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Condições Gerais
Cláusula Preliminar
1.

2.

3.

Entre a GENERALI – Companhia de Seguros S.A.,
adiante designada por Segurador, e o Tomador do
Seguro mencionado nas Condições Particulares estabelece-se um contrato de seguro que se regula pelas
Condições Gerais e pelas Condições Particulares, e
ainda, se contratadas, pelas Condições Facultativas.
2A individualização do presente contrato é efetuada
nas Condições Particulares, com, entre outros, a identificação das partes e do respetivo domicílio, os dados
do segurado, os dados do representante do segurador
para efeitos dos sinistros e a determinação do prémio
ou a fórmula do respetivo cálculo.
Relativamente ao edifício/imóvel seguro, fração deste
ou conjunto de frações autónomas e respetivas partes
comuns, o Segurado seguro deve precisar:

A. O tipo, o material de construção e o estado em que se
encontra, assim como a localização e o respetivo nome
ou a numeração identificativa.
B. O destino e o uso.
C. A natureza e o uso dos imóveis adjacentes, sempre que
estas circunstâncias possam influir no risco.
4.

5.

6.

7.

As Condições Facultativas e/ou as Condições Especiais preveem a garantia de riscos e/ou garantias além
dos previstos nas Condições Gerais e carecem de ser
especificamente identificadas nas Condições
Particulares.
Compõem ainda o presente contrato, além das condições previstas nos números anteriores (e que constituem
a apólice), as mensagens publicitárias concretas e
objetivas que contrariem cláusulas da apólice, salvo
se estas forem mais favoráveis ao Tomador do Seguro,
ao Segurado, ao Beneficiário ou ao terceiro lesado.
Não se aplica o previsto no número anterior relativamente às mensagens publicitárias cujo fim de emissão
tenha ocorrido há mais de um ano em relação à celebração do contrato, ou quando as próprias mensagens
fixem um período de vigência e o contrato tenha sido
celebrado fora desse período.
Sempre que se faça referência a garantias cuja definição se encontre expressa nas Condições Principais e
Acessórias, deverá recorrer-se à definição constante
nestas últimas.

Capítulo I - Definições
1.

DE CARÁCTER GERAL:
A. SEGURADOR – A entidade legalmente autorizada a
exercer a atividade seguradora e que subscreve o presente contrato.
B. TOMADOR DO SEGURO – A pessoa singular ou coletiva
que contrata com o Segurador, sendo responsável pelo
pagamento do prémio.
C. SEGURADO – A pessoa singular ou coletiva titular do
interesse seguro.
D. DANO PATRIMONIAL - Prejuízo que, sendo suscetível de
avaliação pecuniária, deve ser reparado ou indemnizado.
E. DANO NÃO PATRIMONIAL - Prejuízo que, não sendo
suscetível de avaliação pecuniária, deve, no entanto,
ser compensado através do cumprimento de uma obrigação pecuniária.
F. ESTABELECIMENTO SEGURO – Edifício/Imóvel ou fração autónoma deste, destinado à atividade comercial
ou de prestação de serviços do Segurado e onde se
encontram os bens objeto deste seguro.
G. FRANQUIA – Importância que, em caso de sinistro, fica
a cargo do Tomador do Seguro ou do Segurado e cujo
montante ou forma de cálculo se encontra estipulado
nas Condições Gerais e/ou nas Condições Particulares.
H. ATIVIDADE SAZONAL – Todo aquele em que durante,
pelo menos, quarenta e cinco (45) dias consecutivos não
é exercido qualquer tipo de atividade, permanecendo o
estabelecimento encerrado.
I. SEGURO EM PRIMEIRO RISCO – Quando seja indicado
no contrato de seguro um capital seguro em “primeiro
risco”, em caso de sinistro que afete esse capital, não
haverá aplicação da regra proporcional na determinação
do montante da indemnização, representando aquele
capital o valor máximo garantido, independentemente
do valor total dos bens seguros.
J. BENFEITORIAS – Todas as despesas feitas para conservar ou melhorar o Edifício/Imóvel seguro e/ou onde o
Segurado exerça a sua atividade/prestação de serviços.
K. BENEFICIÁRIO – A pessoa ou entidade a favor de quem
reverte a prestação do Segurador por efeito da garantia
prevista no contrato de seguro.
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L. SINISTRO – A verificação, total ou parcial, do evento
súbito, fortuito e imprevisto que desencadeia o acionamento da garantia do risco prevista no contrato de
seguro. Considera-se como um único sinistro o conjunto dos danos consequentes de um evento ou série ou
sucessão de eventos resultantes de uma mesma causa,
independentemente do número de lesados. A causa e
o dano devem produzir-se no período de vigência do
contrato de seguro.
M. ACIDENTE – Acontecimento fortuito, súbito e anormal,
devido a causa exterior e estranha à vontade do Tomador
do Seguro e da Pessoa Segura que nela origine lesões
corporais, que possam ser clínica e objetiva mente constatadas, e que seja suscetível de provocar o funcionamento das garantias do contrato.
N. ATIVIDADE – Conjunto de operações e tarefas próprias
da atividade declarada pelo Tomador do Seguro ou
Segurado e descrita nas Condições Particulares.
O. BENEFICIÁRIO – A pessoa singular ou coletiva à qual
deve ser paga a indemnização, nos termos da lei civil e
destas Condições Gerais.
P. DANO/PREJUÍZO – A destruição, desaparecimento ou
deterioração dos bens seguros.
Q. DANO CORPORAL – prejuízo resultante de lesão da
saúde física ou mental.
R. DANO MATERIAL – prejuízo resultante de lesão de coisa
móvel, imóvel ou animal.
S. DANO PATRIMONIAL – Prejuízo que, sendo suscetível de
avaliação pecuniária, deve ser reparado ou indemnizado.
T. DANO NÃO PATRIMONIAL – Prejuízo que, não sendo
suscetível de avaliação pecuniária, deve, no entanto,
ser compensado através do cumprimento de uma obrigação pecuniária.
U. EMPREGADO – Qualquer trabalhador ou trabalhadores
que estejam vinculados ao Segurado mediante um contrato de seguro de trabalho ou equiparado.
V. TERCEIRO – A pessoa singular ou coletiva que, em consequência de um sinistro garantido por este contrato de
seguro, sofre uma lesão que origine danos suscetíveis
de, nos termos da lei civil e destas Condições Gerais,
serem reparados ou indemnizados. Em circunstância
alguma, serão considerados como terceiros:
• O Tomador do Seguro e o Segurado
• O cônjuge ou equiparado, ascendentes e descendentes
do Tomador do Seguro e do Segurado até ao 2.º grau da

