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Você acaba de contratar a proteção de uma 
das maiores seguradoras do mundo, Zurich 
Brasil Seguros.

este manual contém todas as informações 
sobre o seguro e vai ajudá-lo a conhecer 
as coberturas e serviços disponíveis, bem 
como limitações, exclusões e procedimentos 
para pagamento dos prêmios, ocorrência de 
sinistros, entre outros.

Prezado Segurado,
Parabéns!

confi ra em sua apólice as condições, 
cláusulas e coberturas contratadas, 
havendo alguma divergência,  entre em 
contato diretamente com seu corretor ou  
com  nossa central de Atendimento. 

Zurich Brasil Seguros
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cONdiÇÕeS GeRAiS dO SeGURO
ZURicH ReSidêNciA

 • 1.0  OBjeTiVO dO SeGURO

O Seguro Zurich Residência tem por objetivo indenizar o 
Segurado, até o Limite Máximo de Garantia, pelos prejuízos 
e responsabilidades resultantes dos riscos cobertos em cada 
uma das coberturas contratadas.

1.1  Assistência 24 Horas

Poderá ser contratada também a assistência 24 horas, 
de acordo com as condições Gerais dos Serviços de 
Assistência 24 Horas.

1.2  Coberturas e Serviços Contratados

entende-se como contratadas as garantias e serviços 
que, dentre as que são oferecidas neste plano de seguro, 
forem propostas pelo Segurado e aceitas pela Seguradora, 

mediante pagamento do prêmio respectivo.  É obrigatória 
a contratação da cobertura Básica nº 1 e de pelo menos 
mais uma das coberturas adicionais.

1.3 Estrutura deste Plano

1.3.1. Para os devidos fins e efeitos, serão consideradas 
em cada caso somente as condições correspondentes às 
coberturas aqui previstas e contratadas, desprezando-se 
as demais constantes deste Manual do Segurado que não 
foram contratadas.

1.3.2. Para os casos não previstos nas condições contratuais 
deste plano serão aplicadas as leis que regulamentam os 
seguros no Brasil.

1.4  Informações ao Segurado

1.4.1. O Segurado, ao assinar a proposta de seguro, declara 
o recebimento das presentes condições contratuais. 
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1.4.2. A alteração deste contrato de seguro somente poderá  
ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu 
representante legal ou por corretor de seguros habilitado.

1.4.3. este plano de seguro é garantido pela Zurich Minas 
Brasil Seguros S.A, cNPj 17.197.385/0001-21 e está 
registrado na SUSeP sob os números:

a) coberturas de danos Materiais: Processo SUSeP 
nº 15414.004664/2004-95; 
b) coberturas de Responsabilidade civil: Processo 
SUSeP nº 15414.003865/2006-37; 
c) coberturas de Pessoas: Processo SUSeP nº 
15414.004965/2006-81. 

1.4.4. O registro deste plano na SUSeP não implica, por 
parte desta Autarquia, incentivo ou recomendação à sua 
comercialização.

1.4.5. O Segurado e/ou o Beneficiário poderá consultar 
a situação cadastral do seu corretor de seguros no site 

www.susep.gov.br por meio do número de seu registro na 
SUSeP, nome completo, cNPj ou cPF.

 • 2.0  deFiNiÇÕeS

Para efeito das disposições deste seguro ficam 
convencionadas as seguintes definições:

Acidente: acontecimento imprevisto ou fortuito e 
involuntário do qual resulta um dano causado à coisa ou 
à pessoa.

Acidente Pessoal: evento com data caracterizado, exclusiva 
e diretamente externo, súbito, involuntário e violento e 
causador de lesão física, que, por si só e independentemente 
de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência 
direta, a morte ou a invalidez permanente total ou parcial 
do Segurado, ou que torne necessário tratamento médico. 

incluem-se no conceito de acidente pessoal, as lesões 
decorrentes de: 
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a) suicídio, ou sua tentativa; 
b) ação da temperatura do ambiente ou influência 
atmosférica, quando a elas o Segurado ficar sujeito em 
decorrência de acidente coberto; 
c) escapamento acidental de gases e vapores; 
d) sequestros e tentativas de sequestros; 
e) alterações anatômicas ou funcionais da coluna 
vertebral, de origem traumática, causadas exclusivamente 
por fraturas ou luxações radiologicamente comprovadas.

excluem do conceito de acidente pessoal:
a) doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que 
sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas 
ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente, 
ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e 
embolias, resultantes de ferimento visível, causada em 
decorrência de acidente coberto;
b) intercorrências ou complicações consequentes 
da realização de exames, tratamentos clínicos ou 
cirúrgicos, quando não decorrente de acidente coberto;

c) as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou 
facilitadas por esforços repetitivos ou micro traumas 
cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito 
com os mesmos, assim como as lesões classificadas 
como: Lesão por esforços Repetitivos – LeR, doenças 
Osteo-musculares Relacionadas ao Trabalho – dORT, 
Lesão por Trauma continuado ou contínuo – LTc, 
ou similares que venham a ser aceitas pela classe 
médico-científico, bem como as suas consequências 
pós-tratamentos, inclusive cirúrgicos, em qualquer 
tempo; e
d) As situações reconhecidas por instituições oficiais 
de previdência ou assemelhadas, como “invalidez 
acidentária”, nas quais o evento causador da lesão 
não se enquadre integralmente na caracterização de 
invalidez por acidente pessoal. 

Aditivo Contratual: instrumento jurídico firmado entre 
o estipulante e a Seguradora, que formaliza alterações ou 
complementa os termos do contrato.
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Alvenaria: edificação com paredes externas construídas de 
concreto ou alvenaria, isto é, na qual não sejam empregados 
outros materiais além de cimento, pedra, areia, ferro, 
tijolos ou argamassa à base de cimento, cal, saibro e areia; 
cobertura de material incombustível (laje, telhas de barro 
ou fibrocimento), permitindo-se assentamento sobre 
travejamento de madeira.

Âmbito Geográfico: o âmbito territorial das coberturas 
deste seguro é o território brasileiro.

Apólice e/ou Certificado de Seguro: contrato do seguro 
– documento que a Seguradora emite, com um nº próprio 
de identificação, após a aceitação do risco proposto 
pelo Segurado ou estipulante. A apólice discrimina as 
coberturas contratadas e condições aplicáveis.

Apólice à Base de Ocorrência: na garantia de 
Responsabilidade civil, define como o objeto do seguro o 
pagamento, a título de perdas e danos, devido a terceiros 
pelo Segurado, em decorrência de ato ou fato, pelo qual 

seja responsabilizado, ocorrido durante o período de 
vigência da apólice.

Ato Ilícito: é toda a ação ou omissão voluntária, negligente, 
imperita ou imprudente, da qual resulte violação de direito 
alheio ou cause prejuízo a outrem.

Aviso de Sinistro: comunicação da Ocorrência de 
Sinistro, ou de evento que possa resultar em tal, que o 
Segurado é obrigado a fazer à Seguradora, assim que dele 
tiver conhecimento.

Áreas de Uso Comum: são as partes e bens de uso comum 
do condomínio, inalienáveis, indivisíveis e insusceptíveis 
de utilização exclusiva, indissoluvelmente ligada às partes 
autônomas como acessórios, tais como: paredes externas, 
portões, telhado, halls de acesso à edificação e às unidades 
autônomas, escadarias, portaria, salão de festas e outras.

Beneficiário: são as pessoas físicas ou jurídicas designadas 
pelo Segurado na Proposta de Adesão, às quais deve ser 
paga a indenização em caso de sua morte, devendo no 
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caso de pessoa jurídica haver legítimo interesse para figurar 
nesta condição. Na falta de indicação do Beneficiário, ou 
se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o 
capital segurado será pago por metade ao cônjuge não 
separado judicialmente e o restante aos herdeiros do 
Segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária. Na 
falta do cônjuge e herdeiros legais, serão Beneficiários os 
que provarem que a morte do Segurado os privou dos 
meios necessários à sua subsistência. O Segurado poderá 
alterar seus Beneficiários a qualquer tempo, mediante 
comunicação expressa à Seguradora. Se o Segurado não 
renunciar à faculdade de indicação do Beneficiário, ou 
se o seguro não tiver como causa declarada a garantia de 
alguma obrigação, é lícita a substituição do Beneficiário, 
por ato entre vivos ou de última vontade. Na hipótese 
de eventual substituição do Beneficiário, não sendo a 
Seguradora cientificada oportunamente de tal substituição, 
esta se desobrigará pagando o capital segurado ao antigo 
Beneficiário. É válida a instituição do companheiro como 
Beneficiário, se ao tempo do contrato o Segurado era 
separado judicialmente, ou já se encontrava separado de 

fato. No caso de incapacidade civil do Beneficiário, as 
indenizações serão pagas nos termos da legislação civil em 
vigor.

Caducidade: é o perecimento de um direito pelo seu não 
exercício em certo intervalo de tempo fixado pela lei ou 
pela vontade das partes.

Capital Segurado: importância máxima a ser indenizada 
em cada cobertura contratada.

Capital Segurado Global: modalidade de capital 
segurado para contratação coletiva, respeitados os critérios 
técnico-operacionais estabelecidos no contrato, segundo 
a qual o valor do capital segurado referente a cada 
componente sofrerá variações decorrentes de mudanças, 
em quantidade, na composição do grupo segurado, sendo 
que o capital global estabelecido, se refere à totalidade do 
capital segurado do grupo.

Bilhete de Seguro: documento emitido pela Seguradora, 
no qual constam todos os dados do contrato de Seguro, 
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criado com a finalidade de facilitar a sua formalização, 
com valor, após o seu pagamento, igual ao de uma apólice 
comum, dispensando o preenchimento da proposta de 
seguro.

Boa Fé: é o princípio básico de qualquer contrato de 
seguro, pois é indispensável que haja confiança mútua. A 
não observância deste princípio tornará nulo o contrato. 
este princípio obriga as partes em agir com a máxima 
honestidade e em fiel cumprimento às leis e ao contrato.

Carregamento: é o percentual incidente sobre os prêmios 
comerciais, para fazer face às despesas de corretagem, 
colocação e administração do plano.

Caso Fortuito / Força Maior: é o acontecimento 
imprevisto, independente da vontade humana, cujos 
efeitos não são possíveis de evitar ou impedir.

Cobertura: proteção contra determinado risco conferida 
ao Segurado de acordo com as condições da apólice.

Coberturas Adicionais: conjunto de coberturas que 
garantem riscos não cobertos pela cobertura Básica - 
incêndio, Queda de Raio, explosão e implosão, da apólice. 

Condições Contratuais: condições Gerais, especiais e 
Particulares de um mesmo plano de seguro.

Condições Especiais: conjunto das disposições específicas 
relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de 
seguro, que eventualmente alteram as condições Gerais.

Condições Gerais: conjunto de cláusulas contratuais 
de caráter genérico que obrigam e dão direitos tanto ao 
Segurado quanto ao Segurador. dizem respeito a todos 
os contratos de um mesmo plano de seguro e podem ser 
alteradas por condições e cláusulas de caráter específico de 
cada apólice.
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Condições Particulares: conjunto de cláusulas que 
alteram as condições Gerais e/ou especiais de um plano 
de seguro, modificando ou cancelando disposições já 
existentes, ou, ainda, introduzindo novas disposições e 
eventualmente ampliando ou restringindo a cobertura.

Condomínio: esta designação abrange as partes comuns 
do imóvel que abriga o condomínio, a saber, quando for 
o caso: portarias, escadas, corredores, elevadores, áreas de 
acesso, áreas de recreação (“Playground”) garagens e/ou 
estacionamentos, jardins, quadras desportivas, piscinas, 
salão de festas, cozinhas, academia de ginástica, sauna, 
depósitos, banheiros, vestiários, e qualquer outro local de 
uso comum dos condôminos. Abrange também: máquinas, 
aparelhos, equipamentos e instalações localizados 
nas comuns; os locais reservados à administração do 
condomínio; as vias de circulação, de veículos e de 
pedestres, inclusive aquelas exteriores ao imóvel, mas 
localizadas no interior da propriedade em que se situa 
o condomínio; as habitações dos empregados, quando 
cedidas em comodato.

Condomínio Horizontal: condomínio em edificações 
separadas ou ligadas por paredes, composto de unidades 
(casas) com até dois pavimentos acima do solo.

Condomínio Vertical: edifício composto de unidades 
superpostas com três ou mais pavimentos acima do solo.

Conteúdo Residencial: são todos os objetos de uso 
pessoal ou doméstico, enquanto dentro do imóvel 
segurado, tais como: roupas, eletrodomésticos, aparelhos 
eletro-eletrônicos, cinematográficos, fotográficos, móveis 
e outros.

Corretor: pessoa física ou jurídica, devidamente 
habilitada e registrada na SUSeP – Superintendência de 
Seguros Privados - e legalmente autorizada a intermediar a 
realização de contratos de seguro, podendo representar os 
interesses do Segurado junto à Seguradora.

Culpa: ato decorrente de ação ou omissão, negligência, 
imperícia ou imprudência, sem o propósito preconcebido 
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de prejudicar, mas do qual advenham danos, lesões ou 
prejuízos a terceiros.  

Dano Corporal: dano que atinge a integridade física de 
uma pessoa, inclusive morte ou invalidez.

Dano Material: dano físico à propriedade e/ou patrimônio 
tangível.

Dano Moral: toda e qualquer ofensa ou violação que 
mesmo sem ferir ou causar estragos aos bens patrimoniais 
de uma pessoa, ofenda aos seus princípios e valores de 
ordem moral, tais como os que se referem à sua liberdade, à 
sua honra, aos seus sentimentos, à sua dignidade e/ou à sua 
família, sendo, em contraposição ao patrimônio material, 
tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico. 

Declaração Pessoal de Saúde e Atividades: declarações 
prestadas pelo Segurado, acerca do seu estado de saúde e 
de suas atividades profissionais e de atividades desportivas 
por ele praticadas.

Depreciação: termo utilizado para expressar o valor 
percentual que, deduzido do valor de novo de um 
determinado bem, conduzirá ao valor atual desse mesmo 
bem, ou seja, o valor do mesmo na data de eventual sinistro; 
para cálculo do percentual utilizam-se os critérios de uso, 
idade, estado de conservação do bem a ser depreciado.  O 
valor da depreciação é apurado na regulação do sinistro.

Doenças Preexistentes: são as doenças ou lesões que o 
Segurado portava e de que tinha conhecimento, quando 
da adesão ao seguro, não declarado na proposta de adesão.

Dolo: artifício fraudulento empregado pelo Segurado 
para constituir à Seguradora uma obrigação que esta não 
assumiu, o qual se provado, cancela automaticamente o 
seguro.

Edificações: compreende o imóvel especificado no 
contrato, incluindo instalações de luz, força e água.

Endosso ou Aditivo: instrumento de alteração do 
contrato de seguro – documento que a Seguradora emite 
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para promover qualquer modificação na apólice e que fica 
fazendo parte integrante da mesma.

A Seguradora tem 15 (quinze) dias para analisar, aceitar 
integralmente ou com ressalvas ou recusar uma solicitação 
de alteração da apólice.

Estipulante: pessoa jurídica que celebra a apólice com a 
Seguradora, ficando investida dos poderes de representação 
dos Segurados perante esta e com responsabilidades 
definidas no contrato.

Evento Coberto: é toda e qualquer ocorrência ou 
acontecimento, passível de ser garantido por uma apólice 
de seguro, e que esteja relacionado entre os riscos cobertos 
da garantia contratada.

Força Maior: acontecimento inevitável e irresistível, ou 
seja, evento que poderia ser previsto, porém não controlado 
ou evitado. 

Franquia: valor ou período até o qual os prejuízos ou parte 
dos prejuízos de um evento coberto pela apólice ficam sob 
a responsabilidade do Segurado.

Fraude: o código Penal, no art. 171, capitula como crime 
a fraude para recebimento de indenização ou valor de 
seguro. 

Furto com Destruição ou Rompimento de Obstáculos: 
Modalidade de furto qualificado previsto no artigo 155, 
parágrafo 4º, inciso i do código Penal, entendendo-se 
como furto para fins das coberturas adicionais desta apólice 
“subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel com 
destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da 
coisa”.

Obs.: A indenização por furto nas coberturas onde esse 
evento esteja previsto como coberto só será devida se, 
na ocorrência do furto, tiver havido a destruição ou 
rompimento de algum obstáculo de acesso à própria 
edificação (tal como trincos, portas, janelas, fechaduras) 
existente para proteger os bens. O(s) obstáculo(s) 
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existente(s) para impedir a subtração dos bens deve(m) 
ter, portanto, sofrido danos materiais inequívocos. Muros, 
cercas, portões e assemelhados não são considerados como 
a própria edificação para fins desta cobertura.

