da actividade da empresa segura, em consequência de 

sinistro ocorrido nas instalações dos seus principais Clientes, devidamente identificados nas 

Condições Particulares, desde que tal sinistro se ocorrido nas instalações do Segurado, estivesse ao 

abrigo das garantias descritas no Âmbito da Cobertura desta apólice. 

Para efeitos de aplicação desta Condição Especial, o «Período de Indemnização» será o 

expressamente referido nas Condições Particulares para esta garantia. 
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024 – CARÊNCIA DE FORNECEDORES 

 

Pela presente Condição Especial, fica expresso e acordado que, em complemento aos termos, 

condições e exclusões, contidas na Apólice ou nela mencionadas, ficam garantidos os prejuízos 

resultantes da paralisação parcial ou total da actividade da empresa segura por interrupção do 

fornecimento de produtos, em consequência de sinistro ocorrido nas instalações dos seus principais 

fornecedores, devidamente identificados nas Condições Particulares, desde que tal sinistro se 

ocorrido nas instalações do Segurado, estivesse ao abrigo das garantias descritas no âmbito da 

Cobertura desta apólice. 

Para efeitos de aplicação desta Condição Especial, o «Período de Indemnização» será o 

expressamente referido nas Condições Particulares para esta garantia. 

Fica expressamente acordado que, em caso de sinistro indemnizável ao abrigo da presente Condição 

Especial, o Tomador do Seguro suportará, de sua conta, as franquias dedutíveis ao sinistro, de acordo 

com o indicado nas Condições Particulares da apólice.  
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025 – IMPEDIMENTO DE ACESSO 

 

Pela presente Condição Especial, fica expresso e acordado que, em complemento aos termos, 

condições e exclusões, contidas nas Condições Gerais da Apólice ou nela mencionadas, fica 

garantido o pagamento dos prejuízos sofridos pelo Segurado, causados pela interrupção ou redução 

da actividade do Segurado devido à interdição ou impossibilidade, total ou parcial, de acesso às suas 

instalações, em consequência directa de danos materiais ocorridos nas imediações das mesmas, 

causados por qualquer dos riscos garantidos pela presente Apólice. 

Esta garantia fica limitada ao valor indicado nas Condições Particulares. 
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026 - POLUIÇÃO E CONTAMINAÇÃO 

 

Pela presente Condição Especial, fica expresso e acordado que, em complemento aos termos, 

condições e exclusões contidas na Apólice ou nela mencionadas, a cobertura desta Apólice é 

extensiva às perdas ou danos aos bens seguros causados por Infiltração e/ ou Poluição e/ ou 

Contaminação, até ao limite de estabelecido nas Condições Particulares, resultante de Danos 

Materiais causados ao abrigo dos riscos abaixo nomeados. 

1. Se, 

a) qualquer dos riscos nomeados no ponto 4 forem a única causa, imediata e directa dos 

danos materiais a bens seguros ao abrigo desta Apólice (de ora em diante definido como 

“Dano Original”); e 

b) o Dano Original for a causa única, imediata e directa de infiltração em e/ou poluição e/ou 

contaminação de bens que estejam: 

i. nas mesmas instalações que o Dano Original; e 

ii. seguras ao abrigo desta Apólice contra o risco nomeado que causou o 

Dano Original; e 

c) o bem referido for por ele danificado (de ora em diante definido como “Danos 

Consequenciais”). 

2. Então esta Apólice, sujeita aos termos e limitações adicionais, também indemniza: 

a) Os Danos Consequenciais; e  

b) a despesa razoável e necessariamente incorrida pelo Segurado para remoção de 

escombros e/ ou limpeza que seja: 

i. limitada às mesmas instalações que o Dano Original; e 

ii. tornada necessária unicamente pelo Dano Consequente, mas em caso 

algum incluirá toda e qualquer despesa de limpeza ou remoção de terra, 

água ou ar. 

O Dano Consequente e a despesa com a remoção de escombros e/ ou limpeza, é considerado 

para efeitos do estipulado nesta Condição Especial como “Sinistro Consequente”. 

3. Contudo, o Sinistro Consequente só está garantido pela Apólice quando: 

a) A Seguradora tenha acordado em pagar o Dano Original ou, exceptuando o funcionamento 

de uma franquia contratual, teria acordado em pagar o Dano Original; e 
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b) No prazo de 6 meses a contar da data do sinistro causador do Dano Original, o Segurado 

tomou conhecimento e informou a Seguradora do montante relativo ao Sinistro 

Consequente. 