linha colateral, as pessoas com eles residindo ou pelas
quais sejam civilmente responsáveis.
• Os seus sócios, gerentes e empregados.
• Os seus assalariados e mandatários quando ao seu
serviço.
W. EQUIPAMENTO DE PCI – Depósitos e condutas de água,
hidrantes, bocas-de-incêndio, válvulas e, em geral, todas
as instalações hidráulicas destinadas exclusivamente ao
combate a incêndios.
X. CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA – O
documento onde constam os trabalhos de manutenção,
revisão e reparação dos bens seguros a efetuar periódica
e obrigatoriamente pelo fabricante, seu representante,
distribuidor ou vendedor.
Y. ELEGIBILIDADE – Condição, vínculo ou interesse comum
que liga um conjunto de pessoas ao Tomador do Seguro,
permitindo-lhes integrar o Grupo Seguro.
Z. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – Impossibilidade física
e temporária, susceptível de constatação médica, da
Pessoa Segura poder exercer a sua actividade normal,
directa e exclusivamente resultante de lesão corporal que
dê origem a incapacidade que sobrevenha no decorrer
de 180 dias a contar da data do acidente.
AA. ATIVIDADE PROFISSIONAL – Atividade da Pessoa
Segura no desempenho da sua profissão mencionada
nas Condições Particulares. Porém, não são consideradas como profissão as atividades de estudante e das
pessoas que se ocupam a tempo inteiro em trabalhos
domésticos na sua própria habitação.
BB.
ATIVIDADE EXTRAPROFISSIONAL – Atividade da
Pessoa Segura não relacionada com a sua atividade
profissional quer esta seja exercida por conta própria
quer por conta de outrem. Inclui as atividades normais de
carácter lúdico e social e a prática de desporto amador,
desde que tais atividades não estejam mencionadas no
Exclusões desta Condição Especial ou, por convenção
especial, nas Condições Particulares.
CC. DESPESAS DE TRATAMENTO – Despesas realizadas pela Pessoa Segura para aquisição de bens ou de
serviços, desde que prescritas por médico para fins de
tratamento de lesão corporal resultante de sinistro.
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ESPECIFICAMENTE PARA A GARANTIA DO EDIFÍCIO/
IMÓVEL E CONTEÚDO:

• Alarmes e demais instalações de proteção similares.
• Máquinas e aparelhos.

2.a. EDIFÍCIO/IMÓVEL OU FRAÇÃO DESTE – Edifício/Imóvel
ou fração autónoma deste, construído exclusivamente de
pedra, tijolo, ferro e cimento armado ou outros materiais de
idêntico grau de incombustibilidade, salvo quando se fizer
menção expressa nas Condições Particulares de outros
materiais, compreendendo:

• Ferramentas, utensílios e outros objetos próprios da
atividade.
• Vestuário próprio da atividade.
• Carrinhos de carga.

• Estrutura, paredes, placas divisórias, garantia, tetos,
pavimentos.

• Modelos e mostruários.

• Telhado ou os terraços de garantia, ainda que destinados ao uso de qualquer fração.

• Objetos promocionais e de publicidade pertencentes
ao Segurado

• Entradas, vestíbulos, escadas e corredores de uso ou
passagem comum.

• Benfeitorias

• Os alpendres e elementos similares, de estrutura fixa,
situados nos passeios laterais ou outros terrenos circundantes.
• Instalações gerais de água, eletricidade, aquecimento,
ar condicionado, gás, comunicações e semelhantes.

• Qualquer outro bem que possa considerar-se como elemento do conteúdo normal do estabelecimento.
2.b.2. Mercadorias, entendendo-se por tal o conjunto de:
• Produtos.
• Vasilhame e embalagens.

• Outras instalações fixas de origem, de uso diretamente
relacionado com a atividade comercial.