Garantia: é a designação genérica dos riscos cobertos pelo 
seguro e assumidos pela Seguradora, nos termos destas 
condições gerais, sendo também este termo empregado 
neste plano como sinônimo de cobertura.

GFIP: é um documento legal e padronizado, que consta 
a Relação de Recolhimento do FGTS e informações à 
Previdência Social, contendo o nome dos funcionários de 
um empregador.

Imóvel Segurado: é a unidade residencial autônoma 
indicada na proposta, incluídas suas instalações elétricas, 
hidráulicas, sanitárias, de condicionamento térmico, 
armários embutidos e todos os demais equipamentos nela 
instalados de forma fixa e permanente.

Indenização: pagamento pecuniário, reparação ou 
reposição devida pela Seguradora ao Segurado ou aos 
seus beneficiários em decorrência de sinistro coberto pela 
apólice.

Indenizações Punitivas: indenizações decorrentes de 
processos civis, como punição a qualquer falta do Segurado, 
não destinadas a repor a perda do Segurado ou de terceiro 
reclamante (“Punitive damages”). A indenização punitiva 
é risco excluído desta apólice.

Indexador: é o índice adotado para atualização monetária 
dos valores relativos a este Plano, na forma estabelecida 
nestas condições gerais.

Inspeção de Risco ou Vistoria: verificação do objeto que 
está sendo proposto para um seguro ou para renovação 
de uma apólice, visando o seu perfeito enquadramento 
tarifário e a classificação de seus sistemas de proteção.
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Inspeção de Sinistro: exame para determinar as 
circunstâncias, a extensão dos danos e estabelecer os limites 
de indenização.

Invalidez Permanente: assim compreendida a perda, 
redução ou impotência funcional, total ou parcial, do 
membro ou órgão.

Juros de Mora: é a multa contratual em face do pagamento 
do prêmio ou da indenização em atraso, estabelecida nos 
termos destas condições gerais. 

Limite Máximo de Garantia da Apólice (LMG): é o valor 
máximo a ser pago pela Seguradora com base nesta apólice 
e/ou certificado de seguro, resultante de determinado 
evento ou série de eventos ocorridos na vigência da mesma, 
abrangendo uma ou mais coberturas contratadas. esse 
limite não representa, em qualquer hipótese, pré-avaliação 
do(s) objeto(s) ou do(s) interesse(s) segurado(s).

Limite Máximo de Indenização por Cobertura 
Contratada (LMI): valor estabelecido pelo Segurado para 
garantir os danos decorrentes dos riscos cobertos para cada 
uma das coberturas indicadas na apólice.

É o valor máximo a ser pago pela Seguradora com base 
nesta apólice, resultante de um determinado evento ou série 
de eventos ocorridos na vigência da mesma e garantidos 
pela cobertura contratada. esse limite não representa, 
em qualquer hipótese, pré-avaliação do(s) objeto(s) ou 
interesse(s) segurado(s).

O valor da indenização a que o segurado terá direito, com 
base nas condições desta apólice, não poderá ultrapassar 
o valor do(s) objeto(s) ou do(s) interesse(s) segurado(s) 
no momento do sinistro, independente de qualquer 
disposição constante desta apólice.

A escolha dos Limites Máximos de indenização, bem 
como a solicitação da atualização dos mesmos em função 
da modificação do Valor em Risco dos bens cobertos, é de 
exclusiva responsabilidade do Segurado.
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em todo sinistro, o respectivo Limite Máximo de 
indenização por cobertura ficará reduzido do mesmo 
valor da indenização paga.

Liquidação de Sinistro: processo para apuração do dano 
havido em virtude da ocorrência do sinistro, suscetível de 
ser indenizado.

Local do Risco: endereço ou endereços, expressamente 
indicados na apólice e/ou certificado de seguro, onde se 
encontram os bens segurados.

Madeira ou Mista: edificação com paredes externas de 
material combustível ou misto (alvenaria e madeira); 
cobertura de material incombustível (telhas de barro 
ou fibrocimento), permitindo-se assentamento sobre 
travejamento de madeira.

Migração de Apólice: é a transferência de apólice coletiva 
para outra Seguradora, em período não coincidente com o 
término de sua vigência.

Nota Técnica Atuarial: é o documento que contém a 
descrição e o equacionamento técnico do Plano a que 
se refere este contrato, devendo ser assinada por atuário 
habilitado na forma da lei e submetido à SUSeP. 

Objeto do Seguro: designação genérica de qualquer 
interesse que se possa segurar, sejam coisas, pessoas, bens, 
responsabilidades, obrigações ou garantias.

Omissão: no seguro, é a ocultação de fato ou circunstâncias 
que, se fossem revelados, levariam o segurador a recusar 
o contrato, ou a aceitá-lo com agravações tarifárias e/ou 
outras condições.

Partes Contratantes: são Segurados e Seguradores.

Perda Total: ocorre a perda total do objeto segurado 
quando o mesmo se torna, de forma definitiva, impróprio 
ao uso a que era destinado. Para o reconhecimento da 
perda total, o prejuízo coberto deve importar em pelo 
menos 75% (setenta e cinco por cento) do valor do bem.
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Período Indenitário: prazo máximo durante o qual, 
determinados valores ou despesas seguradas serão 
indenizadas pela Seguradora, contado a partir da ocorrência 
do evento coberto.

Plano de Seguro: é o conjunto de direitos e obrigações 
descritos nas condições gerais do seguro, em consonância 
com o disposto na respectiva Nota Técnica Atuarial. Os 
documentos que compõem um plano de seguro são: a 
Nota Técnica Atuarial e as condições contratuais.

Prazo ou Período de Cobertura: é o período de tempo 
durante o qual as coberturas do seguro vigoram, observado 
o disposto no respectivo contrato.

Prazo de Vigência: período de tempo que determina a 
data de início e de término do contrato do seguro.

Prejuízo: valor que representa os danos sofridos pelo 
Segurado em um determinado sinistro. A responsabilidade 
da Seguradora estará sempre limitada aos prejuízos 

efetivamente amparados pelas coberturas contratadas na 
apólice, que são os Prejuízos indenizáveis.

Prêmio: preço do seguro. É o valor pago pelo Segurado 
à Seguradora para que ela assuma determinados riscos. 
O prêmio líquido é o preço do seguro antes de somar-
se ao mesmo o custo de emissão da Seguradora (custo de 
apólice), o iOF (imposto sobre operações financeiras) e os 
juros de parcelamento.

Prêmio Adicional: é um prêmio suplementar pago pelo 
segurado, para extensão de cobertura de riscos não prevista 
na apólice ou para extensão de prazos de vigência.

Prêmio Comercial: é o valor pago pelo Segurado, 
estipulante (ou sub-estipulante), ou ambos, para custeio 
das coberturas contratadas.

Prêmio Puro: é o prêmio comercial pago pelo segurado, 
descontado do carregamento do plano, destinado ao 
custeio do risco.
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Preposto: são todas as pessoas que figuram como 
representante, procurador, mandatário, empregado diretos 
ou terceirizado. entendendo-se como terceirizados os 
prestadores de serviço não eventuais, que prestam serviços 
regulares e exclusivos para o Segurado.

Prescrição: perda do direito da pretensão de todo e 
qualquer pedido reclamando um interesse, em razão do 
transcurso do prazo fixado em lei.

Primeiro Risco Absoluto: modalidade de seguro na qual 
a indenização corresponde aos prejuízos indenizáveis até o 
Limite Máximo de indenização, não se aplicando rateio.

Primeiro Risco Relativo: modalidade de seguro na qual a 
indenização é calculada com base nos prejuízos indenizáveis 
nos termos estabelecidos na apólice, aplicando-se rateio.

Proponente: é a pessoa que se propõe a contratar o seguro, 
preenchendo e assinando a Proposta de Adesão.

Proposta: documento através do qual o Segurado, 
estipulante ou seu corretor de Seguros manifesto o 
interesse de contratar uma apólice. A Seguradora tem 15 
(quinze) dias para analisar, aceitar integralmente ou com 
ressalvas ou recusar uma proposta.

Pró_Rata Temporis: referência a um tipo de cálculo cujos 
resultados são proporcionais ao tempo decorrido.  Nos 
contratos de seguro, diz-se do prêmio quando é calculado 
proporcionalmente aos dias já decorridos do contrato.

Rateio:  participação proporcional do Segurado nos 
prejuízos indenizáveis sempre que o Limite Máximo de 
indenização ou o valor em risco declarado na apólice para 
cobertura sujeita a rateio for menor do que o valor total 
em risco dos bens segurados apurado no momento do 
sinistro.

Reabilitação do Seguro: consiste no retorno da cobertura 
suspensa por não pagamento de prêmio.
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Regime de Repartição Simples: é o regime financeiro 
por meio do qual é estabelecida uma taxa para custeio 
dos riscos assumidos através do seguro contratado nessa 
modalidade de regime, suficiente apenas para fazer face 
às despesas com os sinistros ocorridos durante o período 
de cobertura, não ocorrendo, dessa forma, a geração de 
recursos para devolução de prêmios aos segurados. 

Regulação de Sinistro: é o processo através do qual a 
Seguradora analisa as circunstâncias e a documentação dos 
sinistros comunicados pelos Segurados, seus beneficiários 
e/ou terceiros reclamantes, para, no caso de enquadramento 
nos Riscos cobertos da apólice, providenciar a indenização 
devida nos termos da mesma.

Reintegração: recomposição do Limite Máximo de 
indenização de uma cobertura no mesmo montante 
em que foi reduzida em função do pagamento de uma 
indenização.

Reposição: ato do segurador em repor os bens destruídos 
ou danificados no sinistro por outro de igual tipo ou 
espécie, podendo o segurador optar pelo pagamento em 
dinheiro. 

Residência Habitual: casa ou apartamento onde reside o 
proprietário do imóvel ou seu inquilino de forma habitual 
e permanente. A presença de pessoas que não seja seu 
morador habitual altera a classificação para residência 
temporária. Admite-se, porém a desocupação temporária 
por até 30 (trinta dias) no período de férias do Segurado.

Residência Temporária: casa ou apartamento destinado 
a habitação temporária, de uso em vilegiatura, do gênero 
de campo, de veraneio, de praia, fins de semana ou férias. 
considera-se também como temporária, a residência 
utilizada em dias alternados, mesmo de forma permanente.

Responsabilidade Civil: princípio geral de direito que 
impõe a quem causa dano a outrem, o dever de reparar. 
Modalidade de seguro que visa garantir o reembolso ao 
segurado das despesas pagas a terceiros por danos materiais 
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que pode ter um representante legal ou corretor de seguros 
para realizar a adesão do seguro e manifestar o interesse 
segurável.

Principal: são aquelas pessoas que mantêm vínculo com o 
estipulante;

dependentes: são os cônjuges e filhos dependentes do 
Segurado Principal, assim considerados de acordo com a 
regulamentação do iNSS e do imposto de Renda.

Seguradora: é a cia de Seguros Minas Brasil, empresa 
legalmente constituída para assumir e gerir os riscos 
devidamente especificados na apólice, mediante a cobrança 
do prêmio.

Seguro Risco Absoluto: tipo de contratação através da 
qual a Seguradora responde integralmente pelos prejuízos 
indenizáveis, até o montante dos Limites Máximos de 
indenização de cada cobertura, respeitado o Limite 
Máximo de Garantia da Apólice e a franquia, não se 
aplicando, portanto, a cláusula de rateio.

ou pessoais involuntariamente causados, ocorridos durante 
a vigência do contrato de seguro. 

Resseguro: operação através da qual o segurador transfere 
ao ressegurador parte das responsabilidades assumidas em 
determinado risco, excedentes à sua capacidade de retenção 
de riscos, diminuindo sua responsabilidade na aceitação de 
um risco considerado excessivo ou perigoso.

Risco: evento futuro e incerto, que independe da vontade 
das partes (Segurado e Segurador) e cuja ocorrência 
acarreta prejuízo ao Segurado.

Salvados: são os bens ou partes dos bens que se consegue 
resgatar de um sinistro e que ainda possuem valor 
econômico, mesmo que parcialmente danificados pelos 
efeitos do sinistro.

Segurado: pessoa física ou jurídica que contrata o seguro 
através da emissão do certificado de seguro, que possui 
interesse econômico nos bens segurados ou que está 
exposta aos riscos previstos nas coberturas contratadas e 
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Sinistro: é a ocorrência de um risco coberto pela apólice 
e que causa prejuízo ao Segurado, capaz de acarretar 
obrigações pecuniárias à Seguradora.

Sub-rogação: direito que a lei confere à Seguradora que 
pagou uma indenização ao Segurado de assumir seus 
direitos contra os terceiros responsáveis pelos prejuízos.

Valor em Risco: valor total dos bens segurados no estado 
em que se encontravam antes da ocorrência de um 
sinistro (valor dos bens no seu estado de novo deduzido a 
depreciação pelo uso, idade e estado de conservação).

Valor em Risco Atual (VRA): considera-se valor em risco 
atual dos bens de uso (edifício, maquinismos, móveis e 
utensílios), o respectivo valor de novo, descontando-
se uma percentagem para depreciação pelo uso, idade, 
obsolescência e estado de conservação, cujo percentual 
será apurado na regulação do sinistro. 

Valor em Risco de Novo (VRN): valor de novo é o valor 
do bem no momento da ocorrência do sinistro e no local 
onde  se encontra, em estado de novo.  No caso de não 
ser possível a obtenção de preços de bens idênticos, por se 
encontrarem fora de uso ou fabricação, ou por qualquer 
outra razão, o valor de novo será calculado pelo valor, nas 
mesmas condições, de bens novos de tipo e capacidade 
equivalentes.

Valor Material Intrínseco: valor do custo do material e 
mão-de-obra necessários para a confecção de um bem, 
sem se considerar qualquer valor artístico, científico ou 
estimativo. No caso de documentos, é o valor do material 
em branco mais o custo de copiar as informações de 
meios de suporte ou de originais de geração anterior, sem 
considerarem-se quaisquer custos de pesquisa, recriação 
ou restauração.

Vigência Seguro: é o prazo durante o qual a apólice e os 
seguros individuais vigoram, nos termos destas condições 
gerais.
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Vício Próprio: é a condição inerente e própria de certas 
coisas que as torna suscetíveis de se destruírem ou avariarem 
sem intervenções de qualquer causa externa.

 • 3.0  FORMA de cONTRATAÇÃO 

As coberturas deste seguro são a primeiro risco absoluto, 
não estando o Segurado sujeito ao rateio dos prejuízos 
por insuficiência de Limite Máximo de indenização 
contratado.

 • 4.0  ÂMBiTO GeOGRÁFicO dA cOBeRTURA

este seguro está vinculado à residência discriminada na 
proposta ou bilhete de seguro, localizada no território 
brasileiro.

 • 5.0  APÓLice ÚNicA

Para a residência, objeto deste seguro, só poderá haver, em 
vigor, uma única apólice deste plano denominado Seguro 
Zurich Residência. Se, a qualquer tempo, for constatada 
a existência de outra apólice deste plano, apenas a apólice 
mais antiga terá validade, sendo nula, de pleno direito, a 
apólice posterior, mas, assistindo ao Segurado o direito de 
reaver o respectivo prêmio pago, devidamente atualizado 
monetariamente.

 • 6.0  BeNS GARANTidOS

6.1  estão abrangidos por este seguro os bens de 
propriedade do Segurado, seus familiares, hóspedes e 
empregados domésticos, que regularmente constituem 
e guarnecem a residência objeto deste seguro, inclusive 
em suas dependências dentro do mesmo terreno. Tais 
bens compreendem edificações, elevadores, instalações, 
maquinismos, móveis, utensílios e vestuário, observadas as 
disposições de cada cláusula de cobertura.
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6.2 Em se tratando de residência habitual localizada 
em propriedade rural (chácara, sítio ou fazenda), está 
abrangida tão somente a residência sede e respectivo 
conteúdo, utilizada efetivamente como moradia do 
Segurado, excluídas quaisquer dependências em outras 
edificações.

6.3 Se a residência segurada estiver instalada em 
unidade autônoma de condomínio, este seguro 
indenizará, acessoriamente, por prejuízos materiais a 
bens da mesma espécie, nas áreas comuns, na proporção 
da quota-parte do Segurado, mas somente nos casos 
de falta ou de insuficiência do seguro contratado pelo 
condomínio.