4. Riscos Nomeados 

a) Incêndio, Queda de Raio e Explosão; 

b) Tempestades; 

c) Inundações; 

d) Danos por Água; 

e) Derrame Acidental; 

f) Fenómenos Sísmicos. 

 

Nada nesta Condição Especial, contudo, alargará o âmbito desta Apólice para cobrir qualquer 

condição pré-existente ao Dano Original. Também não segurará qualquer perda, dano, custo, despesa, 

multa, penalidade, ou outra verba que seja incorrida, suportada ou imposta por, ou pela ameaça de, 

qualquer julgamento, ordem, orientação, instrução ou pedido de, ou qualquer acordo com, autoridade 

civil ou militar ou qualquer outra pessoa (e quer resulte ou não de litígio público ou privado) em relação 

com qualquer tipo de infiltração ou qualquer tipo de poluição e/ ou contaminação com qualquer 

origem. 
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027 – MÁQUINAS CASCO 

 

1. Pela presente Condição Especial, fica expresso e acordado que, em complemento aos termos, 

condições e exclusões, contidas nas Condições Gerais da Apólice ou nela mencionadas, fica 

garantido até ao limite estabelecido nas Condições Particulares, os danos materiais causados 

directamente em máquinas, em consequência de sinistro de causa externa coberto pela apólice. 

2. A presente garantia é válida quando os bens seguros se encontrem em laboração, em repouso, 

em montagem ou desmontagem e em operações de manutenção ou reparação. 

1. Para além das exclusões previstas na cláusula 4 das Condições Gerais, ficam igualmente excluídas 

do âmbito desta Condição Especial: 

a) Avarias mecânicas ou eléctricas internas, quebra ou desajustamentos, congelação ou 

escassez do líquido refrigerante ou de outros fluidos, lubrificação deficiente ou escassez 

de óleo ou perda de combustível, lubrificante ou refrigerante; 

b) Explosão de caldeiras ou recipientes de pressão ou de motores de combustão interna; 

c) Influências graduais e progressivas provocadas pela atmosfera ambiental normal 

designadamente efeitos de uso, fadiga térmica ou mecânica, desgaste, deterioração 

mesmo que constituam consequência da falta de uso ou do normal funcionamento; 

d) Desgaste ou uso normal, vetustez, fadiga, ferrugem, corrosão, erosão ou oxidação, 

cavitação ou deterioração devidas a falta de uso, condições atmosféricas normais, 

incrustação, riscos em superfícies pintadas ou polidas e amolgadelas que não afectem o 

normal funcionamento de bem seguro; 

e) Desenvolvimento lento de deformações, distorções, fendas, fracturas, bolhas, laminações, 

rachas ou ranhuras e rectificação de juntas ou outras uniões defeituosas, a menos que 

estes defeitos resultem em avaria por outra forma garantida pela Apólice; 

f) Utilização diferente daquela para a qual a maquinaria foi construída, sobrecargas 

intencionais ou quaisquer experiências ou ensaios que envolvam condições anormais de 

trabalho, com excepção dos actos tendentes a verificar a correcta laboração das máquinas 

ou dos respectivos dispositivos de segurança; 

g) Circunstâncias pelas quais sejam responsáveis, por força da Lei, de garantia ou de 

contrato de manutenção e assistência, o construtor, o representante, o fornecedor, o 

vendedor ou o instalador dos bens seguros; 
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h) Acções ou omissões do Tomador do Seguro ou do Segurado, seus familiares, seus 

legítimos representantes e seus trabalhadores em estado de embriaguez, sob a influência 

de estupefacientes ou em estado de demência;   

i) Violação grave de normas legais ou de procedimentos técnicos elementares que o 

Segurado ou as pessoas pelas quais é civilmente responsável deveriam necessariamente 

conhecer e cumprir: 

j) Danos já existentes à data do sinistro ou faltas que se descubram ao efectuar qualquer 

inventário ou revisão de controlo; 

k) Uso dos bens seguros depois de ocorrido um sinistro e antes da sua reparação definitiva 

ter lugar e de estarem garantidas as condições normais de operação; 

l) Despesas com horas extraordinárias e fretes especiais. 