• Bens em geral que constituam o objetivo da atividade
comercial e pertencentes ao Segurado.

• Pátios e jardins anexos ao edifício/imóvel.
• Mercadorias.
• Ascensores e monta-cargas.
• Reclames, toldos, painéis e tabuletas, fixos ao edifício/
imóvel.

• Garagens e outros lugares de estacionamento.

Capítulo II - Âmbito
do Contrato

• Piscinas, tanques, campos de jogos e outras instalações
recreativas fixas.

CLÁUSULA 1.ª - Enumeração das Garantias Gerais

• Dependências anexas.

• Antenas exteriores (incluindo antenas parabólicas), bem
como os respetivos mastros e espias e painéis solares.
• A parte proporcional nas partes comuns do edifício/
imóvel.

A. RISCOS PRINCIPAIS
A.1. Incêndio, ação mecânica de queda de raio e explosão
A.2. Tempestades

2.b. CONTEÚDO
A.3. Inundações
2.b.1. Equipamento comercial, entendendo-se por tal o
conjunto de:
• Mobiliário.
• Vidros, espelhos e elementos de decoração não fixos.

A.4. Aluimento de terras
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B. RISCOS ACESSÓRIOS

D.4. Transporte de mercadorias

B.1. Fumo

D.5. Reconstituição de documentos

B.2. Furto e roubo

D.6. Danos em bens móveis do senhorio

B.3. Danos por água

D.7. Mercadorias em exposições, feiras e outros estabelecimentos do Tomador do Seguro ou Segurado

B.4. Derrame de sistemas hidráulicos de proteção contra incêndio
B.5. Derrame de combustível de instalações de aquecimento
B.6. Queda de aeronaves

D.8. Responsabilidade civil exploração

CLÁUSULA 2.ª - Objeto da Garantia
1.

O contrato de seguro tem por objeto a garantia dos
danos diretamente causados aos bens identificados
nas Condições Particulares, pela verificação de um
sinistro, garantido pelas garantias indicadas na cláusula anterior e até ao limite fixado nas Condições Gerais
e Particulares.

2.

Fica estabelecido que em cada sinistro haverá sempre
que deduzir à indemnização que couber ao Segurador
liquidar, o valor da franquia declarada nas Condições
Gerais e nas Condições Particulares.

B.7. Impacto
B.8. Ondas sónicas
B.9. Quebra acidental de vidros, mármores, cerâmica,
letreiros e anúncios luminosos
B.10. Quebra ou queda de antenas
B.11. Quebra ou queda de painéis solares
B.12. Demolição e remoção de escombros

CLÁUSULA 3.ª - Riscos Garantidos e Exclusões Especificas

B.13. Despesas com documentação
B.14. Despesas de guarda e vigilância
B.15. Honorários de peritos
B.16. Morte acidental
C. RISCOS ACESSÓRIOS GARANTIDOS QUANDO SE
GARANTEM OS DANOS NO EDIFÍCIO/IMÓVEL
C.1. Danos elétricos no edifício/imóvel

A. Para efeitos deste contrato de seguro, os riscos que
constituem a garantia base têm as seguintes definições,
ficando, contudo, sujeitos quer às exclusões gerais, quer
às exclusões específicas a seguir designadas:
A.1. INCÊNDIO, AÇÃO MECÂNICA DE QUEDA DE RAIO
E EXPLOSÃO
Garante os danos diretamente causados aos bens identificados nas Condições Particulares pela ocorrência de
incêndio, correspondendo ao legalmente exigível quanto
à obrigação de segurar.

C.2. Danos estéticos no edifício/imóvel
C.3. Perda de rendas
C.4. Responsabilidade civil geral extracontratual decorrente da qualidade de proprietário do edifício/imóvel
D. RISCOS ACESSÓRIOS GARANTIDOS QUANDO SE
GARANTEM OS DANOS NO CONTEÚDO

Para além da garantia do risco de incêndio, o presente
seguro garante ainda os danos diretamente causados
aos bens seguros em consequência dos meios empregues para o combater, calor, fumo ou vapor resultantes
imediatamente de incêndio, ação mecânica de queda
de raio, explosão e ainda remoções ou destruições executadas por ordem da autoridade competente ou praticadas
com o fim de salvamento, se o forem em razão de qualquer dos factos atrás previstos.

D.1. Privação temporária de uso do estabelecimento
Para efeitos da garantia deste risco entende-se por:
D.2. Estadia temporária do conteúdo
D.3. Transporte de valores

• Incêndio – combustão acidental, com desenvolvimento
de chamas, estranha a uma fonte normal de fogo ain-
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a. Causados por ação do mar e outras superfícies de
água naturais ou artificiais sejam de que natureza
forem, mesmo que estes acontecimentos resultem
de temporal.

da que nesta possa ter origem e que se pode propagar
pelos seus próprios meios.
• Ação mecânica de queda de raio – descarga atmosférica
ocorrida entre a nuvem e o solo, consistindo em um ou
mais impulsos de corrente que conferem ao fenómeno
uma luminosidade característica (raio) e que provoque
deformações mecânicas permanentes nos bens seguros.

b. Causados em construções de reconhecida fragilidade
(tais como de madeira ou placas de plástico), assim
como naquelas em que os materiais de construção
ditos resistentes não predominem em, pelo menos,
cinquenta por cento (50%) e em quaisquer objetos
que se encontrem no interior dos mesmos edifícios/
imóveis ou construções e, ainda, quando os edifícios/
imóveis se encontrem em estado de reconhecida
degradação no momento da ocorrência.