6.4 Se o Segurado ocupar o imóvel na qualidade de 
locatário ou de cessionário, os danos à edificações só serão 
indenizados em uma das seguintes circunstâncias:

a) Quando o sinistro não causar a rescisão 
do contrato de locação ou de cessão. Nesta 
circunstância, a indenização será paga ao próprio 

Segurado, sob a forma de reembolso, se o mesmo 
promover a efetiva reparação dos danos ao imóvel;
b) Quando o contrato de locação ou de cessão 
determinar a obrigação do locatário ou cessionário 
de contratar seguros de danos materiais em favor do 
proprietário, circunstância na qual a  indenização 
por tais danos será paga ao proprietário, com  
prioridade sobre as indenizações por danos a outros 
bens, ocorridos no mesmo sinistro.

 • 7.0  RiScOS cOBeRTOS

7.1  São os previstos nas cláusulas de coberturas de cada 
uma das Garantias contratadas e constantes da apólice ou 
bilhete de seguro.

7.2 Desde que haja saldo de Limite Máximo de 
Indenização da Cláusula de Cobertura em que o 
sinistro ocorrer,  a Seguradora indenizará as despesas 
necessárias e comprovadas com o salvamento dos bens 
cobertos durante ou após a ocorrência de sinistro, bem 
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como os danos materiais comprovadamente causados 
pelo Segurado e/ou por terceiros na tentativa de evitar 
o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa.

7.3 eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso 
de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a 
cargo da sociedade.

 • 8.0  RiScOS e BeNS eXcLUídOS

8.1  Além das exclusões específicas previstas nas 
cláusulas de coberturas, este seguro não responderá por 
prejuízos que decorram direta ou indiretamente de:

a) atos de guerra, guerra civil, revolução, guerrilha, 
terrorismo, insurreição, tumultos ou confisco;
b) combustão nuclear, radiações ionizantes ou 
contaminação por radioatividade de qualquer 
natureza ou por qualquer causa;
c) lucros cessantes;
d) danos preexistentes à contratação do seguro;

e) danos provocados pelo desgaste natural, vício 
próprio e deterioração gradativa;
f ) construção, reforma, demolição ou reconstrução 
de edifícios, admitindo-se pequenas obras para 
manutenção do imóvel;
g) enchente, ressaca, inundação, alagamento, 
terremoto e erupção vulcânica;
h) dano moral, entendendo-se como tal  todo aquele 
dano que traz como consequência ofensa à honra, 
ao afeto, à liberdade, à profissão, ao respeito aos 
mortos, à psiquê, à saúde, ao nome, ao crédito, ao 
bem estar e à vida, sem necessidade da  ocorrência 
de prejuízo econômico.
i) vício intrínseco (defeito próprio da coisa, que 
não se encontra normalmente em outras da mesma 
espécie) do objeto ou interesse segurado cuja 
cobertura não foi solicitada pelo segurado, por 
escrito, quando da contratação do seguro.
j) atos ilícitos dolosos, culpa grave equiparável 
ao dolo, atos propositais, fraude, má fé, ação ou 
omissão dolosa do Segurado ou de seus sócios 
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controladores, dirigentes e administradores legais 
e de seus respectivos beneficiários ou representantes 
legais, inclusive negligência em usar de todos os 
meios comprovadamente ao seu alcance para evitar 
os prejuízos cobertos, durante ou após a ocorrência 
de qualquer sinistro;
k) falha ou mal funcionamento de qualquer 
equipamento e/ou programa de computador e/
ou sistema de computação eletrônica de dados 
em reconhecer e/ou corretamente interpretar e/ou 
distinguir e/ou salvar qualquer data como a real e 
correta data de calendário, ainda que continue a 
funcionar corretamente após aquela data.
l) qualquer ato, falha, inadequação, incapacidade, 
inabilidade ou decisão do Segurado ou de 
terceiro, relacionado com a não utilização ou 
não disponibilidade de qualquer propriedade ou 
equipamento de qualquer tipo, espécie ou qualidade, 
em virtude do risco de reconhecimento, interpretação, 
ou processamento de datas de calendário. 
m) Vício intrínseco, má qualidade, desgaste natural 

ou pelo uso, deterioração gradativa, umidade, 
mofo, roeduras ou estragos por animais daninhos 
ou pragas, desarranjo mecânico, fadiga, cavitação, 
corrosão de origem mecânica, térmica ou química, 
oxidação, erosão, incrustação, poeira e fuligem.

Para todos os efeitos, entende-se como equipamento 
ou programa de computador os circuitos eletrônicos, 
microchips, circuitos integrados, microprocessadores, 
sistemas embutidos, hardwares (equipamentos 
computadorizados), softwares (programas 
utilizados ou a serem utilizados em equipamentos 
computadorizados), firmwares (programas residentes 
em equipamentos computadorizados), programas, 
computadores, equipamentos de processamento de 
dados, sistemas ou equipamentos de telecomunicações 
ou qualquer outro equipamento similar, sejam eles de 
propriedade do segurado ou não.

8.2  Este seguro também não indenizará por prejuízos 
causados a:
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a) mercadorias ou matérias-primas destinadas a 
venda ou industrialização;
b) bens inerentes ao exercício de qualquer atividade 
profissional, agrícola, comercial ou industrial;
c) bens imprestáveis ou fora de uso;
d) bens fora do terreno do imóvel segurado;
e) jóias e artigos de ouro, platina, pérolas ou 
pedras preciosas, bem como relógios portáteis, 
coleções, prataria, quadros, objetos de arte, tapetes 
importados, abrigos de pele, troféus e similares;
f ) raridades e antiguidades;
g) dinheiro e cheques, documentos (inclusive 
registros magnéticos), títulos, valores mobiliários, 
escrituras, plantas e projetos;
h) vegetais ou animais vivos;
i) fundações e alicerces;
j) veículos terrestres motorizados ou embarcações 
e aeronaves de qualquer espécie, bem como seus 
acessórios;
k) edificações utilizadas para atividades que não 
seja residencial;

l) edificações em propriedade rural, exceto a casa 
sede;
m) armas de fogo não registradas;
n) edificações desapropriadas pelo Poder Público; 
tombadas pelo Patrimônio Municipal, Estadual, 
Federal ou Mundial; notificadas, condenadas ou 
impedidas de ser habitadas.
o) Edificações desocupadas e/ou desabitadas 
Desabitação Temporária 
Será permitida porém, a desabitação temporária 
do imóvel  habitual por um período de até 30 dias 
consecutivos. 
Esta garantia ficará suspensa a partir das 24 horas 
do trigésimo dia consecutivo de desabitação 
temporária da residência habitual e permanente 
objeto deste seguro. A presença ocasional de pessoa 
que não seja seu morador habitual, não interrompe 
o prazo acima referido, salvo se nele pernoitar com 
regularidade. 
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 • 9.0  AceiTAÇÃO, ViGêNciA e    
      ReNOVAÇÃO dO SeGURO 

9.1  A alteração do contrato de seguro somente poderá 
ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, 
seu representante ou por corretor de seguros habilitado, 
exceto quando a contratação se der por meio de bilhete.  
A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais 
ao exame e aceitação do risco.

9.2  A aceitação do seguro estará sujeita à análise do 
risco,  sendo que a Seguradora terá o prazo de 15 
(quinze) dias para manifestar-se sobre a proposta, 
contados a partir de seu recebimento, seja para seguros 
novos ou renovações, bem como para alterações 
que impliquem modificação do risco. A ausência de 
manifestação da Seguradora, nos prazos  previstos, 
caracteriza a aceitação tácita do seguro.

9.3 A Seguradora poderá solicitar documentos 
complementares para análise e aceitação do risco ou da 

proposta. A solicitação de documentos complementares 
poderá ser feita da seguinte forma durante o prazo 
previsto no item 9.2 acima:

a) caso o proponente do seguro seja pessoa física, 
apenas uma vez; 
b) caso o proponente do seguro seja pessoa  jurídica, 
poderá ocorrer mais de uma vez, desde que a 
Seguradora indique os fundamentos do pedido 
de novos elementos para avaliação da proposta ou 
taxação do risco.

9.4 No caso de solicitação de documentos 
complementares, para análise e aceitação do risco ou da 
alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias ficará 
suspenso, voltando a correr a partir da data em que se 
der a entrega da documentação.

9.5  No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora 
procederá comunicação formal justificando a recusa.

9.6 As apólices, os certificados e os endossos terão seu 
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início e término de vigências às 24 horas das datas para 
tal fim neles indicados. 

9.7 A data de início de vigência do seguro será as 24 
horas, a partir da:

9.7.1 data da aceitação da proposta, ou data distinta desde 
que expressamente acordada entre as partes, no caso de 
não haver pagamento de prêmio quando do protocolo da 
proposta;

9.7.2 data da recepção (protocolo) da proposta pela 
Seguradora, ou data distinta desde que expressamente 
acordada entre as partes, no caso de haver adiantamento 
de valor para futuro pagamento parcial ou total do prêmio 
quando do protocolo da proposta;

9.7.3 data da cobertura de resseguro facultativo, nos casos 
que dependa de autorização do Ressegurador. 

9.8  em caso de recusa de proposta dentro dos prazos 
previstos nos itens 9.2 a 9.4 em que houve adiantamento 

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

9.8.1 O valor do adiantamento é devido no momento 
da formalização da recusa, devendo ser restituído ao 
proponente, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, 
deduzido da parcela “pro rata temporis” correspondente 
ao período em que tiver prevalecido a cobertura.

9.8.2 Se a restituição não for  concretizada até a data da 
exigibilidade estipulada no item 9.8.1, o seu valor  será 
atualizado com base na variação positiva apurada entre o 
último índice publicado do iPcA/iBGe  antes da data de 
recebimento do prêmio e aquele publicado imediatamente 
anterior à data de sua efetiva liquidação, acrescido de juros 
de 6% (seis por cento) ao ano.

9.9  A emissão da apólice, do certificado ou do endosso 
será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de 
aceitação da proposta.
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9.10 O Segurado poderá fazer a opção, por ocasião da 
contratação do seguro, pela renovação automática da 
apólice no término de sua vigência.

9.10.1 Havendo opção pela renovação automática da 
apólice, a Seguradora enviará comunicado ao Segurado 
informando as condições para a renovação do contrato.  
Caso contrário, a continuidade do seguro dependerá da 
apresentação de nova proposta.

9.10.2 Se o Segurado não pretender manter o contrato 
de seguro ou quiser efetuar alguma modificação 
na apólice, deverá comunicar à Seguradora na data 
indicada no aviso de renovação ou até a data anterior a 
do término de vigência da apólice.

9.10.3 Não havendo qualquer manifestação prevista no 
subitem 9.10.2 desta condição, o contrato de seguro será 
automaticamente renovado, considerando os Limites 
Máximos de Indenização atualizados pelo IPCA/IBGE 
e condições expressas no aviso de renovação.  Em caso 

de extinção do IPCA/IBGE, prevalecerá aquele que 
vier a substituí-lo por decisão do Conselho Monetário 
Nacional.

9.10.4  A renovação automática do contrato de seguro 
só poderá ser feita uma única vez.

9.10.5  Será considerado como desistência da renovação 
do seguro o não pagamento do prêmio da apólice na 
rede bancária na data de vencimento indicada no aviso 
de renovação ou no primeiro dia útil depois de feriado 
bancário ou fim de semana, se a data de vencimento 
ocorrer nestes dias.

 • 10.0  cONcORRêNciA de APÓLiceS

10.1 O Segurado que, na vigência do contrato, pretender 
obter novo seguro sobre os mesmos bens e contra os mesmos 
riscos, deverá comunicar sua intenção, previamente,  por 
escrito, a todas as Seguradoras envolvidas, sob pena de 
perda de direito.
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10.2 O prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado 
por cobertura de responsabilidade civil, cuja indenização 
esteja sujeita às disposições deste contrato, será  constituído 
pela soma das seguintes parcelas:

a) despesas, comprovadamente, efetuadas pelo Segurado 
durante e/ou após a ocorrência de danos a terceiros, 
com o objetivo de reduzir sua responsabilidade;
b) valores das reparações estabelecidas em sentença 
judicial transitada em julgado e/ou por acordo entre as 
partes, nesta última hipótese com a anuência expressa 
das sociedades seguradoras envolvidas.

10.3 de maneira análoga, o prejuízo total relativo a 
qualquer sinistro amparado pelas demais coberturas será 
constituído pela soma das seguintes parcelas:

a) despesas de salvamento, comprovadamente, 
efetuadas pelo Segurado durante e/ou após a ocorrência 
do sinistro;
b) valor referente aos danos materiais, comprovadamente, 
causados pelo Segurado e/ou por terceiros na tentativa 
de minorar o dano ou salvar a coisa;

c) danos sofridos pelos bens segurados.

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

10.5 Na ocorrência de sinistro contemplado por 
coberturas concorrentes, ou seja, que garantam os mesmos 
interesses contra os mesmos riscos, em apólices distintas, 
a distribuição de responsabilidade entre as sociedades 
seguradoras envolvidas deverá obedecer às seguintes 
disposições: 

10.5.1  Será calculada a indenização individual de cada 
cobertura como se o respectivo contrato fosse o único 
vigente, considerando-se, quando for o caso, franquias, 
participações obrigatórias do Segurado, limite máximo 
de indenização da cobertura e cláusulas de rateio;

10.5.2  Será calculada a “indenização individual 
ajustada” de cada cobertura, na forma abaixo indicada:
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a) se, para uma determinada apólice, for verificado que 
a soma das indenizações correspondentes às diversas 
coberturas abrangidas pelo sinistro é maior que seu 
respectivo limite máximo de garantia, a indenização 
individual de cada cobertura será recalculada, 
determinando-se, assim, a respectiva indenização 
individual ajustada. Para efeito deste recálculo, 
as indenizações individuais ajustadas relativas às 
coberturas que não apresentem concorrência com 
outras apólices serão as maiores possíveis, observados 
os respectivos prejuízos e limites máximos de 
indenização. O valor restante do limite máximo de 
garantia da apólice será distribuído entre as coberturas 
concorrentes, observados os prejuízos e os limites 
máximos de indenização destas coberturas.
b) caso contrário, a “indenização individual ajustada” 
será a indenização individual, calculada de acordo com  
o subitem 10.5.1 desta cláusula.

10.5.3  Será definida a soma das indenizações individuais 
ajustadas das coberturas concorrentes de diferentes 

apólices, relativas aos prejuízos comuns, calculadas de 
acordo com o subitem 10.5.2 desta Cláusula.

10.5.4  Se a quantia a que se refere o subitem 10.5.3  
desta cláusula for igual ou inferior ao prejuízo 
vinculado à cobertura concorrente, cada sociedade 
seguradora envolvida participará com a respectiva 
indenização individual ajustada, assumindo o Segurado 
a responsabilidade pela diferença, se houver.

10.5.5  Se a quantia estabelecida no subitem 10.5.3 
desta cláusula for maior que o prejuízo vinculado à 
cobertura concorrente, cada sociedade seguradora 
envolvida participará com percentual do prejuízo 
correspondente à razão entre a respectiva indenização 
individual ajustada e a quantia estabelecida  no subitem 
10.5.3 desta cláusula. 

10.6 A sub-rogação relativa a salvados operar-se-á na 
mesma proporção da cota de participação de cada 
sociedade seguradora na indenização paga.



32

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

10.8 esta cláusula não se aplica às coberturas que garantam 
morte e/ou invalidez.

 • 11.0  ATUALiZAÇÃO de VALOReS

11.1 estabelece-se, para fins de atualização de valores 
deste contrato, quando aplicável, o iPcA/iBGe – índice 
de Preços ao consumidor Amplo/Fundação instituto 
Brasileiro de Geografia e estatística.

11.2 A atualização será efetuada com base na variação 
apurada entre o último índice publicado antes da data 
em que se torne exigível e aquele publicado na data 
imediatamente anterior ao efetivo pagamento.

11.3  caso o conselho Monetário Nacional deixe 
de considerar o iPcA/iBGe como índice de preços 
relacionados às metas de inflação, será considerado para 
efeito desta cláusula, o índice que vier a substituí-lo.

11.4  Quando não estabelecidas nas demais condições 
contratuais, os valores referentes ao presente seguro serão 
atualizados a partir da data em que se tornarem exigíveis.

 • 12.0   PAGAMeNTO dO PRêMiO  

12.1 O pagamento do prêmio da apólice ou de seus 
endossos deverá ser realizado pelo Segurado, na rede 
bancária, até as datas de vencimento indicadas nos 
documentos de cobrança. Quando o vencimento de 
qualquer uma das parcelas coincidir com dia em que 
não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser 
efetuado no primeiro dia útil seguinte, em que houver 
expediente bancário. A falta de pagamento da primeira 
parcela ou do prêmio à vista implicará o cancelamento 
do contrato.
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12.2 A Seguradora encaminhará o documento de 
cobrança diretamente ao Segurado ou seu representante, 
ou ainda, por expressa solicitação de qualquer um 
desses, ao corretor de seguros, observada a antecedência 
mínima de 5 (cinco) dias úteis,  em relação à data do 
respectivo vencimento.