2. Não ficam também garantidos as perdas ou danos causados directa ou indirectamente em: 

a) Máquinas quando em circulação nas vias publicas pelos seus próprios meios e em 

embarcações ou aeronaves; 

b) Equipamentos alugados, quando a responsabilidade seja atribuída ao proprietário quer 

legalmente, quer segundo contrato de aluguer e/ou manutenção; 

c) Maquinaria, equipamento ou materiais de construção que se instalem em qualquer edifício 

ou estrutura para formar parte definitiva dos mesmos; 

d) Ferramentas permutáveis tais como brocas, abrasivos, cortantes e folhas de serra, moldes 

e matrizes, revestimento ou gravações em cilindros e rolos, salvo de acompanhadas da 

destruição total ou parcial do bem seguro; 

e) Partes que, pelo seu uso ou natureza, sofram elevada taxa de desgaste ou de depreciação, 

nomeadamente superfícies para pulverizar ou fracturar materiais, crivos, peneiros, cordas, 

correias, cadeias, telas transportadoras ou elevadoras, baterias, pneus, cabos que não 

sejam condutores eléctricos, escovas e materiais refractários, salvo se acompanhados de 

destruição total ou parcial do Bem seguro; 

f)     Fundações e alicerces das máquinas. 

3. A Seguradora não garante, em caso algum, o pagamento de custos suplementares com quaisquer 

modificações, melhorias ou revisões ordenadas pelo Segurado no decurso de uma reparação 

resultante de um sinistro coberto. 
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028 – VEÍCULOS PARQUEADOS 

 

Pela presente Condição Especial, fica expresso e acordado que, em complemento aos termos, 

condições e exclusões, contidas na Apólice ou nela mencionadas, ficam garantidos, até aos limites 

indicados nas Condições Particulares, os danos ocorridos em viaturas do Segurado e/ou dos seus 

colaboradores estacionadas nas instalações do Segurado, em consequência de sinistro coberto pela 

presente apólice, e verificado em outros bens seguros. 

Fica expressamente acordado que, em caso de sinistro indemnizável ao abrigo da presente Condição 

Especial, o Tomador do Seguro suportará, de sua conta, a franquia dedutível ao sinistro, de acordo 

com o indicado nas Condições Particulares da apólice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                    

Versão NV-CG-RM-AR-003 de 28/04/2021        77/78 

 

029 – TALUDES (NÃO INTERVENCIONADOS) 

 

1. Pela presente Condição Especial, fica expresso e acordado que, em complemento aos termos, 

condições e exclusões, contidas nas Condições Gerais da Apólice ou nela mencionadas, fica 

convencionado, que o presente contrato cobre as perdas ou danos causados a encostas e taludes 

não intervencionados por elementos de contenção. 

2. Ficam excluídos desta Condição Especial as perdas ou danos decorrentes de escorregamentos 

de terras, excepto quando forem causados por fenómenos sísmicos ou por precipitações, cheias 

ou inundações quando os valores da precipitação atmosférica ou forem superiores aos valores 

máximos ocorridos no período de retorno de 20 anos, calculado de acordo com as estatísticas 

oficiais dos serviços meteorológicos mais próximos do local do risco e para o período de vigência 

do contrato. 
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030 - RISCOS ELÉCTRICOS 

 

Pela presente Condição Especial, fica expresso e acordado que, em complemento aos termos, 

condições e exclusões, contidas na Apólice ou nela mencionadas, ficam cobertos os danos ou 

prejuízos causados a quaisquer máquinas eléctricas e electrónicas, transformadores, aparelhos e 

instalações eléctricas (que obedeçam às normas legais) e aos seus acessórios, em virtude de efeitos 

directos de corrente eléctrica, nomeadamente sobretensão e sobreintensidade, incluindo os 

produzidos pela electricidade atmosférica, curto-circuito, mesmo quando não resulte incêndio. 

Não ficam garantidos os danos: 

a) Causados a fusíveis, resistências de aquecimento, lâmpadas de qualquer natureza, tubos 

catódicos dos componentes electrónicos, quando não causados por incêndio ou pela 

explosão de um objecto vizinho; 

b) Devidos a desgaste pelo uso ou a qualquer deficiência de funcionamento mecânico; 

c) Que estejam abrangidos pelas garantias de fornecedor, fabricante ou instalador. 

Fica estabelecido que o capital máximo, por sinistro e anuidade, não poderá exceder o valor fixado 

nas Condições Particulares da Apólice. 

Fica expressamente acordado que, em caso de sinistro indemnizável ao abrigo da presente Condição 

Especial, o Tomador do Seguro suportará, a franquia dedutível ao sinistro, de acordo com o indicado 

nas Condições Particulares da apólice.  