• Explosão – ação súbita e violenta da pressão ou depressão de gás ou de vapor.
A.2. TEMPESTADES
1.

Âmbito da garantia
c. Em bens móveis, existentes ao ar livre.

Garante até ao limite estabelecido nas Condições Gerais e
Particulares, os danos sofridos pelos bens seguros em consequência de:

d. Em árvores ou plantas dos jardins anexos ao edifício/imóvel.

• Tufões, ciclones, tornados e toda a ação direta de ventos
fortes ou choque de objetos arremessados ou projetados pelos mesmos, sempre que a sua violência destrua
ou danifique vários edifícios/imóveis de boa construção,
objetos ou árvores no raio de cinco (5) km envolventes
dos bens seguros.

e. Em dispositivos de proteção (tais como persianas e
marquises), vedações, portões, estores exteriores e
anúncios luminosos, os quais ficam, todavia, garantidos se forem acompanhados da destruição total ou
parcial do edifício/imóvel seguro.
A.3. INUNDAÇÕES

Em caso de dúvida poderá o Tomador do Seguro ou Segurado fazer prova, por documento emitido pela estação
meteorológica mais próxima que, no momento do sinistro,
os ventos atingiram uma velocidade superior a oitenta (80)
km/hora.
• Alagamento pela queda de chuva, neve ou granizo, desde que estes agentes atmosféricos penetrem no interior
do edifício/imóvel seguro em consequência de danos
causados pelos riscos mencionados em a) e na condição
de que estes danos se verifiquem nas quarenta e oito
(48) horas seguintes ao momento da destruição parcial
do edifício/imóvel seguro.
São considerados como constituindo um único e mesmo
sinistro os estragos ocorridos nas quarenta e oito (48) horas
que se seguem ao momento em que os bens seguros sofram
os primeiros danos.
• Ação direta de areia ou pó que penetrem no interior do
estabelecimento em consequência direta deste ter sido
danificado pela ação do vento ou granizo, como descrito
nas alíneas anteriores.
2.

Exclusões

Sem prejuízo das exclusões gerais, ficam excluídos desta
garantia quaisquer perdas ou danos:

3.

Âmbito da garantia

Garante até ao limite estabelecido nas Condições Gerais e
Particulares, os danos sofridos pelos bens seguros em consequência de:
• Tromba de água ou queda de chuvas torrenciais – precipitação atmosférica de intensidade superior a dez (10)
milímetros em dez (10) minutos, no pluviómetro.
• Rebentamento de adutores, coletores, drenos, diques
e barragens.
• Enxurrada ou transbordamento do leito de cursos de
água naturais ou artificiais.
São considerados como constituindo um único e mesmo
sinistro os estragos ocorridos nas quarenta e oito (48) horas
que se seguem ao momento em que os bens seguros sofram
os primeiros danos.
2.

Exclusões

Sem prejuízo das exclusões gerais, ficam excluídos desta
garantia quaisquer perdas ou danos:
a. Causados por subida de marés, marés vivas e, mais
genericamente, pela ação do mar e outras superfícies
marítimas, naturais ou artificiais.
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b. Causados em construções de reconhecida fragilidade
(tais como de madeira ou placas de plástico), assim
como naquelas em que os materiais de construção
ditos resistentes não predominem em, pelo menos,
cinquenta por cento (50%) e em quaisquer objetos
que se encontrem no interior dos mesmos edifícios/
imóveis ou construções e, ainda, quando os edifícios/
imóveis se encontrem em estado de reconhecida
degradação no momento da ocorrência.

desmoronado ou deslocado das suas fundações,
paredes, tetos, algerozes ou telhados.

B. RISCOS ACESSÓRIOS:
B.1. FUMO, FULIGEM E CINZAS
1.

Âmbito da garantia

c. Em bens móveis existentes ao ar livre.
d. Em muros, vedações e portões.
A.4. ALUIMENTOS DE TERRAS
1.

Âmbito da garantia

Garante até ao limite estabelecido nas Condições Gerais e
Particulares, os danos sofridos pelos bens seguros em consequência dos seguintes fenómenos geológicos: aluimentos,
deslizamentos, derrocadas e afundamentos de terrenos.
2.

Exclusões

Sem prejuízo das exclusões gerais, ficam excluídos desta
garantia quaisquer perdas ou danos:
a. Resultantes de colapso total ou parcial das estruturas
seguras, não relacionadas com os riscos geológicos
garantidos ao abrigo da garantia de “ALUIMENTO DE
TERRAS” destas condições gerais.
b. Acontecidos em edifícios/imóveis ou outros bens
seguros, que estejam assentes sobre fundações que
contrariem as normas ou técnicas ou as boas regras
de engenharia de execução das mesmas, em função
das características dos terrenos e do tipo de construção ou bens envolvidos nesta garantia.
c. Resultantes de deficiência de construção, de projeto,
de qualidade de terrenos ou outras características do
risco, que fossem ou devessem ser do conhecimento
prévio do Tomador do Seguro ou Segurado, assim
como danos em bens seguros que estejam sujeitos
a ação contínua da erosão e ação das águas, salvo
se aqueles fizerem prova que os danos não têm qualquer relação com aqueles fenómenos.
d. Consequentes de qualquer dos riscos acima garantidos, desde que se verifiquem durante a ocorrência de abalos sísmicos ou no decurso das setenta e
duas (72) horas seguintes à ultima manifestação do
fenómeno sísmico.
e. Nos bens seguros se, no momento da ocorrência do
evento, o edifício/imóvel já se encontrava danificado,