12.3 Em caso de pagamento parcelado do prêmio, não 
será cobrado nenhum valor adicional, a título de custo 
administrativo de fracionamento e o Segurado poderá 
antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, 
com a consequente redução proporcional dos juros 
pactuados. 

12.4 Na falta de pagamento de qualquer uma das 
parcelas subsequentes à primeira, o prazo de vigência 
da cobertura será ajustado em função do prêmio 
efetivamente pago, observada, no mínimo, a fração 
prevista na tabela de prazo curto a seguir: Quando a percentagem do prêmio já pago para o prêmio 

total devido não for prevista na tabela acima, será aplicado 
o prazo relativo ao percentual imediatamente inferior.

Relação 
% entre a 
parcela do 

prêmio paga e 
o prêmio total 

da apólice

Fração a ser 
aplicada sobre 

a vigência 
original

Relação 
% entre a 
parcela do 

prêmio paga e 
o prêmio total 

da apólice

Fração a ser 
aplicada sobre 

a vigência 
original

13 15/365 73 195/365
20 30/365 75 210/365
27 45/365 78 225/365
30 60/365 80 240/365
37 75/365 83 255/365
40 90/365 85 270/365
46 105/365 88 285/365
50 120/365 90 300/365
56 135/365 93 315/365
60 150/365 95 330/365
66 165/365 98 345/365
70 180/365 100 365/365
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12.5 A sociedade seguradora informará ao segurado ou 
ao seu representante legal, por meio de comunicação 
escrita, o novo prazo de vigência ajustado, nos termos 
do item 12.4.  Antes de expirar o novo prazo de vigência 
ajustado, o Segurado poderá quitar a(s) parcela(s) 
vencida(s), conforme instruções contidas no Boleto de 
Cobrança Bancária.

12.6 Restabelecido o pagamento do prêmio das parcelas 
ajustadas, acrescidas dos encargos contratualmente 
previstos, dentro do novo prazo de vigência ajustada,  
ficará automaticamente restaurado o prazo de vigência 
original da apólice.

12.7 Findo o novo prazo de vigência da cobertura 
ajustada referido no item 12.4, sem que tenha sido 
retomado o pagamento do prêmio, operará de pleno 
direito o cancelamento do contrato de seguro. 

12.8 No caso de fracionamento em que a aplicação 
da tabela de prazo curto não resultar em alteração do 
prazo de vigência da cobertura, a sociedade seguradora 
cancelará o contrato. 

12.9 Fica vedado o cancelamento do contrato de 
seguro cujo prêmio tenha sido pago à vista, mediante 
FiNANciAMeNTO OBTidO jUNTO A 
iNSTiTUiÇÕeS FiNANceiRAS, nos caso em que o 
Segurado deixar de pagar o  financiamento.

12.10 Quando o pagamento da indenização  acarretar 
o cancelamento do contrato de seguro, as parcelas 
vincendas do prêmio serão deduzidas do valor da 
indenização, excluído o adicional de fracionamento. 

12.11 Se o sinistro ocorrer dentro do prazo de 
pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de 
suas parcelas, sem que tenha sido efetuado, o direito à 
indenização não ficará prejudicado.
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12.12 Quando a indenização devida for maior que o 
valor das parcelas de prêmio de vencimento futuro, 
essas parcelas serão deduzidas do valor da indenização. 
Nesse caso os juros eventualmente cobrados pelo 
financiamento do prêmio do seguro serão desprezados.

12.13 No caso de cancelamento do contrato, os 
valores devidos a título de devolução de prêmios, se 
houver, serão exigíveis a partir da data de recebimento 
da solicitação de cancelamento ou da data do efetivo 
cancelamento, se o mesmo ocorrer por iniciativa da 
seguradora, e sujeitam-se à atualização monetária nos 
termos da Cláusula 11 Atualização de Valores destas 
condições.

12.14 Em nenhuma das hipóteses de cancelamento 
será devida a restituição do valor referente ao custo 
de emissão da apólice e ao Imposto sobre Operações 
Financeiras (IOF).

 • 13.0   iNdeNiZAÇÃO

Desde que haja saldo de Limite Máximo de Indenização 
da Cláusula de Cobertura em que o sinistro ocorrer,  
a Seguradora indenizará as despesas necessárias e 
comprovadas com o salvamento dos bens cobertos 
durante ou após a ocorrência de sinistro, bem como 
os danos materiais comprovadamente causados pelo 
Segurado e/ou por terceiros na tentativa de evitar o 
sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa.

 • 14.0  FRANQUiAS

A dedução de franquias só ocorrerá em relação às 
Garantias Incêndio, Raio e Explosão (aplicável 
exclusivamente aos prejuízos decorrentes de queda 
de raio), Vendaval e Granizo, Danos Elétricos, Vidros 
e Espelhos e Atividades Profissionais, Desemprego, 
Danos por água, Roubo de Bicicleta, Equipamentos 
Portáteis – cobertura fora da Residência e Recomposição 
de Registros e Documentos como estabelecido em suas 
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respectivas cláusulas de Cobertura. Quando houver 
aplicação de depreciação, conforme previsto no item 
15.5  destas Condições Gerais, a franquia será deduzida 
da indenização pelo Valor Atual.

No caso de um mesmo evento atingir mais de uma das 
coberturas contratadas, será aplicada apenas a franquia 
de maior valor, por local segurado, salvo disposição em 
contrário.

 • 15.0  SiNiSTROS

Em caso de sinistro, além do estabelecido em cada uma 
das Cláusulas de Coberturas das garantias contratadas, 
deverão ser  observados os  procedimentos a seguir. 

15.1 Sob pena de perder o direito à indenização, o 
segurado participará o sinistro à seguradora, logo 
que o saiba, e tomará as providências imediatas para 
minorar-lhe as consequências.  

15.2 No aviso, o Segurado descreverá a ocorrência e suas 
causas e indicará o local, data, danos sofridos,  prejuízos 
estimados e anexará os documentos básicos constantes do 
Anexo ii.  O Segurado não poderá efetuar a reparação 
ou reposição dos bens sinistrados e nem fazer acordos 
com terceiros sem prévia autorização da Seguradora, salvo 
por motivo de força maior. Ocorrido o sinistro, o Segurado 
não abandonará os salvados e tomará todas as medidas 
razoáveis para sua proteção e segurança. Os salvados, caso 
indenizados, passarão à propriedade da Seguradora. 

15.3 Cabe ao Segurado comprovar a ocorrência do 
sinistro e a extensão dos prejuízos reclamados. Para 
sua verificação, a Seguradora valer-se-á dos vestígios 
físicos, da contabilidade, de controles administrativos, 
de documentação tributária, de inquéritos policiais, 
de informação dos moradores e de fornecedores ou de 
quaisquer outros meios razoáveis e fidedignos para sua 
conclusão. 

15.4 O Segurado permitirá à Seguradora o exame de 
quaisquer registros, controles, escrita contábil ou outros 
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documentos, bem como o acesso ao local para as inspeções 
e verificações necessárias à apuração dos prejuízos.

15.5 Para determinação dos valores dos prejuízos por 
danos materiais indenizáveis, a Seguradora tomará 
por base o valor atual, ou seja, o custo de reposição de 
cada bem ao preço corrente, no dia e local do sinistro, 
MENOS a depreciação pela idade, uso, estado de 
conservação e obsolescência. 

15.6 Em se tratando de sinistro indenizável por 
quaisquer das garantias que dão cobertura a bens 
materiais, exceto para a cobertura ROUBO DE BENS, 
o segurado terá direito a receber também o valor da 
depreciação, se efetuar a reposição do bem sinistrado 
até 180 dias contados da indenização pelo valor atual, 
desde que o Limite Máximo de Indenização seja 
suficiente. No caso de imóvel, entende-se por reposição 
a sua reconstrução no mesmo local de risco definido 
na apólice.  No caso de bens móveis, entende-se por 
reposição, o reparo ou substituição, no país, por outros 
da mesma espécie e de tipo ou valores equivalentes. 
Na cobertura  Roubo de Bens não se aplica o critério 
depreciação. 

15.7 A indenização complementar pela depreciação 
não será  maior que a indenização pelo valor atual de 
cada bem reposto. 

15.8 Se, em virtude de determinação legal ou por 
qualquer outra razão não se puderem repor ou reparar 
os bens sinistrados, ou substituí-los por outros 
semelhantes ou equivalentes, a Seguradora só será 
responsável pela importância que seria devida se não 
houvesse tal impedimento.

15.9  Se, na ocasião de sinistro, os riscos cobertos por 
este contrato estiverem também garantidos por outros 
seguros, exceto as coberturas de morte e/ou invalidez 
da Garantia n.º 10 - Acidentes Pessoais decorrentes de 
Assaltos, Sequestros e Balas Perdidas, a distribuição 
das responsabilidades entre as apólices existentes 
obedecerá aos critérios estabelecidos na Cláusula 10 – 
Concorrência de Apólices, destas Condições Gerais. 
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 • 16.0  LiQUidAÇÃO de SiNiSTROS

16.1 Sem prejuízo do disposto em cada uma das cláusulas 
de coberturas contratadas, para indenizar o Segurado, a 
Seguradora, mediante acordo entre as partes, poderá 
efetuar o pagamento em dinheiro, repor ou  reparar os 
bens destruídos ou danificados. Na impossibilidade de 
reposição da coisa, à época da liquidação, a indenização 
devida será paga em dinheiro. em qualquer um desses 
casos, considera-se que a Seguradora cumpriu suas 
obrigações, com o restabelecimento dos bens em estado 
equivalente àquele em que existiam imediatamente antes 
do sinistro.

16.2 Para liquidação do sinistro são necessários os 
documentos básicos constantes do anexo II.  Em caso de 
dúvida fundada e justificável, poderão  ser solicitados 
outros documentos.  

16.3 A  Seguradora procederá liquidação do sinistro 
em até 30 (trinta) dias após o recebimento de toda a 
documentação básica constante do v ii, ressalvado o 
disposto no  item 16.4 abaixo.    

16.4 Havendo necessidade de solicitação de outros 
documentos e/ou informações complementares, com 
base em dúvida fundada e justificável, o prazo de 30 
(trinta) dias terá sua contagem suspensa e reiniciada 
a partir do dia útil subsequente aquele em que forem 
completamente atendidas as exigências.   

16.5 Para efeito de atualização monetária, consideram-
se as seguintes datas de exigibilidade:

a) Nas coberturas de acidentes pessoais: a data do 
acidente;
b) Nas coberturas de riscos nos seguros de pessoas, 
exceto o disposto na alínea “a” acima: a data da 
ocorrência do evento;
c) Nas coberturas de risco por invalidez nos seguros 
de pessoas, não consequente de acidentes: a data da 
ocorrência do evento que será caracterizada pela 
data indicada na declaração do médico assistente;
d) Nas coberturas de risco nos seguros de pessoas e 
nos seguros de danos, cuja indenização corresponda 
ao reembolso de despesas efetuadas: a data do 
efetivo dispêndio pelo Segurado;
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e) Nos seguros de danos: a data de ocorrência do 
evento.

16.6 Se o pagamento da indenização não for  efetuado 
até  30 (trinta) dias após o recebimento de toda 
a documentação,  o seu valor  será  acrescido de 
atualização monetária e juros.

16.7 A atualização será efetuada com base na variação 
positiva entre o último IPCA/IBGE publicado antes da 
data da exigibilidade definida no item 16.5  e aquele 
publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva 
liquidação.   

16.8 Os juros moratórios serão de 6% (seis por cento) 
ao ano, contados a partir do primeiro dia posterior à 
data definida no item 16.6. O pagamento dos valores 
relativos à atualização monetária e juros moratórios 
far-se-á independente de notificação  ou interpelação 
judicial, de uma só vez, juntamente com os demais 
valores do contrato.  

16.9 A Seguradora poderá exigir atestados ou certidões 
de autoridades competentes, bem como o resultado de 
inquéritos ou processos instaurados em virtude do fato 
que produziu o sinistro, sem prejuízo do pagamento no 
prazo devido.  Alternativamente, poderá solicitar cópia 
da certidão de abertura de inquérito, que porventura 
tiver sido instaurado.  

 • 17.0  LiMiTe MÁXiMO de iNdeNiZAÇÃO   
    e  ReiNTeGRAÇÃO

17.1 O Limite Máximo de indenização para cada 
cláusula de cobertura contratada é fixado pelo Segurado 
e representa o valor máximo assumido pela Seguradora, 
resultante de determinado evento ou série de eventos 
ocorridos durante a vigência desta apólice. esse limite 
não representa, em qualquer hipótese, pré-avaliação do(s) 
objeto(s) ou interesse(s) segurado(s).

17.1.1  Não obstante o Limite Máximo de indenização 
estabelecido pelo Segurado por cobertura contratada, 
fica expressamente estabelecido que o Limite Máximo de 
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Garantia deste contrato não poderá ultrapassar o  valor 
do Limite Máximo de indenização da cobertura  nº 1 – 
incêndio, Raio e explosão.  

17.2 Fica entendido e acordado que o valor da 
indenização a que o segurado terá direito, com base 
nas condições desta apólice, não poderá ultrapassar 
o Limite acima, bem como o valor do(s) objeto(s) ou 
do(s) interesse(s) segurado(s) no momento do sinistro, 
independentemente de qualquer disposição constante 
desta apólice.

17.3  A cada sinistro, o Limite Máximo de  Indenização 
da Cláusula de Cobertura sinistrada ficará 
automaticamente reduzido do valor da indenização 
devida ou paga, exceto na garantia n.º 10 - Acidentes 
Pessoais Decorrentes de Assaltos, Sequestros e 
Balas Perdidas,  cuja cláusula de cobertura dispõe 
diferentemente.  

17.4 O Limite Máximo de indenização de cada cláusula 
de cobertura é independente, um não compensando a 
eventual insuficiência de outro.

17.5 O Segurado a qualquer tempo, poderá subscrever 
nova proposta ou solicitar emissão de endosso, para 
alteração do limite da garantia contratualmente previsto, 
ficando a critério da Seguradora sua aceitação e alteração 
do prêmio, quando couber.

17.6 Quaisquer AUMENTOS OU REINTEGRAÇÃO 
de Limites Máximos de Indenização devem ser 
solicitados por escrito pelo Segurado e, se aceitos pela 
Seguradora, serão ratificados por meio de endosso à 
apólice e cobrança do prêmio respectivo. A primeira 
reintegração do Limite Máximo de Indenização na 
vigência da apólice, se aceita pela Seguradora, será 
calculada pelas taxas originais da apólice.  Para a 
Segunda e terceira reintegrações, as taxas sofrerão 
acréscimo respectivamente de 50% e 100%.  Não haverá 
reintegração se a indenização referente à Garantia nº 
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1 – Incêndio, Raio e Explosão for igual ou superior 
a 80% (oitenta por cento) do Limite Máximo de 
Indenização, nem se aceitará a quarta reintegração, na 
mesma apólice.  Assiste, porém, à Seguradora recusar 
qualquer pedido de reintegração.

 • 18.0  PeRdA de diReiTOS

18.1 Além dos casos previstos em lei ou neste manual, 
a Seguradora ficará isenta de qualquer obrigação, 
decorrente deste contrato, se:

1) O Segurado agravar intencionalmente o risco.
2) O Segurado, seu representante legal, ou seu 
Corretor de Seguros, fizer declarações inexatas 
ou omitir circunstâncias que possam influir na 
aceitação da proposta ou no valor do prêmio, ficará 
prejudicado o direito à indenização, além de estar 
o Segurado obrigado ao pagamento do prêmio 
vencido.

3) O Segurado não comunicar à Seguradora, logo 
que o saiba, qualquer fato suscetível de agravar o 
risco coberto, sob pena de perder a indenização, se 
ficar comprovado que silenciou de má-fé. 
4) O Segurado não participar à Seguradora, tão 
logo tome conhecimento do sinistro, e não adotar 
as providências imediatas para minorar suas 
consequências.

18.2 Com relação ao item 2 desta Condição nº 18, se 
a inexatidão ou a omissão nas declarações não resultar 
de má-fé do segurado, a sociedade seguradora poderá:

I – na hipótese de não ocorrência do sinistro

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

a) cancelar o seguro, após o pagamento da 
indenização, retendo, do prêmio originalmente 
pactuado, acrescido da diferença cabível, a parcela 
calculada proporcionalmente ao tempo decorrido; 
ou
b) permitir a continuidade do seguro, cobrando 
a diferença de prêmio cabível ou deduzindo-a do 
valor a ser indenizado.

III – na hipótese de ocorrência de sinistro com 
indenização integral, cancelar o seguro, após o 
pagamento da indenização, deduzindo, do valor a ser 
indenizado, a diferença de prêmio cabível.

18.3 Com relação ao item 3 desta Condição nº 18, 
comunicado qualquer fato suscetível de agravar o risco 
coberto:

a) a Seguradora, desde que o faça nos 15 (quinze) 
dias seguintes do recebimento do aviso de agravação 
do risco, poderá dar ciência ao Segurado, por 
escrito, de sua decisão de cancelar o contrato 
ou, mediante acordo entre as partes, restringir a 
cobertura contratada;
b) o cancelamento do contrato só será eficaz trinta 
dias após a notificação, devendo ser restituída a 
diferença do prêmio proporcionalmente ao período 
a decorrer;
c) na hipótese de continuidade do contrato, a 
Seguradora  cobrará a diferença de prêmio cabível.

 • 19.0  FORO

Para dirimir qualquer dúvida deste contrato prevalecerá o 
foro de domicílio do Segurado.  Na hipótese de inexistência 
de relação de hipossuficiência entre as partes, será válida a 
eleição de foro diferente do domicílio do Segurado.
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 • 20.0  iNFORMAÇÕeS PARA    
   AVALiAÇÃO dO RiScO

20.1 As taxas deste seguro e sua aceitação pela Seguradora 
têm por base as “Informações do Segurado” constantes 
da proposta que der origem à apólice. Obriga-se o 
Segurado comunicar à Seguradora, imediatamente, 
qualquer alteração nos dados fornecidos que venham 
a ocorrer durante a vigência do contrato, bem como a 
pagar a resultante diferença do prêmio exigível.

20.2 As Informações do Segurado  constantes da 
proposta,  são: tipo da edificação,  localização, 
ocupação, tipo e idade do imóvel.

20.3 Se o Segurado, por si ou por seu representante, 
fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que 
possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do 
prêmio, perderá o direito à garantia, além de ser obrigado 
ao prêmio vencido, conforme o item 2 da Cláusula 18  - 
Perda de Direitos, destas Condições Gerais. 

20.4 Se, em caso de sinistro, constatar-se qualquer 
improcedência nas informações da proposta ou 
a existência de alteração não comunicada antes 
do sinistro, a indenização devida fica reduzida na 
proporção do prêmio cobrado para o prêmio que seria 
devido.

 • 21.0  ReSciSÃO cONTRATUAL

21.1 este contrato poderá ser rescindido ou modificado 
a qualquer tempo, mediante critérios acordados entre as 
partes contratantes, desde que comunicado 30 (trinta) 
dias antes da data fixada para o cancelamento.  

21.2 No caso de rescisão total ou parcial do contrato 
por parte da Seguradora, esta reterá do prêmio recebido, 
além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo 
decorrido.

21.3 Na hipótese de rescisão a pedido do Segurado, a 
Seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o 
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prêmio calculado de acordo com a tabela de prazo curto 
constante do item 12.4 da cláusula 12 – Pagamento de 
Prêmio, destas condições Gerais.

21.4 Se a indenização paga  pela Garantia nº 1 – incêndio, 
Raio e explosão exceder a 80% (oitenta por cento) do 
Limite Máximo de indenização contratado, a apólice ficará 
cancelada a partir da data do sinistro, sem  devolução de 
prêmio ao Segurado.

21.5 Os valores devidos a título de devolução de prêmios, no 
caso de cancelamento do contrato por parte do Segurado, 
serão atualizados com base na variação positiva apurada 
entre o último índice publicado do iPcA/iBGe antes 
da data do recebimento da solicitação de cancelamento 
e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua 
efetiva liquidação.

21.6 Os valores devidos a título de devolução de prêmios, 
no caso de cancelamento do contrato por parte da 
Seguradora, serão atualizados com base na variação positiva 

apurada entre o último índice publicado do iPcA/iBGe 
antes da data do efetivo cancelamento e aquele publicado 
imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

21.7 caso a restituição não seja efetuada ao Segurado até 
30 (trinta) dias após a solicitação do cancelamento, além 
da atualização prevista no item 21.5 e 21.6 acima, ao valor 
da devolução serão acrescentados juros de 6% (seis) por 
cento ao ano, contados a partir do 30º dia da data do 
protocolo do pedido de cancelamento até a data da efetiva 
restituição.

21.7.1  No caso de extinção do iPcA/iBGe, prevalecerá 
aquele que vier a substituí-lo por decisão do conselho 
Monetário Nacional. 

21.8 No caso de extinção do iPcA/iBGe, prevalecerá 
aquele que vier a substituí-lo por decisão do conselho 
Monetário Nacional. 
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 • 22.0  SUB- ROGAÇÃO

22.1 A sub-rogação é a transferência para a Seguradora 
dos direitos do Segurado de agir civilmente contra aqueles 
que tiverem causado os prejuízos indenizados ou para eles 
concorrido. A sub-rogação processa-se com o pagamento 
da indenização e ocorre na proporção da mesma em relação 
aos prejuízos que o Segurado tiver sofrido.

22.2 Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi 
causado pelo cônjuge do Segurado, seus descendentes ou 
ascendentes, consanguíneos ou afins. 

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

22.4 O Segurado não poderá praticar qualquer ato 
que venha prejudicar este direito da Seguradora, não 
podendo, inclusive, fazer qualquer acordo ou transação 
sem prévia anuência da mesma.

22.5 No caso da cláusula de cobertura n.º 10  – Acidentes 
Pessoais decorrentes de Assaltos e Sequestros e Balas 
Perdidas a Seguradora abre mão, em favor do Segurado 
e de seus beneficiários, do direito de promover ação de 
ressarcimento contra terceiro civilmente responsável pela 
ocorrência do sinistro.

 • 23.0  TRANSFeRêNciA dO cONTRATO

A  transferência à terceiros do(s) objeto(s) ou interesse(s) 
segurado(s) não será admitida pela Seguradora devendo, 
nesse caso, o Segurado solicitar o cancelamento da 
apólice.

 • 24.0  PReScRiÇÃO

Decorridos os prazos estabelecidos pelo Código Civil, 
opera-se a prescrição.
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cLÁUSULA de cOBeRTURA Nº 1
iNcêNdiO, RAiO e eXPLOSÃO

 • 1.0  RiScOS cOBeRTOS

1.1. esta garantia cobre os danos materiais causados à 
residência segurada (edificações e conteúdo) por:

a) incêndio;
b) queda de raio na área do terreno da residência, desde 
que haja vestígios inequívocos a caracterizar o local do 
impacto e curso da descarga elétrica;
c) explosão de qualquer natureza, onde quer que tenha 
ocorrido.

1.2. Além dos danos materiais diretamente resultantes dos 
riscos cobertos, são também indenizáveis os prejuízos ou 
despesas:

a) com danos materiais decorrentes de desmoronamento 
diretamente resultante dos riscos cobertos;
b) por deterioração de bens guardados em ambientes 

refrigerados em virtude de paralisação dos respectivos 
equipamentos, desde que a paralisação tenha sido 
causada por um dos riscos cobertos;
c) com o desentulho do local.

 • 2.0  eXcLUSÕeS

Além das exclusões previstas na cláusula n.º 8 das 
Condições Gerais, esta garantia não indenizará por 
prejuízos constituídos ou decorrentes de:

a) simples carbonização, sem a ocorrência de chamas;
b) furto, roubo ou desaparecimento de bens;
c) danos elétricos, inclusive por queda de raio fora do 
terreno da residência.

Também não indenizará por danos atribuíveis a 
queda de raio se tais danos forem causados única e 
exclusivamente a aparelhos e equipamentos elétricos 
ou eletrônicos. Mas, se houver danos a quaisquer bens 
de outra natureza, os danos a aparelhos e equipamentos 
elétricos ou eletrônicos estarão cobertos.
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 • 3.0  FRANQUiA

Fica convencionado que em cada sinistro coberto por 
esta garantia será deduzida a franquia estipulada na 
apólice.

cLÁUSULA de cOBeRTURA N.º 2 
ALUGUÉiS

 • 1.0  RiScOS cOBeRTOS

1.1. esta garantia reembolsará o Segurado dos aluguéis que 
comprovadamente deixar de receber ou tiver que pagar a 
terceiros em razão da desocupação do imóvel segurado e 
locação de outro, em consequência de sinistro coberto por 
uma das cláusulas de coberturas  n.º 1 - incêndio, Raio 
e explosão, n.º 3 - desmoronamento, n.º 4 - Vendaval 
e Granizo, ou n.º 5 - impacto de Veículos e Queda de 
Aeronaves, desde que as coberturas correspondentes 
tenham sido contratadas.

1.2. O reembolso será devido a partir do 30º (trigésimo) dia 
a contar da data da comunicação do sinistro à Seguradora 
e enquanto persistir a impossibilidade de ocupação do 
imóvel, até o limite máximo de 12  (doze) meses, o que 
primeiro ocorrer, observando-se os seguintes critérios: 

a) se o Segurado for o proprietário do imóvel sinistrado, 
cada parcela mensal corresponderá ao valor do aluguel 
do novo imóvel para o qual venha a se transferir;
b) se houver indicação de beneficiário em favor do 
locador, no caso do Segurado ser locatário, ou se 
o Segurado for locador do imóvel sinistrado, cada 
parcela corresponderá ao valor do aluguel, registrado  
no contrato de locação, que o imóvel deixar de render;
c) se o Segurado for locatário do imóvel sinistrado 
e não houver indicação de beneficiário em favor do 
locador, a parcela mensal fica limitada à diferença 
entre o aluguel do novo imóvel para o qual venha a 
se transferir, menos o valor do aluguel do imóvel que 
ocupava por ocasião do sinistro.

1.3. Serão sempre consideradas as majorações de aluguéis 
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decorrentes dos contratos de locação envolvidos. Todavia, 
em qualquer hipótese, o valor da parcela mensal não 
excederá a 1/12 (um doze avos) do Limite Máximo de 
indenização estipulado para esta cláusula de cobertura, 
depois de deduzido eventual reembolso de despesas com 
mudança e com hospedagem, a seguir relacionadas:

a) o Segurado será também reembolsado das despesas 
com a mudança de seus bens para o novo imóvel, até 
o máximo de 10% do Limite Máximo de indenização 
estipulado para esta cláusula de cobertura.
b) caso o período de desocupação do imóvel seja 
pequeno, não havendo necessidade de se alugar outro 
imóvel, o Segurado será reembolsado das despesas 
com hospedagem, limitadas a 10% do Limite Máximo 
de indenização estipulado para esta cláusula de 
cobertura.

 • 2.0  eXcLUSÕeS

Além das exclusões previstas na cláusula n.º 8 das 
Condições Gerais, esta garantia não indenizará:

a) se a garantia para o sinistro causal não tiver sido 
contratada;
b) se a cobertura para o sinistro que der causa a 
desocupação do imóvel não tiver sido reconhecida 
nos termos das Condições Gerais e das cláusulas 
relativas às garantias n.º 1 - Incêndio, Raio e 
Explosão, n.º 3 – Desmoronamento, n.º 4 - 
Vendaval  e Granizo  e n.º 5 - Impacto de Veículos 
e Queda de Aeronaves;
c) impostos, taxas, multas, despesas, bem como 
quaisquer outros encargos incidentes sobre o  
aluguel. 

Também não há cobertura para danos aos bens durante 
o trânsito, em caso de  eventual mudança para o novo 
imóvel.

 • 3.0  FRANQUiA

Não há.
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cLÁUSULA de cOBeRTURA N.º 3 
deSMORONAMeNTO

 • 1.0  RiScOS cOBeRTOS

esta garantia cobre danos materiais causados à residência 
segurada (edificações e conteúdo) por desmoronamento 
total ou parcial, desde que tenha ocorrido o desabamento 
súbito e imprevisível de um dos seguintes elementos 
estruturais da edificação: parede, coluna, viga, laje de forro 
ou de divisão entre pavimentos.

 • 2.0  eXcLUSÕeS

Além das exclusões prevista na cláusula n.º 8 das 
Condições Gerais, esta garantia não indenizará:

a) danos causados por enchente, inundação ou 
alagamento;
b) prejuízos decorrentes de desmoronamento 
parcial, se não tiver ocorrido o  desabamento de 
um dos elementos estruturais;

c) prejuízos decorrentes da utilização de material 
inadequado à construção, de erro de projeto e de 
falha de material;
d) danos decorrentes da ação de insetos ou  animais;
e) implosão, requisitada pelos órgãos públicos;
f ) imóveis notificados, condenados ou impedidos 
de serem habitados.

 • 3.0  FRANQUiA

Não há.

cLÁUSULA de cOBeRTURA N.º 4
VeNdAVAL e GRANiZO

 • 1.0  RiScOS cOBeRTOS

esta garantia cobre danos materiais causados à residência 
segurada (edificações e conteúdo) por:
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a) vendaval, furacão, ciclone ou tornado, desde que 
o vento tenha tido velocidade igual ou superior a 15 
metros por segundo (54 km/h) admitindo-se, em caso 
de não comprovação da velocidade, a evidência de 
danos de proporções comparáveis a outras edificações 
de características semelhantes, na mesma localidade;
b) granizo.

cobre também os prejuízos causados por água de chuva 
que penetre no recinto por aberturas antes inexistentes, no 
telhado ou paredes, que tenham sido causadas por um dos 
riscos cobertos.

 • 2.0  eXcLUSÕeS

Além das exclusões previstas na cláusula n.º 8 das  
condições Gerais, esta garantia não indenizará:

a) por danos a bens móveis existentes em alpendre, 
telheiro, sob toldos e marquises, ao ar livre ou em 

edificações abertas ou semi-abertas;
b) por danos causados por enchentes, inundação ou 
alagamento;

 • 3.0  FRANQUiA

Fica convencionado que em cada sinistro coberto por 
esta garantia será deduzida a franquia estipulada na 
apólice.

cLÁUSULA de cOBeRTURA N.º 5
iMPAcTO de VeícULOS e QUedA de 

AeRONAVeS

 • 1.0  RiScOS cOBeRTOS

esta garantia cobre danos materiais causados à residência 
segurada (edificações e conteúdo) por:
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a) impacto ou colisão de veículos terrestres ou 
máquinas de propriedade de terceiros;
b) queda de aeronaves ou quaisquer outros engenhos 
aéreos ou espaciais.

 • 2.0  eXcLUSÕeS

Prevalecem as previstas na cláusula n.º 8 das Condições 
Gerais.

 • 3.0  FRANQUiAS

Não há.

cLÁUSULA de cOBeRTURA N.º 6
dANOS eLÉTRicOS

 • 1.0  RiScOS cOBeRTOS

esta garantia cobre danos materiais a fios, enrolamentos, 
lâmpadas, chaves, circuitos e aparelhos elétricos causados 
pelo calor gerado acidentalmente por eletricidade, curto-
circuito e descargas elétricas.

 • 2.0  eXcLUSÕeS

Além das exclusões previstas na cláusula n.º 8 das 
Condições Gerais, esta cobertura também não 
indenizará os danos decorrentes de:

a) desgaste pelo uso, deterioração gradativa, 
oxidação e fadiga;
b) deficiência de funcionamento mecânico, defeito 
de fabricação, erro de projeto, erro de instalação e 
montagem;
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c) manutenção inadequada, entendendo-se como 
tal aquela que não atenda as recomendações 
especificadas pelo fabricante;
d) sobrecarga, entendendo-se como tal a utilização 
em situações que superem a capacidade do 
equipamento.

 • 3.0  FRANQUiA

Fica convencionado que em cada sinistro coberto por esta 
garantia será deduzida a franquia estipulada na apólice.

cLÁUSULA de cOBeRTURA N.º 7
VidROS,  eSPeLHOS, MÁRMOReS e GRANiTOS

 • 1.0  RiScOS cOBeRTOS

esta garantia cobre danos materiais aos vidros, espelhos, 
mármores e granitos planos que guarnecem a residência 
segurada, por quebra decorrente de qualquer causa.

 • 2.0  eXcLUSÕeS

Além das exclusões previstas na cláusula n.º 8 das 
Condições Gerais, ratifica-se que não estão cobertos 
objetos de vidro ou espelhos que não sejam planos.