Garante até ao limite estabelecido nas Condições Gerais e
Particulares, os danos provocados aos bens seguros pelo
fumo, fuligem e cinzas em consequência de fugas ou escapes repentinos e anormais, sempre que se produzam em
lugares de combustão ou sistemas de aquecimento, incluindo
quando tenham origem em locais distintos do estabelecimento seguro.
2.

Exclusões

Sem prejuízo das exclusões gerais, ficam excluídos desta
garantia quaisquer perdas ou danos causados por ação
continuada, lenta e gradual, do fumo sobre os bens
seguros.
B.2. FURTO E ROUBO
1.

Âmbito da garantia

Garante até ao limite estabelecido nas Condições Gerais e
Particulares, os danos sofridos pelos bens seguros devido
a destruição, perda ou deterioração em consequência do
furto ou roubo, tentado ou consumado, apenas quando se
verificar uma das seguintes situações:
• Os autores do crime usarem de usurpação de título, uniforme ou insígnia de empregado público, civil ou militar,
ou alegando falsa ordem de autoridade pública.
• Os autores do crime penetrarem no estabelecimento por
arrombamento, escalamento ou chaves falsas.
• Os autores do crime o praticarem com violência contra
as pessoas que trabalhem ou se encontrem no local
do risco, ou através de ameaças com perigo iminente
para a vida ou para a integridade física, ou pondo-as na
impossibilidade de resistirem.
Para efeitos desta garantia entende-se por:
• Arrombamento – o rompimento, fratura ou destruição, no
todo ou em parte, de dispositivo destinado a fechar ou
impedir a entrada, exterior ou interiormente, do estabelecimento seguro ou de lugar fechado dela dependente.
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• Escalamento – introdução no estabelecimento seguro
ou em lugar fechado deste dependente, por local não
destinado normalmente à entrada, nomeadamente por
telhados, portas de terraços ou de varandas, janelas,
paredes, aberturas subterrâneas ou por qualquer dispositivo destinado a fechar ou impedir a entrada ou
passagem.
Chaves Falsas – Por chaves falsas entende-se:
a. As imitadas, contrafeitas ou alteradas.
b. As verdadeiras quando, fortuita ou sub-repticiamente,
estiverem fora do poder de quem tiver legitimidade
para as usar.
c. As gazuas ou quaisquer instrumentos que possam
servir para abrir fechaduras ou outros dispositivos
de segurança.
Ao abrigo desta garantia fica igualmente garantido:

2.

B.3. DANOS POR ÁGUA
1.

Âmbito da garantia

Garante até ao limite estabelecido nas Condições Gerais e
Particulares, os danos sofridos pelos bens seguros em consequência de ruptura, defeito, entupimento ou transbordamento
da rede interior de distribuição de água e esgotos de edifício/
imóvel (incluindo nestes os sistemas de esgoto de águas
pluviais) assim como dos aparelhos ou utensílios ligados à
rede de distribuição de água e esgotos do mesmo edifício/
imóvel e respetivas ligações.
O Segurador indemnizará ainda as despesas efetuadas pelo
Tomador do Seguro ou pelo Segurado referentes aos trabalhos de pesquisa de rupturas, defeitos ou entupimentos, e
também, os gastos de reparação ou substituição de peças
afetadas, no interior do edifício/imóvel seguro, desde que
se verifique um sinistro de danos por água garantido por
esta garantia, de acordo com os limites fixados nas Condições Gerais e Particulares.

a. O roubo de dinheiro guardado no interior de cofre de
peso superior a 100 Kg ou embutido em parede, e/ou
em caixa registadora, no estabelecimento seguro até
ao limite fixado nas Condições Gerais e Particulares
do contrato de seguro.

Ficam ainda garantidos os danos provocados pelo congelamento da água nas tubagens, quando acontecer a rotura
dessas tubagens, ainda que não cause danos por água.

b. Transporte de valores, efetuados por empregados
do Segurado, com prévia justificação, até ao limite
fixado nas Condições Gerais e Particulares.

Sem prejuízo das exclusões gerais, ficam excluídos desta
garantia quaisquer perdas ou danos:

2.

a. Causados por torneiras deixadas abertas, salvo
quando se tiver verificado uma falta de abastecimento de água, comprovada documentalmente pela
entidade fornecedora destes serviços.