 • 3.0  FRANQUiA 

Fica convencionado que em cada sinistro coberto por 
esta garantia será deduzida dos prejuízos indenizáveis, a 
franquia estipulada na proposta e especificação da apólice.

cLÁUSULA de cOBeRTURA N.º 8 
ROUBO de BeNS

 • 1.0  RiScOS cOBeRTOS

1.1. esta garantia cobre perdas e danos materiais aos bens 
móveis que guarnecem a residência segurada, causados 
por:
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a) Furto, somente aqueles praticados mediante a 
destruição ou rompimento de obstáculos, para acesso 
ao imóvel ou as suas dependências, devidamente 
fechadas;
b) Roubo, aqueles cometidos mediante ameaça ou 
emprego de violência contra o segurado ou pessoas 
no local.

1.2. cobre também danos às edificações causados pelos 
ladrões durante a prática do crime ou de sua tentativa, 
limitada a indenização a 10% (dez por cento) do Limite 
Máximo de indenização  desta cobertura.

1.3. Bicicletas, motonetas e semelhantes, existente no 
local segurado e de propriedade do segurado, só estarão 
cobertas nos riscos de furto qualificado ou roubo se 
estiverem guardadas em boxe fechado a chave ou presas, 
por corrente e cadeado, a coluna ou a barra, argola ou 
outro dispositivo adequado e fixamente instalado com 
esta finalidade.

 • 2.0  ReLAÇÃO de OBjeTOS

Os objetos que se enquadrem nos tipos abaixo, com 
valor unitário superior a R$ 800,00 (oitocentos reais), 
devem ser obrigatoriamente relacionados no campo 
específico da proposta com descrição de marca, modelo e 
ano de aquisição, exceto quando possuírem nota fiscal 
de compra. Qualquer inclusão ou substituição de 
objetos relacionados deve ser informada, por escrito, à 
Seguradora.

Tipos de objetos a serem relacionados:

a) computadores, Notebook, iPhad ou outros modelos 
de tablets, bem como  seus equipamentos periféricos;
b) aparelhos sonoros, inclusive rádio e instrumentos 
musicais;
c) aparelhos óticos, de som e imagem, inclusive 
celulares, smartphones, , televisores, videocassetes,  
Blue ray ,dVd, filmadoras e máquinas fotográficas..
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Não há necessidade de relacionar objeto que possuir 
nota fiscal de compra.

 • 3.0  eXcLUSÕeS

Além das exclusões previstas na cláusula n.º 8 das 
Condições Gerais, esta garantia não indenizará:

a) Por prejuízos que resultem de tumultos que se 
caracterizem como aglomeração de moradores ou 
usuários do condomínio, ainda que contando 
com a participação de terceiros, em movimento de 
comemoração ou protesto de qualquer natureza.
b) Por furto simples, emprego de chave falsa, 
escalada ou destreza;
c) Por furto mediante  abuso de confiança ou fraude;
d) Perfumes, óculos, cosméticos em geral, 
medicamentos, bebidas e alimentos;
e) Jóias e artigos de outro, platina, pérolas ou pedras 
preciosas, bem como relógios portáteis, coleções, 
raridades, prataria, quadros, objetos de arte, tapetes 

importados, abrigos de pele, troféus e similares;
f ) Armas não devidamente registradas;
g) Bens ao ar livre ou em recintos abertos, tais como: 
alpendre, varanda, telheiro, garagem ou guardados 
em veículos.
h) Computadores, notebooks, tablets  e seus 
equipamentos periféricos, aparelhos sonoros, 
inclusive rádio e instrumentos musicais, aparelhos 
óticos e de imagem, inclusive, celulares,  televisores, 
videocassetes, DVD, Blue Ray, filmadoras e 
máquinas fotográficas com valor unitário superior 
a R$ 800,00 (oitocentos reais) que não possuir nota 
fiscal e não estiver expressamente relacionado na 
proposta;
i) Qualquer bem relacionado a atividade profissional;

 • 4.0 FRANQUiA

Não há.
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cLÁUSULA de cOBeRTURA N.º 9
ReSPONSABiLidAde ciViL FAMiLiAR

 • 1.0  RiScOS cOBeRTOS

esta garantia reembolsará o Segurado das quantias pelas 
quais vier a ser civilmente responsável por sentença judicial 
definitiva ou por acordo expressamente autorizado pela 
Seguradora, relativas as reparações por danos corporais ou 
materiais acidentalmente causados a terceiros, durante a 
vigência deste seguro e que decorram:

a) da existência, uso e conservação do imóvel ocupado 
pela residência segurada e das atividades que lhe são 
inerentes, inclusive as nele exercidas por empregados 
domésticos;
b) de acidente ocorrido fora da residência e causado 
pelo próprio Segurado ou por seu cônjuge, filhos 
menores de 18 anos que com ele residam ou por 

animais domésticos cuja posse o Segurado detenha, 
desde que o acidente ocorra em território brasileiro.

estão cobertas também as despesas judiciais e os honorários 
de advogados e peritos que o Segurado contratar para a 
sua defesa em juízo, desde que tenham sido previamente 
aprovados pela Seguradora.

 • 2.0  eXcLUSÕeS

Além das exclusões previstas na cláusula n.º 8 das 
Condições Gerais, esta garantia não cobre reclamações 
decorrentes:

a) de danos causados por veículo terrestre 
motorizado, por embarcação ou aeronave de 
qualquer espécie;
b) do exercício de qualquer atividade profissional, 
comercial ou industrial;
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c) de obras de construção, demolição, reconstrução 
ou alteração estrutural do imóvel;
d) de infiltração ou vazamento de líquidos e de 
poluição de qualquer natureza;
e) do exercício ou prática dos seguintes esportes: 
caça (inclusive submarina), tiro, arco e  flecha e 
esqui aquático ou “jet-ski”.
f ) danos pessoais sofridos pelos empregados do 
Segurado.

Também estão excluídas as reclamações contra o 
Segurado apresentadas por seu cônjuge, filhos de 
qualquer idade ou por qualquer pessoa que viva sob 
sua dependência econômica.

 • 3.0  FRANQUiA

Não há.

cLÁUSULA de cOBeRTURA N.º 10  
AcideNTeS PeSSOAiS decORReNTeS de  

ASSALTOS, SeQUeSTROS e BALAS PeRdidAS

 • 1.0  PeSSOAS SeGURAdAS

Além da pessoa física nominalmente citada na proposta 
e na apólice como Segurado, estão igualmente segurados 
seu cônjuge e os dependentes reconhecidos pela 
regulamentação do imposto de Renda.

 • 2.0  RiScOS cOBeRTOS

estão cobertos os riscos de morte ou de invalidez 
permanente resultante de ferimento visível:

a) recebido durante a ação, ou  sua  tentativa,  de  
roubo,  extorsão  ou  extorsão  mediante sequestro, 
como definidos no Art. 157, 158  e  159 do código 
Penal ,  desde  que  a  vítima  não  tenha  sido  um  
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dos  criminosos ou seu cúmplice;
b) causado por ocasional projétil de arma de fogo  
disparada  por  pessoa que  não tivesse o propósito de 
atingir a vítima.

Para que a morte ou a invalidez permanente resultante de 
ferimento visível sejam reconhecidas como cobertas por 
esta  garantia, devem ser constatadas e atestadas dentro 
do prazo de um ano contado do sinistro. A invalidez 
permanente será percentualmente definida conforme 
a “Tabela para cálculo de indenização por invalidez 
Permanente” constante do anexo i destas condições 
Gerais.

A invalidez permanente deve ser comprovada através 
de declaração médica.  Divergências sobre a causa, 
natureza ou extensão das lesões, bem como a avaliação 
da incapacidade, devem ser submetidas a uma junta 
médica constituída de 3 (três) membros, sendo um 
nomeado pela Seguradora, outro pelo Segurado e um 
terceiro, desempatador, escolhido pelos dois nomeados. 

Cada uma das partes pagará os honorários do médico 
que tiver designado; os do terceiro serão pagos, em 
partes iguais, pelo proponente e pela Seguradora.

O âmbito desta garantia é todo o território nacional.

 • 3.0  LiMiTeS MÁXiMOS de     
  iNdeNiZAÇÃO PeR – cAPiTA

O Limite Máximo de indenização per - capita (por vítima) 
corresponde a 100% do Limite Máximo de indenização 
desta cobertura, em se tratando do próprio Segurado, e a 
50% em relação a seu cônjuge ou dependentes.

A responsabilidade máxima da Seguradora, por garantia e 
durante a vigência deste contrato, não excederá a 3 vezes, 
o Limite Máximo de indenização desta cobertura n.º 10.

As indenizações por morte e por invalidez permanente 
não se acumulam. Se, depois de paga a indenização por 
invalidez permanente, verificar-se a morte da vítima, 
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dentro do prazo de um ano a contar da data do sinistro, a 
Seguradora pagará tão somente a eventual diferença entre 
o Limite Máximo de indenização e a indenização já paga 
por invalidez permanente.

Se a vítima for menor de 14 anos, a indenização por 
morte fica limitada ao reembolso de despesas com 
funeral, não excedendo, porém, a R$ 600,00 (seiscentos 
reais).

 • 4.0  BeNeFiciÁRiO

No caso de invalidez permanente, o beneficiário da 
indenização será a própria vítima. No caso de morte, será 
seu cônjuge ou companheiro reconhecido pela Previdência 
Social. Na falta ou impedimento da pessoa indicada, 
a indenização devida será paga metade ao cônjuge não 
separado judicialmente e o restante aos herdeiros do 
Segurado, obedecida a ordem de vocação hereditária, de 
acordo com a legislação em vigor. 

 O Segurado poderá alterar os seus beneficiários a qualquer 
tempo, mediante comunicação formal à Seguradora.

 • 5.0  eXcLUSÕeS

Estão excluídas a morte e a invalidez que decorram 
de guerra, guerra civil, revolução ou guerrilha, bem 
como de combustão nuclear, radiações ionizantes ou 
contaminação por radioatividade.

Esta garantia também não indenizará por:

a) invalidez temporária;
b) despesas com funeral, exceto em relação a 
menores de 14 anos;
c) despesas com assistência médica, hospitalar, 
farmacêutica ou de qualquer natureza;
d) pagamento de resgate.
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 • 6.0  FRANQUiA

Não há.

cLÁUSULA de cOBeRTURA Nº 11 
 ATiVidAdeS PROFiSSiONAiS

 • 1.0  RiScOS cOBeRTOS 

1.1  esta garantia cobre os danos a equipamentos e máquinas 
especificados na proposta e ratificados na especificação da 
apólice, móveis, utensílios e material de uso e consumo nas 
atividades não residenciais de propriedade do segurado, 
descritas na apólice, funcionando no imóvel residencial 
segurado, causados por:

a) incêndio;
b) Queda de raio na área do terreno do imóvel segurado, 
desde que haja vestígios inequívocos a caracterizar o 

local do impacto e curso da descarga elétrica;
c) explosão de qualquer natureza, onde quer que tenha 
ocorrido;
d) danos elétricos, ou seja: calor gerado acidentalmente 
por eletricidade, curto-circuito e descargas elétricas;
e) Furto, somente aqueles praticados mediante a 
destruição ou rompimento de obstáculos, para acesso 
ao imóvel ou as suas dependências, devidamente 
fechadas;
f ) Roubo, aqueles cometidos mediante ameaça ou 
emprego de violência contra o segurado ou pessoas 
no local;
g) Vendaval, furacão, ciclone ou tornado, desde que o 
vento tenha velocidade igual ou superior a 15 metros 
por segundo (54 km/h) admitindo-se, em caso de 
não comprovação da velocidade, a evidência de danos 
de proporções comparáveis a outras edificações de 
características semelhantes, na mesma localidade;
h) Granizo.
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1.2  As perdas e danos causados à edificação estarão cobertos 
pelas respectivas cláusulas de coberturas contratadas.

 • 2.0  ReLAÇÃO de MÁQUiNAS e   
  eQUiPAMeNTOS SeGURAdOS

As máquinas e equipamentos segurados são os, 
obrigatoriamente, relacionados no campo específico da 
proposta e ratificado na apólice.

 • 3.0  eXcLUSÕeS

Além das exclusões previstas na Cláusula nº 8 das 
Condições Gerais, esta garantia não indenizará:

a) por furto simples, emprego de chave falsa, 
escalada ou destreza;
b) bens ao ar livre ou em recintos abertos;
c) bens inerentes ao conteúdo residencial;
d) por prejuízos referentes a responsabilidade civil 

de qualquer natureza;
e) desgaste pelo uso, deterioração gradativa ou 
fadiga;
f ) deficiência de funcionamento mecânico, defeito 
de fabricação, erro de projeto, erro de instalação e 
montagem;
g) dinheiro, cheques e papéis que representem 
dinheiro ou valores;
h) máquinas e equipamentos não relacionados na 
apólice ou não incluído por endosso;
i) bens, mesmo relacionados, pertencentes a 
atividades diferentes da informada na proposta e 
ratificada na apólice;
j) manutenção inadequada, entende-se como tal a 
utilização em situações que superem a capacidade 
do equipamento;
k) se a atividade for diferente da indicada na 
proposta e apólice;
l) veículos, embarcações, motonetas, bicicletas e 
similares.
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 • 4.0  FRANQUiA

Fica convencionado que em cada sinistro coberto por 
esta garantia será deduzida a franquia estipulada na 
apólice.

cLÁUSULA de cOBeRTURA Nº 12  
deSPeSAS eXTRAORdiNÁRiAS

eM cASO de SiNiSTRO

 • 1.0  RiScOS cOBeRTOS

esta cobertura garante ao Segurado uma indenização de 
10% (dez por cento) do valor de toda indenização referente 
às garantias por danos materiais, não podendo exceder ao 
Limite Máximo de Indenização contratado para esta 
cobertura, constante da proposta e da especificação da 
apólice.

 • 2.0  eXcLUSÕeS

Esta garantia não indenizará por prejuízos referentes 
às Coberturas nº 9 – Responsabilidade Civil Familiar 
e nº 10 – Acidentes Pessoais Decorrentes de Assaltos, 
Sequestros e Balas Perdidas.

 • 3.0  FRANQUiA

Não há.

cLÁUSULA de cOBeRTURA Nº 14   
dANOS POR ÁGUA

 • 1.0  RiScOS cOBeRTOS

esta Seguradora responderá, até o Limite Máximo de 
indenização expressamente fixado pelo Segurado para a 
presente cobertura  pelas perdas e/ou danos causados aos 
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bens segurados por água de origem súbita e imprevista, 
decorrentes de ruptura, entupimento ou transbordamento 
da rede interior de distribuição de água e esgotos do imóvel, 
dos aparelhos ou utensílios ligados à rede de distribuição 
de água e esgotos do mesmo imóvel e respectivas ligações, 
assim como do sistema de circulação de água quente 
do aquecimento central e do sistema de tratamento e 
reutilização de água existente na residência, sem qualquer 
interferência e/ou participação do segurado, ainda que 
indiretamente.

 • 2.0  RiScOS eXcLUídOS

Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 8ª - 
RISCOS E BENS EXCLUÍDOS, das Condições Gerais 
que não tenham sido alteradas pela presente cobertura 
ou pelas demais coberturas adicionais contratadas, não 
estão cobertos quaisquer prejuízos, ônus, perdas ou 
danos, direta ou indiretamente causados por:

2.1  torneiras deixadas ou esquecidas abertas.

2.2 entrada d’água das chuvas através de telhados, 
portas, janelas, clarabóias, terraços e marquises e ainda 
pelo refluxo de águas provenientes de canalizações ou 
esgotos não pertencentes ao imóvel segurado;

2.3 infiltrações através de paredes e/ou tetos, umidade 
e/ou condensação, exceto quando se tratar de danos 
resultantes das coberturas desta cobertura.

 • 3.0 FRANQUiA

Fica convencionado que em cada sinistro coberto por 
esta garantia será deduzida dos prejuízos indenizáveis, a 
franquia estipulada na proposta e especificação da apólice.

4.0 Ratificam-se os dizeres das condições Gerais da 
Apólice que não tenham sido alterados por esta cobertura.
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cLÁUSULA de cOBeRTURA Nº 15 
eQUiPAMeNTOS PORTÁTeiS – cOBeRTURA 

FORA dA ReSidêNciA

 • 1.0 RiScOS cOBeRTOS

esta Seguradora indenizará ao Segurado, até o Limite 
Máximo de indenização, fixado pelo Segurado para a 
presente cobertura pelo Roubo ou Furto qualificado 
dos  equipamentos ou objetos portáteis de propriedade 
do Segurado  exclusivamente enquanto sob uso e/ou 
guarda fora do local de risco definido na apólice e em 
todo Território Nacional.  

 • 2.0 deFiNiÇÕeS:  

a) Equipamentos Portáteis: equipamento de 
pequeno porte que pode ser transportado em todo o 
território nacional e que tenha nota fiscal de compra 
em nome do segurado. 

b) Guarda: Ato ou efeito de guardar, posse, vigiar, 
proteger;
c)  Roubo: Conforme artigo 157 do Código Penal 
que define como “subtração, para si ou para outrem, 
de coisa alheia móvel, mediante grave ameaça de 
violência contra pessoa, ou depois de havê-la, por 
qualquer meio, reduzido à impossibilidade de 
resistência, quer pela  ação física  ou assalto à mão 
armada;
d)Furto Qualificado: Conforme artigo 157 do 
Código Penal, parágrafo 4º, inciso I do Código 
Penal que define Furto Qualificado, da seguinte 
forma: “subtrair, para si ou para outrem, coisa 
móvel alheia, com destruição ou rompimento de 
obstáculo à subtração da coisa”. Entende-se por 
obstáculo o meio material que visa impedir o acesso 
à coisa, não podendo esse meio ser inerente ou 
instalado na própria coisa.
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 • 3.0 RiScOS eXcLUídOS

Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 8ª - 
RISCOS E BENS EXCLUÍDOS das Condições Gerais 
que não tenham sido expressamente alteradas pela  
presente cobertura, excluem-se quaisquer prejuízos, 
ônus, perdas ou danos, direta ou indiretamente causados 
por, resultantes de, ou para os quais tenham contribuído: 

a) Roubo ou furto dos equipamentos do interior 
de veículo, salvo se o próprio veículo for roubado; 
b) Quaisquer outras formas de furto mediante 
arrombamento definidos nos incisos II do Parágrafo 
4º do artigo 155 do Código Penal Brasileiro a saber: 
 II – “com abuso de confiança, ou mediante fraude, 
ou destreza”; 
c) Furto simples, desaparecimento inexplicável ou 
simples extravio. 
d) perda de dados em processamento, apagamento 
de disquetes e assemelhados;

e) operações de revelação, corte, montagem, reparos, 
ajustamentos e serviços em geral de manutenção.

 • 4.0  BeNS NÃO cOMPReeNdidOS  
            NeSTe SeGURO 
 
Além dos bens descritos na CLÁUSULA 8ª – Riscos e 
Bens Excluídos das Condições Gerais que não tenham 
sido incluídos acima, não estão abrangidos pela  
presente cobertura: 

a) Equipamentos que não possuirem nota fiscal. 
b) Equipamentos que se caracterizem como 
mercadoria do Segurado;
c) Equipamentos cuja guarda tenha sido 
transferida pelo preposto do Segurado a terceiros 
(companhias aéreas, hotéis, clientes, fornecedores, 
etc) sem comprovante de entrega.
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 • 5.0 FRANQUiA

Fica convencionado que em cada sinistro coberto por 
esta garantia será deduzida dos prejuízos indenizáveis, a 
franquia estipulada na proposta e especificação da apólice.

Ratificam-se os demais termos e condições gerais do 
seguro. 

cLÁUSULA de cOBeRTURA Nº 16 
RecOMPOSiÇÃO de ReGiSTROS e 

dOcUMeNTOS

 • 1.0 RiScOS cOBeRTOS 

esta cobertura estará garantindo o reembolso, até o Limite 
Máximo de indenização ratificado na apólice, das despesas 
necessárias à recomposição dos registros e documentos 
pessoais do segurado e seus familiares residentes no local 
de risco, tais como cédulas de identidade, cadastro de 

Pessoas Físicas (cPF), carteira Nacional de Habilitação 
(cNH), título de eleitor, escrituras imobiliárias que 
sofrerem qualquer perda ou destruição em função de 
sinistro coberto decorrente da cobertura de incêndio/raio/
explosão. 

Para reembolso das despesas para obtenção, transcrição 
e restauração dos registros gravados através de meios 
eletrônicos (disquetes, winchesters, compact disc e/
ou similares), estará limitado ao período máximo de 15 
(quinze) dias de informações, imediatamente, anterior à 
data da ocorrência do sinistro, observado o Limite Máximo 
de indenização.

Definição:

Para fins desta cobertura, entende-se por despesas 
necessárias à recomposição, o valor do registro ou 
documento virgem, acrescido da mão de obra necessária, 
inclusive despesas extraordinárias, comprovadas 
para obtenção, transcrição dos registros escritos ou 
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gravados, que constavam nos documentos danificados 
ou destruídos.

 • 2.0 RiScOS eXcLUídOS

Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 8ª – 
Riscos e Bens das Condições Gerais, que não tenham 
sido alteradas pela presente cobertura, excluem-se 
quaisquer prejuízos, ônus, perdas ou danos, direta ou 
indiretamente causados por, resultantes de, ou para os 
quais tenham contribuído:

a) Erro de confecção, apagamento por revelação 
incorreta, velamento, desgaste, deterioração 
gradativa, vício próprio, roeduras ou estragos por 
animais daninhos ou pragas, chuva umidade ou 
mofo;
b) Despesas de programação, apagamento de trilhas 
ou registros gravados em ambiente magnético, 
quando tal apagamento for devido à ação de campos 

magnéticos de qualquer origem;
c) Negligência do Segurado em usar de todos os meios 
razoáveis para salvar os bens segurados, na ocasião ou 
depois de qualquer sinistro coberto por esta apólice; e
d) Roubo ou furto qualificado, ainda que direta ou 
indiretamente tenham concorrido para tal qualquer 
dos eventos previstos no item 1 desta cláusula de 
cobertura.

 • 3.0 BeNS, OBjeTOS e iNTeReSSeS NÃO     
          cOMPReeNdidOS NeSTe SeGURO

Além dos bens descritos na CLÁUSULA 8ª RISCOS E 
BENS EXCLUÍDOS das Condições Gerais, não estão 
abrangidos pela presente cobertura os danos sofridos 
por:
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a) Papel moeda ou moeda cunhada;
b) Fitas de vídeo ou áudio; 
c) Discos, disquetes e memórias rígidas.

 • 4.0 iNdeNiZAÇÃO

 A indenização devida por força da presente cobertura 
de Recomposição de Registros e documentos abrangerá 
tão somente o valor do registro ou documento virgem, 
acrescido da mão de obra necessária, inclusive despesas 
avulsas devidamente comprovadas, para obtenção, 
transcrição, restauração ou recomposição das anotações 
ou dos dados gravados que constavam dos registros ou 
documentos danificados ou destruídos pelos eventos 
cobertos, e, em caso algum, será superior ao Limite Máximo 
de indenização, que representa a responsabilidade máxima 
da Seguradora.

 • 5.0 FRANQUiA 

esta cobertura em caso de sinistro indenizável está 
sujeita a participação obrigatória do segurado, conforme 
especificado na respectiva apólice.

cLÁUSULA de cOBeRTURA Nº 17 
ReSPONSABiLidAde ciViL eMPReGAdOS 

dOMÉSTicOS

 • 1.0 RiScOS cOBeRTOS 

Esta cobertura garante o reembolso ao Segurado até o 
Limite Máximo de Indenização (LMI) estabelecido na 
apólice, das quantias pelas quais vier a ser civilmente 
responsabilizado e condenado a pagar, em decorrência 
de sentença judicial transitada em julgado ou por 
acordo previamente autorizado de modelo expresso pela 
Zurich Seguros, relativas a reclamações exclusivamente 
por Morte ou invalidez (total ou parcial) do empregado 
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doméstico, somente quando a serviço do Segurado e 
cuja responsabilidade possa ser unicamente imputada 
ao mesmo. 

MORTE POR ACIDENTE

esta garantia indenizará pela morte do empregado, 
devidamente registrado, seja por causa acidental, sem 
restrição de local de ocorrência, dentro do território 
brasileiro.

O pagamento das indenizações por morte e invalidez 
não se acumulam, tendo sido paga a indenização 
por invalidez, não haverá pagamento posterior de 
indenização por morte.

INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL  
POR ACIDENTE – IPA

está coberto por esta garantia a invalidez permanente 
total ou parcial, relativa à perda, redução ou à impotência 

funcional definitiva, total ou parcial, de membros ou 
órgão em virtude de lesão física, causada exclusivamente 
por acidente pessoal coberto, proporcional ao grau de 
invalidez, desde que esteja terminado o tratamento e seja 
definitivo o caráter da invalidez.

estão expressamente cobertas as lesões acidentais 
decorrentes de:

a) ataques de animais e casos de hidrofobia, 
envenenamento ou intoxicações deles decorrentes;
 b) atentados ou agressões, atos de legítima defesa e 
atos praticados por dever de solidariedade humana;
c) choque elétrico e raio;
d) contato com substâncias ácidas e corrosivas;
e) tentativa de salvamento de pessoas ou bens;
f ) queda n’água ou afogamento.

Após a conclusão do tratamento, esgotados os recursos 
terapêuticos disponíveis para recuperação, se verificada a 
existência de invalidez permanente avaliada quando da 
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alta médica definitiva, a Seguradora pagará ao próprio 
empregado segurado uma indenização, proporcional ao 
grau de invalidez, de acordo com os itens 1.1 e 1.2 da 
Tabela para cálculo da indenização, constante do anexo 
ii deste clausulário.  A indenização será paga de uma só 
vez, de acordo com o capital Segurado per capita que lhe 
couber.  A reintegração do Capital Segurado no caso de 
invalidez parcial é automática após o acidente. 

Esta cobertura deverá ser contratada em conjunto com 
a cobertura de Responsabilidade Civil Familiar. 

Estão segurados por esta cobertura os empregados da 
residência segurada devidamente registrados com idade 
até 60 anos.

 • 2.0 RiScOS eXcLUídOS

Além das exclusões previstas na Cláusula 6ª RISCOS 
E BENS EXCLUÍDOS das condições gerais do seguro,  

não estão cobertas as reclamações decorrentes de: 
a) indenizações trabalhistas, criminais e/ou 
relacionadas ao direito de família;
b) multas de qualquer natureza, impostas ao 
Segurado;
c) despesas de quaisquer naturezas, relativas à ações 
ou processos criminais;
d) danos morais e/ou estéticos;
e) falhas profissionais de qualquer natureza;
f ) danos causados pelo manuseio, uso ou por 
imperfeição dos produtos existentes dentro ou fora 
dos locais ocupados pelo Segurado;
g)  danos causados por vacina para gripe suína, 
Dispositivo Intra-Uterino (DIU), quaisquer 
contraceptivos, fumo ou derivados;
h) danos resultantes de hepatite B ou Síndrome de 
Deficiência Imunológica Adquirida (AIDS);
i) quaisquer condenações judiciais, exceto se 
garantida por esta Cobertura;
j) danos causados por quaisquer produtos 
consumidos nos locais ocupados ou controlados 
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pelo Segurado, inclusive quando se tratar de bares, 
restaurantes e similares;
k) erros no aviamento de receitas, na preparação, 
acondicionamento ou entrega de medicamentos, ou 
de aplicação de curativos e/ou injeção;
l) danos causados pelo manuseio, uso ou por 
imperfeição de produtos fabricados, vendidos, 
negociados ou distribuídos pelo Segurado, depois de 
entregues a terceiros, definitiva ou provisoriamente, 
e fora dos locais ocupados ou controlados pelo 
Segurado;
m) quaisquer responsabilidades assumidas pelo 
Segurado por contratos ou acordos, sem a prévia 
expressa anuência da Zurich Seguros;
n) competições e jogos de qualquer natureza;
o ) indenização que o segurado for obrigado a pagar 
por sentença que decretar a sua revelia (falta de 
apresentação de contestação/defesa ou por ausência 
injustificada em audiência designada pelo juízo);
p) condenações judiciais do Segurado, decorrentes 
de ações promovidas pela Previdência Social.

q)uso de material nuclear para quaisquer fins, 
incluindo explosão nuclear, provocada ou não, bem 
como a contaminação radioativa ou exposição a 
radiações nucleares ou ionizantes;
r)atos ou operações de guerra, declarada ou não, de 
guerra química ou bacteriológica, de guerra civil, de 
guerrilha, de revolução, agitação, motim, revolta, 
sedição, sublevação ou outras perturbações da 
ordem pública e delas decorrentes, exceto quando 
o sinistro provier da prestação de serviço militar ou 
de atos de humanidade em auxílio a outrem;
s)doenças preexistentes à contratação do seguro, 
de conhecimento do segurado e não declaradas na 
Proposta de Adesão, quando esta é exigida;
t)danos causados direta ou indiretamente por 
ato terrorista, cabendo à Seguradora comprovar 
com documentação hábil, acompanhada de laudo 
circunstanciado que caracterize a natureza do 
atentado, independentemente de seu propósito, e 
desde que este tenha sido devidamente reconhecido 
como atentatório à ordem pública pela autoridade 
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pública competente;
u)atos ilícitos dolosos praticados pelo Segurado, 
pelo Beneficiário ou pelo Representante Legal, de 
um ou de outro, sendo que nos seguros contratados 
por pessoas jurídicas, também estão excluídos os 
atos ilícitos dolosos praticados por seus sócios 
controladores, dirigentes, administradores, e 
representantes legais;
v)suicídio ou sua tentativa, quando ocorrido nos 
dois primeiros anos de vigência do risco individual 
ou de sua recondução depois de suspenso.

2.1 Para a cobertura de Morte, além dos riscos 
mencionados no item 2.0 desta Cláusula, estão 
expressamente excluídos os acidentes ocorridos em 
conseqüência:

a)direta ou indireta de qualquer alterações mentais 
conseqüentes do uso do álcool, de drogas, de 
entorpecentes ou de sustâncias tóxicas;
b)de furações, ciclones, terremotos, maremotos, 
erupções vulcânicas e outras convulsões da natureza;
c)de ato reconhecidamente perigoso que não seja 

motivado por necessidade justificada e a prática, 
por parte do Segurado, de atos ilícitos ou contrários 
á lei, exceto para os casos previstos no Artigo 799 
do Código Civil, ou seja, da utilização de meio 
de transporte mais arriscado, da prestação de 
serviço militar, da prática de esporte, ou de atos de 
humanidade em auxílio de outrem;
d)de qualquer tipo de hérnia e suas conseqüências;
e) de parto ou aborto e suas conseqüências;
f )de perturbações e intoxicações alimentares 
de qualquer espécie, bem como as intoxicações 
decorrentes da ação de produtos químicos, drogas 
ou medicamentos, salvo quando prescritos por 
medido, em decorrência de acidente coberto;
g)de choque anafilático e suas conseqüências;
h)de doenças infecciosas e parasitárias transmitidas 
por picadas de insetos.
2.2 Na cobertura de Invalidez Permanente Total 
ou Parcial por Acidente – IPA, além dos riscos 
mencionados no item 18.2 desta Cláusula  estão 
expressamente excluídos:
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a)direta ou indireta de quaisquer alterações mentais 
conseqüentes do uso do álcool, de drogas, de 
entorpecentes ou de substâncias tóxicas;
b)furacões, ciclones, terremotos, maremotos, 
erupções vulcânicas e outras convulsões da natureza;
c)ato reconhecidamente perigoso que não seja 
motivado por necessidade justificada e a prática, por 
parte do Segurado, de atos ilícitos ou contrários à 
lei, exceto quando a morte do Segurado provier da 
utilização de meio de transporte mais arriscado, da 
prestação de serviço militar, da prática de esporte, 
ou de atos de humanidade em auxílio de outrem;
d)qualquer tipo de hérnia e suas conseqüências;
e)parto ou aborto e suas conseqüências;
f )perturbações e intoxicações alimentares de 
qualquer espécie, bem como as intoxicações 
decorrentes da ação de produtos químicos, drogas 
ou medicamentos, salvo quando prescritos por 
médico, em decorrência de acidente coberto;
g)choque anafilático e suas conseqüências;

h)doenças infecciosas e parasitárias transmitidas 
por picadas de insetos.

Junta Médica:
a) divergências sobre a causa, natureza ou extensão das 
lesões, bem como a avaliação da incapacidade, serão 
submetidas a uma junta médica constituída por 3 (três) 
membros, sendo um nomeado pela Seguradora, outro 
pelo Segurado e um terceiro desempatador, escolhido 
pelos dois nomeados. cada uma das partes pagará 
os honorários do médico que tiver designado; os do 
terceiro serão pagos pelo Segurado e pela Seguradora 
em partes iguais. 
b) A Seguradora formalizará por escrito a possibilidade 
de constituição de junta médica, no prazo máximo de 
15 dias, decorrido da data da contestação do Segurado. 
c) O prazo para constituição da junta médica será 
de, no máximo, 15 (quinze) dias, a contar da data da 
indicação do membro nomeado pelo Segurado.
d) Caso o Segurado se recuse a submeter-se a exames 
ou perícias para constatação da invalidez e ou 
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elucidação das divergências, o direito à indenização 
ficará automaticamente suspenso, sendo que a 
recusa à perícia médica ordenada pelo Juiz, poderá 
suprir a prova que se pretendia obter com o exame, 
conforme legislação civil em vigor.