Exclusões

Sem prejuízo das exclusões gerais, ficam excluídos desta
garantia quaisquer perdas ou danos:

b. Causados por entrada de água das chuvas através
de telhados, portas, janelas, claraboias, terraços e
marquises e ainda o refluxo de águas provenientes
de canalizações ou esgotos não pertencentes ao
edifício/imóvel.

a. Em que se prove a intervenção na qualidade de autores ou cúmplices de empregados do Segurado, bem
como quaisquer familiares do Segurado ou pessoas
a quem tenham sido confiadas as chaves do estabelecimento.

c. Causados por infiltrações através de paredes e/ou
tetos, humidade e/ou condensação excepto quando
se trate de danos resultantes das garantias contempladas nesta garantia.

b. Desaparecimento de dinheiro, títulos de crédito, títulos de pagamento ou títulos similares, vales postais,
selos de correio e fiscais, cupões de refeição e similares pertencentes ao estabelecimento industrial.
c. O desaparecimento inexplicável, as perdas ou extravios, bem como as subtrações de qualquer espécie.

B.4. DERRAME DE SISTEMAS HIDRÁULICOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
1.

d. Acontecidos durante o período de encerramento do
estabelecimento e quando este não tiver ativas todas
as medidas de proteção mencionadas nas condições
particulares do contrato de seguro.

Exclusões

Âmbito da garantia

Garante até ao limite estabelecido nas Condições Gerais e
Particulares, os danos provocados aos bens seguros por
derrame acidental de água ou outra substância utilizada nos
sistemas hidráulicos de proteção contra incêndio
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(“equipamento de PCI”), proveniente de falta de estanquicidade, escape, fuga ou falha em geral no sistema.

B.7. IMPACTO
1.

2.

Âmbito da garantia

Exclusões

Sem prejuízo das exclusões gerais, ficam excluídos desta
garantia quaisquer perdas ou danos:

Garante os danos sofridos pelos bens seguros em consequência do impacto de:
a. Objetos caídos ou atirados a partir do exterior do
estabelecimento.

a. No próprio sistema.
b. Causados por cataclismos da natureza e inundações.

b. Veículos terrestres e pelas mercadorias por eles
transportadas.

c. Causados por explosões de qualquer natureza.
c. Animais.
d. Causados por condutas subterrâneas ou quaisquer
outras que se encontrem fora dos locais seguros ou
ainda por represas.

d. Aluimentos de neve.
2.

e. Causados por derrame proveniente de defeito de
fabrico ou montagem de equipamento de PCI.

Exclusões

Sem prejuízo das exclusões gerais, ficam excluídos desta
garantia quaisquer perdas ou danos:

f. Causados por mau estado ou deficiente conservação
do equipamento de PCI.

a. Causados por veículos conduzidos pelo Tomador
do Seguro ou Segurado ou que estejam sob o seu
controle ou responsabilidade dos seus empregados e demais pessoas por quem sejam civilmente
responsáveis.

g. Ocorridos no decurso de obras de construção, reparação, limpeza ou transformação do edifício/imóvel,
onde se acha instalado o estabelecimento seguro.
B.5. DERRAME DE COMBUSTÍVEL DE INSTALAÇÃO FIXA
DE AQUECIMENTO

b. Ocorridos em veículos.
c. Ocorridos em animais.

1.

Âmbito da garantia
B.8. ONDAS SÓNICAS

Garante até ao limite estabelecido nas Condições Gerais e
Particulares, os danos sofridos pelos bens seguros em consequência do derrame de combustível de qualquer instalação
fixa de aquecimento que queime combustíveis líquidos.
2.

Exclusões

Sem prejuízo das exclusões gerais, ficam excluídos desta
garantia quaisquer perdas ou danos na própria instalação,
bem como o valor do combustível derramado.
B.6. QUEDA DE AERONAVES
1.

Âmbito da garantia

Garante até ao limite estabelecido nas Condições Gerais e
Particulares, os danos sofridos pelos bens seguros em consequência de choque ou queda total ou parcial de aparelhos
de navegação aérea e engenhos espaciais ou objetos deles
caídos.

1.

Âmbito da garantia

Garante até ao limite estabelecido nas Condições Gerais e
Particulares, os danos sofridos pelos bens seguros em consequência de vibração ou abalo resultantes de travessia da
barreira do som por aparelhos de navegação aérea.
B.9. QUEBRA ACIDENTAL DE VIDROS, MÁRMORES,
CERÂMICA, LETREIROS E ANÚNCIOS LUMINOSOS
1.

Âmbito da garantia

Garante até ao limite estabelecido nas Condições Gerais e
Particulares, o pagamento do custo de reposição de vidros
com espessura igual ou superior a quatro (4) milímetros e
superfície de pelo menos um (1) metro quadrado, bem como
de letreiros e anúncios luminosos que façam parte do estabelecimento seguro.
Ficam também seguros os custos com pintura de letras ou
decorações resultantes de dano garantido por esta
garantia.
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2.

Exclusões

Sem prejuízo das exclusões gerais, ficam excluídos desta
garantia quaisquer perdas ou danos:

e espias) causados pela queda ou quebra acidental dos
mesmos, bem como os prejuízos sofridos pelos restantes
bens seguros em consequência desse sinistro.
2.

a. Resultantes de riscos, mossas e outros defeitos
meramente estéticos.

Exclusões

Sem prejuízo das exclusões gerais, ficam excluídos desta
garantia quaisquer perdas ou danos:

b. Sofridos por cristais e vidros ocos, tais como, recipientes, garrafas, lâmpadas, candeeiros, vasos,
copos, cinzeiros, componentes de aparelhos, adornos e outros bens similares.

a. Ocorridos durante os trabalhos de montagem, reparação ou manutenção dos painéis solares.

c. Causados em mármores e similares que estejam colocados em solos, paredes e tetos.

b. Ocorridos no decurso de obras de construção, reparação, limpeza ou transformação do edifício/imóvel
ou fração, onde esteja instalado o estabelecimento
seguro.

d. Sofridos por quaisquer bens móveis:
B.12. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ESCOMBROS
e. Ocorridos no decurso de obras de construção, reparação, limpeza ou transformação do edifício/imóvel
ou fração segura, onde se acha instalado o estabelecimento seguro.
Esta garantia não é cumulável com a garantia de danos em
Bens do Senhorio.

1.

Âmbito da garantia

Garante até ao limite estabelecido nas Condições Gerais e
Particulares, o pagamento das despesas verificadas com a
demolição e remoção de escombros provocados pela ocorrência de qualquer sinistro garantido por este contrato de
seguro.

B.10. QUEBRA OU QUEDA DE ANTENAS
B.13. DESPESAS COM DOCUMENTAÇÃO
1.

Âmbito da garantia
1.

Garante até ao limite estabelecido nas Condições Gerais e
Particulares, os danos sofridos por antenas exteriores captadoras e/ou emissoras de imagem e/ou som (incluindo os
respetivos mastros e espias) em consequência da sua quebra
ou queda acidental das mesmas, bem como os prejuízos
sofridos pelos restantes bens seguros em consequência
desse sinistro.
2.

Exclusões

Sem prejuízo das exclusões gerais, ficam excluídos desta
garantia quaisquer perdas ou danos:
a. Ocorridos durante os trabalhos de montagem, reparação ou manutenção dessas antenas.
b. Ocorridos no decurso de obras de construção, reparação, limpeza ou transformação do edifício/imóvel,
onde se acha instalado o estabelecimento seguro.
B.11. QUEBRA OU QUEDA DE PAINÉIS SOLARES
1.

Âmbito da garantia

Garante até ao limite estabelecido nas Condições Gerais e
Particulares, os danos sofridos pelos painéis destinados à
captação de energia solar (incluindo as respetivas estruturas

Âmbito da garantia

Garante as despesas, devidamente documentadas, com o
objetivo de obter documentos, informações ou quaisquer
outros elementos de prova solicitados pelo Segurador nos
termos das condições gerais e facultativas deste contrato,
e de acordo com os limites fixados nas Condições Gerais e
Particulares.
B.14. DESPESAS DE GUARDA E VIGILÂNCIA
1.

Âmbito da garantia

Garante até ao limite estabelecido nas Condições Gerais e
Particulares, o pagamento das despesas efetuadas com o
policiamento do local do risco, quando tal se revele necessário, após a ocorrência de um sinistro garantido por este
contrato de seguro.
B.15. HONORÁRIOS DE PERITOS
1.

Âmbito da garantia

Garante até ao limite estabelecido nas Condições Gerais e
Particulares, os honorários, devidamente comprovados, de
arquitetos, engenheiros, consultores e outros técnicos, relativos a trabalhos/serviços que se revelem necessários para
repor ou reparar os bens seguros e/ ou para preparar
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d. Que estejam abrangidos pela garantia de fornecedor,
fabricante ou instalador.

reclamações ou estimativas de perdas, após a ocorrência
de sinistro garantido por este contrato de seguro.
B.16. MORTE ACIDENTAL
1.

e. Resultantes de simples necessidade de operações
de manutenção e danos provocados por erros ou
falhas de manuseamento.

Âmbito da garantia

Garante em caso de morte do Segurado, dos sócios ou dos
empregados do estabelecimento seguro, em consequência
de sinistro de Incêndio, Ação Mecânica de Queda de Raio,
Explosão e Roubo, ocorrido no estabelecimento identificado
no contrato seguro, a atribuição de uma indemnização até
ao limite do capital seguro fixado nas Condições Gerais e
Particulares.

f. Defeitos estéticos, tais como riscos, mossas e amolgadelas que não afetem o funcionamento da instalação elétrica.

O capital seguro será pago aos Beneficiários designados
nas Condições Particulares, de harmonia com o que ali se
encontrar estabelecido ou, no caso de omissão desses
elementos, aos herdeiros legais, sem prejuízo do total cumprimento do que a este respeito se encontrar legalmente
estatuído.

h. Causados aos quadros e transformadores de mais de
500 KVA e aos motores de mais de 10 H.P.

Esta garantia só funcionará, desde que a morte ocorra imediatamente ao sinistro ou dentro dos 90 dias seguintes à
verificação do mesmo e tenha relação direta e inequívoca
com os riscos acima referidos.
C. RISCOS ACESSÓRIOS GARANTIDOS SOMENTE QUANDO SE SEGURA O EDIFÍCIO/IMÓVEL:
C.1. DANOS ELÉTRICOS NO EDIFÍCIO/IMÓVEL
1.

Âmbito da garantia

Garante até ao limite estabelecido nas Condições Gerais e
Particulares, os danos que ocorram nas instalações elétricas
do edifício/imóvel seguro em virtude de efeitos diretos da
corrente elétrica, nomeadamente sobretensão e sobreintensidade, incluindo os produzidos pela eletricidade atmosférica,
curto-circuito, mesmo quando não resulte incêndio, e sempre
que a instalação elétrica cumpra o estabelecido pelas normas
e regulamentos legais vigentes.
2.