CAPITAL SEGURADO PER CAPITA

O Capital Segurado per capita (por vítima) corresponderá 
ao resultado do Capital Segurado contratado para 
esta cobertura, dividido pelo número de empregados 
registrados do condomínio na data do sinistro.  

Para a divisão acima referida, considerar-se-á sempre o 
Capital Segurado desta cobertura sem qualquer dedução 
por sinistros anteriores, mas respeitadas as disposições do 
sub-item 3.3 a seguir.

O Capital Segurado per capita aqui convencionado 
prevalecerá seja qual for o número de empregados 

vitimados em um mesmo sinistro. Mas, uma vez esgotado 
ou excedido o Capital Segurado desta cobertura, cessará 
a responsabilidade da Seguradora por vítima de futuros 
sinistros que venham a ocorrer durante a vigência deste 
seguro.

BENEFICIÁRIO

Será o cônjuge ou companheiro da vítima reconhecido 
pela Previdência Social. 

cLÁUSULA de cOBeRTURA Nº 18 
ReSPONSABiLidAde ciViL dANOS MORAiS 

 • 1.0 RiScOS cOBeRTOS

esta cobertura garante o reembolso ao Segurado até o Limite 
Máximo de indenização (LMi) estabelecido na apólice, das 
quantias pelas quais vier a ser civilmente responsabilizado 
e condenado a pagar em decorrência de sentença judicial 
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transitada em julgado ou por acordo autorizado de modo 
expresso pela Zurich Seguros, relativas à reclamações por 
danos morais, diretamente e exclusivamente decorrentes 
de danos corporais e/ou materiais involuntariamente 
causados a terceiros e efetivamente indenizados nos termos 
previstos da cobertura de Responsabilidade civil Familiar.

esta cobertura deve ser contratada sempre em 
complemento à  Responsabilidade civil Familiar prevista 
nestas condições especiais.

estão cobertas também por esta cobertura Adicional ,até 
o Limite Máximo de indenização (LMi) estabelecido na 
apólice, as custas judiciais do foro civil e honorários de 
advogados, desde que nomeados de comum acordo com 
a Zurich Seguros, bem como que estas despesas sejam 
decorrentes da responsabilidade do Segurado previstanos 
Riscos cobertos desta cláusula .

 • 2.0 RiScOS eXcLUídOS

Além das exclusões previstas nas Cláusulas 6ª RISCOS 
E BENS EXCLUÍDOS das exclusões e específicas de 
cada Cobertura Adicional de Responsabilidade Civil, 
não estão cobertas as reclamações decorrentes de:

a) ofensas pessoais de caráter racial ou discriminatório, 
injúria, calúnia ou difamação,mesmo que o fato 
ocorra no momento do acidente;
b) danos causados pelo Segurado a seus ascendentes, 
descendentes, cônjuge e irmãos, bem como a 
quaisquer parentes e pessoas que com ele residam 
ou que dele dependam economicamente;
c) danos causados a sócio-dirigentes ou a dirigentes 
de Empresa do Segurado;
d) danos causados por responsabilidades assumidas 
pelo Segurado, por contratos e/ou convenções;
e) multas de qualquer natureza, impostas ao 
Segurado;
f ) despesas de quaisquer naturezas, relativas à ações 
ou processos criminais;
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g) indenização que o segurado for obrigado a pagar 
por sentença que decretar a sua revelia (falta de 
apresentação de contestação/defesa ou por ausência 
injustificada em audiência designada pelo juízo);
h) danos relacionados com radiações ionizantes  ou 
energia nuclear;
i) eventos relacionados ou conseqüentes de caso 
fortuito e/ou de força maior, somente quando seus 
efeitos não foram passíveis de serem evitados ou 
impedidos pelo Segurado.

 • 3.0 dOcUMeNTAÇÃO PARA  
           ReGULAÇÃO de SiNiSTRO

Ratifica-se o disposto na CLÁUSULA 10 – 
PROVIDÊNCIAS EM CASO DE SINISTROS das 
Condições Gerais do presente seguro, exceto a lista 
de documentos básicos , ratificado no item 10.2, 
sendo ressalvado o direito da Seguradora de solicitar 
quaisquer outros documentos que julgar necessários, 
no caso de dúvida fundada e justificável.

Além dos documentos previstos na cobertura de 
responsabilidade civil à qual esta é contratada 
adicionalmente, o Segurado deverá apresentar documento 
de reclamação do terceiro envolvido, específica para os 
danos morais, descrevendo a ocorrência, bem como a 
documentação pertinente ao processo e  decisão transitada 
em julgado. .

 • 4.0 FRANQUiA

Não há.

 • 5.0 RATiFicAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições 
Gerais deste seguro que não tenham sido alterados por 
esta Cobertura Adicional.
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cLÁUSULA de cOBeRTURA Nº 19 
ROUBO /FURTO QUALiFicAdO de BicicLeTA 

 • 1.0 RISCOS COBERTOS

esta Seguradora responderá, até o Limite Máximo de 
indenização expressamente fixado pelo Segurado para a 
presente cobertura, pelas perdas e danos materiais a bicicleta 
de propriedade do segurado e seus familiares residentes no 
local de risco definido nesta apólice, causados por:

a) Furto qualificado praticado mediante a destruição 
ou rompimento de obstáculos, para acesso ao imóvel 
ou as suas dependências, devidamente fechadas. Só 
estarão cobertos se a bicicleta estiver guardada em 
boxe fechado a chave ou presa por corrente e cadeado 
a coluna ou a barra, argola ou outro dispositivo 
adequado e fixamente instado com esta finalidade. 
b) Roubo, aqueles cometidos mediante ameaça ou 
emprego de violência contra o segurado.

c) Acidente com o veículo Transportador: dano 
parcial ou total causado ao objeto segurado (bicicleta) 
decorrente de um acidente com o veículo transportador. 

 • 2.0 RiScOS eXcLUídOS:

Além das exclusões previstas na cláusula nº. 8 Riscos 
e Bens Excluídos das Condições Gerais, não estarão 
cobertos por este seguro:

a) Furto simples, sem emprego de violência, 
desaparecimento inexplicável e simples extravio.
b) Furto mediante o emprego  de chave falsa, 
escalada ou destreza;
c) Furto mediante abuso de confiança ou mediante 
fraude;
d) Furto qualificado ou roubo parcial, perda e 
extravio de componentes, peças, ferramentas, 
acessórios ou sobressalentes da bicicleta, salvo 
quando a própria bicicleta for objeto do roubo ou 
furto em uma das situações definidas nas alíneas a) 
e b) citados nos Riscos Cobertos. 
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 • 3.0  BeNS NÃO cOMPReeNdidOS  
            NO SeGURO

Além das exclusões previstas na Cláusula nº.8ª RISCOS 
E BENS EXCLUÍDOS das Condições Gerais, esta 
cobertura não indenizará prejuízos causados a: 

a) Motocicletas, bicicletas motorizadas, patinetes 
e motonetas;
b) Veículos ou embarcações de quaisquer espécie;
c) Bicicletas que se caracterizam como mercadorias. 

 • 4.0 ÂMBiTO GeOGRÁFicO dO SeGURO

em caso de Roubo esta cobertura somente será válida 
dentro do território nacional e quando a bicicleta estiver 
em poder do Segurado.

Furto Qualificado: esta cobertura somente será válida 
quando a bicicleta estiver dentro do local do risco 
mencionado na apólice (residência habitual do segurado), 
observada as demais condições previstas para cobertura.

Acidente com o veículo Transportador: esta cobertura 
somente será válida dentro do território nacional e quando 
o Segurado estiver neste veículo.

 • 5.0 SiNiSTRO:

Em caso de sinistro será obrigatória a apresentação 
de nota fiscal, cópia do cupom fiscal e o boletim de 
ocorrência policial imediatamente ao fato.

 • 6.0 FRANQUiA: 

Fica convencionado que em cada sinistro coberto por 
esta garantia será deduzida dos prejuízos indenizáveis, a 
franquia estipulada na proposta e especificação da apólice.

Ratificam-se os demais dizeres da referida Condições 
Gerais do seguro. 
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ANeXO i - TABeLA PARA cÁLcULO dA iNdeNiZAÇÃO POR iNVALideZ PeRMANeNTe

PERDA TOTAL % do Limite Máximo de Garantia
Perda total da visão de ambos os olhos 100
Perda total do uso de ambos os membros superiores 100
Perda total de uso de ambos os membros inferiores 100
Perda total de uso de ambas as mãos 100
Perda total do uso de um membro superior e um membro inferior 100
Perda total do uso de uma das mãos e de um dos pés 100
Perda total do uso de ambos os pés 100
Alienação mental total incurável 100

PERDA PARCIAL – DIVERSAS % do Limite Máximo de Garantia
Perda total da visão de um olho 30
Perda total da visão de um olho, quando o Segurado já não tiver a outra vista 70
Surdez total incurável de ambos os ouvidos 40
Surdez total incurável de um dos ouvidos 20
Mudez incurável 50
Fratura não consolidada no maxilar inferior 20
imobilidade do segmento cervical da coluna vertebral 20
imobilidade do segmento tóraco-lombo-sacro da coluna vertebral 25
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PERDA PARCIAL - MEMBROS SUPERIORES % do Limite Máximo de Garantia

Perda total do uso de um dos membros superiores 70

Perda total do uso de uma das mãos 60

Fratura não consolidada de um dos úmeros 50

Fratura não consolidada de um dos segmentos rádio-ulnares 30

Anquilose total de um dos ombros 25

Anquilose total de um dos cotovelos 25

Anquilose total de um dos punhos 20

Perda total do uso de um dos polegares inclusive o metacarpiano 25

Perda total do uso de um dos polegares exclusive o metacarpiano 18

Perda total do uso da falange distal do polegar 9

Perda total do uso de um dos dedos indicadores 15

Perda total do uso de um dos dedos mínimos ou um dos dedos médios 12

Perda total do uso de um dos dedos anulares 9

Perda total do uso de qualquer falange, excluídas as do polegar: indenização 
equivalente a 1/3 do valor do dedo respectivo.

-
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PERDA PARCIAL - MEMBROS INFERIORES
% do Limite Máximo 

de Garantia
Perda total do uso de um dos membros inferiores 70
Perda total do uso de um dos pés 50
Fratura não consolidada de um fêmur 50
Fratura não consolidada de um dos segmentos tíbio-peroneiros 25
Fratura não consolidada da rótula 20
Fratura não consolidada de um pé 20
Anquilose total de um dos joelhos 20
Anquilose total de um dos tornozelos 20
Anquilose total de um quadril 20
Perda parcial de um dos pés, isto é,  perda de todos os dedos e de uma parte do mesmo pé 25
Amputação do 1º (primeiro) dedo 10
Amputação de qualquer outro dedo 3
Perda total do uso de uma falange do 1º dedo, indenização equivalente a ½ e dos demais 
dedos, equivalente a 1/3 do respectivo dedo -

Encurtamento de um dos membros inferiores
- de 5 (cinco) centímetros ou mais 15
- de 4 (quatro) centímetros 10
- de 3 (três) centímetros 6
- menos de 3(três) centímetros: sem indenização -
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1.0 Normas sobre a aplicação da tabela:
a) Não ficando abolidas por completo as funções do 
membro ou órgão lesado, a indenização por perda 
parcial é calculada pela aplicação, à percentagem 
prevista na tabela para sua perda total, do grau de 
redução funcional apresentado. Na falta de indicação 
da percentagem de redução e sendo informado 
apenas o grau dessa redução como máximo, médio ou 
mínimo, a indenização será calculada, respectivamente, 
na base das percentagens de 75%, 50% e 25%.
b) Nos casos não especificados na tabela, a indenização 
é estabelecida tomando-se por base a diminuição 
permanente da capacidade física do Segurado, 
independentemente de sua profissão.
c) Quando do mesmo acidente resultar invalidez 
de mais de um membro ou órgão, a indenização 
deve ser calculada somando-se as percentagens 
respectivas, cujo total não excederá a 100% (cem 
por cento). Da mesma forma, havendo duas ou mais 
lesões em um mesmo membro ou órgão, a soma 
das percentagens correspondentes não excederá à 

indenização prevista para sua perda total.
d) Para efeito de indenização, a perda ou maior 
redução funcional de um membro ou órgão já 
defeituoso antes do acidente, será deduzida do grau 
de invalidez definitiva.
e) A perda de dentes e os danos estéticos, não dão 
direito a indenização por invalidez permanente.
f ) A invalidez permanente deve ser comprovada com 
a apresentação à Seguradora de declaração médica.
g) As indenizações por Morte e Invalidez Permanente 
não se acumulam. Se depois de paga uma indenização 
por invalidez permanente por acidente, verificar-se 
a morte do Segurado em conseqüência do mesmo 
acidente, da indenização por morte será deduzido 
o valor já pago por invalidez permanente.
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eVeNTO dOcUMeNTAÇÃO

eM TOdO e QUALQUeR eVeNTO
1. carta de comunicação do sinistro; ou comunicação à central de 
Serviços ao Segurado pelo telefone 0800 285 4141(ligação gratuita 24 
horas).

iNcêNdiO e eXPLOSÃO 
deSMORONAMeNTO

1. Boletim de Ocorrência Policial; 
2. Laudo do corpo de Bombeiros; 
3. Laudo da Polícia Técnica; 
4. inquérito Policial (quando instaurado). (*)

QUedA de RAiO
1. Boletim de Ocorrência Policial; 
2. Laudos do corpo de Bombeiros; 
3. Laudo da Polícia Técnica.

VeNdAVAL e GRANiZO
1. Boletim de Ocorrência Policial / corpo de Bombeiros; 
2. Laudo do instituto de Meteorologia (quando as evidências da 
ocorrência do vendaval não forem irrefutáveis).

ANeXO ii - ReLAÇÃO de dOcUMeNTOS BÁSicOS PARA ReGULAÇÃO e LiQUidAÇÃO de SiNiSTROS
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eVeNTO dOcUMeNTAÇÃO

iMPAcTO de VeícULOS TeRReSTReS 
e QUedA de AeRONAVeS Boletim de Ocorrência Policial ou Laudo do corpo de Bombeiros.

dANOS eLÉTRicOS 1. Laudo técnico, atestando a causa do sinistro; 
2. Orçamento para reposição ou reparação do bem.

ALUGUÉiS

1. documentação da garantia referente ao sinistro que causou prejuízo 
de aluguel. 
2. cópia do contrato de locação do novo imóvel e do antigo, quando 
for o caso; 
3. Recibo de pagamento para reembolso.

ReSPONSABiLidAde ciViL

1. declaração de culpa; 
2. Reclamação do terceiro, prejudicado; 
3. Boletim de Ocorrência Policial; 
4. inquérito Policial (quando instaurado).(*)
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eVeNTO dOcUMeNTAÇÃO

ROUBO 1. Boletim de Ocorrência Policial / corpo de Bombeiros; 
2. Orçamentos de reparos e/ou reposição dos objetos sinistrados. 

dANOS POR ÁGUA 1. Orçamento para reposição ou reparação do bem.

(*) NAS cOBeRTURAS ONde É SOLiciTAdO iNQUÉRiTO POLiciAL, SeRÁ OBSeRVAdO AS 
diSPOSiÇÕeS dO iTeM 11.9 dAS cONdiÇÕeS GeRAiS – LiQUidAÇÃO de SiNiSTROS. 
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Para consultar endereços e telefones 
de nossas filiais, acesse o nosso site.

Importante: A sua carta de quitação anual 
também está disponível em nosso site, acesse:

www.zurichseguros.com.br 
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Zurich Brasil Seguros

Central de Serviços do Segurado:
4020 4848 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 285 4141 (demais localidades)

SAC: 0800 284 4848
Deficiente Auditivo: 0800 275 8585

Ouvidoria:
E-mail: ouvidoria@br.zurich.com

Correspondências: Av. Getúlio Vargas, 1.420 - 5º Andar
Funcionários - Belo Horizonte - MG - CEP 30112-021

Fale Conosco Ouvidoria: www.zurichseguros.com.br

Por meio de demanda via Central de Serviços do Segurado:
4020 4848 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 285 4141 (demais localidades)

www.zurichseguros.com.br 
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