Exclusões

Sem prejuízo das exclusões gerais, ficam excluídos desta
garantia quaisquer perdas ou danos:
a. Em fusíveis, resistências de aquecimento, lâmpadas
de qualquer natureza, tubos catódicos dos componentes eletrónicos, quando não causados por incêndio ou pela explosão de um objeto vizinho.
b. Sofridos em aparelhos elétricos e seus acessórios.
c. Devidos a desgaste pelo uso ou a qualquer deficiência de funcionamento mecânico.

g. Ocorridos no decurso de obras de construção, reparação, limpeza ou transformação do imóvel onde se
acha instalado o estabelecimento seguro.

C.2. DANOS ESTÉTICOS NO EDIFÍCIO/IMÓVEL
1.

Âmbito da garantia

Garante até ao limite estabelecido nas Condições Gerais e
Particulares, a reposição por materiais de características
estéticas idênticas às dos sinistrados de forma a restaurar
a continuidade e coerência estética anterior à ocorrência do
sinistro, mas sempre limitado às divisões interiores do edifício/imóvel ou fração segura diretamente danificado pelo
mesmo, em caso de perdas de continuidade e coerência
estética dos bens seguros afetados por um sinistro garantido por este contrato de seguro.
A reparação e reposição realizar-se-á utilizando materiais
das mesmas características e qualidade dos originais.
C.3. PERDA DE RENDAS
1.

Âmbito da Garantia

Garante ao Segurado na sua qualidade de senhorio, e até
ao limite previsto nas Condições Gerais e Particulares,
mediante a apresentação de contrato de arrendamento válido
e em vigor à data do sinistro, o pagamento do valor mensal
das rendas que o edifício/imóvel seguro, ou fração deste,
lhe deixar de proporcionar em caso de sinistro abrangido
pelas garantias gerais deste contrato de seguro e em consequência do qual resulte a caducidade do seguro pela perda
total ou parcial do edifício/ imóvel locado.
Esta garantia é válida pelo período considerado como necessário para a execução das obras de reposição do edifício/
imóvel seguro no estado anterior ao do sinistro não podendo,
em caso algum, ultrapassar doze (12) rendas, com o valor
que o Segurado efetivamente auferia antes da ocorrência
do sinistro.
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2.

As previstas nestas Condições Gerais e nas Condições
Particulares.

a. prejuízos económicos, nomeadamente prejuízos causados pela interrupção ou suspensão total ou parcial de atividades industriais, comerciais, artesanais,
agrícolas, de serviços ou outras.

C.4. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO
PROPRIETÁRIO DO EDIFÍCIO/IMÓVEL

b. danos enquadráveis no âmbito da Responsabilidade
Civil Patronal.

1.

Exclusões

Âmbito da garantia

Garante até ao limite fixado nas Condições Gerais e Particulares, as indemnizações que legalmente possam ser
exigidas ao Segurado, a título de responsabilidade civil extracontratual, como reparação de danos patrimoniais e/ou não
patrimoniais, decorrentes de lesões corporais e/ou materiais,
involuntariamente causados a terceiros em consequência
de factos acidentalmente ocorridos no local de risco identificado nas Condições Particulares, durante o exercício da
sua atividade e diretamente com ela relacionados.
Para efeito das garantias do presente contrato, os danos
resultantes de uma mesma causa, qualquer que seja o número
de lesados, são considerados como constituindo um só e
único sinistro.
As garantias da apólice ficam sujeitas à observância, por
parte do Segurado, das normas e condições de segurança
e licenciamentos em vigor determinados pelos organismos
oficiais para o exercício da atividade segura.
Ficam abrangidos pelas garantias concedidas nos termos
destas Condições, os danos causados por:
a. mobiliário, materiais, equipamentos, utensílios, mercadorias e decorações interiores e exteriores existentes no estabelecimento, incluindo tabuletas, reclamos luminosos e outros objetos de identificação ou
publicidade.
b. acidentes motivados de um modo geral pela existência, manutenção e normal funcionamento do estabelecimento.
c. atos ou omissões do Segurado e/ou dos seus trabalhadores quando no exercício da sua atividade.
d. intoxicação alimentar causada por produtos preparados, confecionados e servidos nas instalações do
Segurado.
e. cães de guarda pertencentes ao Segurado e por ele
utilizados para fins de segurança.
2.

c. danos enquadráveis no âmbito de qualquer seguro
obrigatório.
d. danos enquadráveis no âmbito da Responsabilidade
Civil Profissional.
e. danos resultantes de trabalhos de ampliação, modificação, ou reparação dos locais onde o Segurado
exerce a sua atividade.
f. danos derivados de inobservância/incumprimento
de legislação, normas, licenciamentos, inspeções e
condições de segurança e/ou proteção determinadas
pelos organismos oficiais.
g. danos enquadráveis no âmbito da Responsabilidade
Civil Contratual como, por exemplo, danos decorrentes de qualquer tipo de atraso e/ou incumprimentos
de prazos.
h. danos resultantes da utilização de pessoal que não
esteja devidamente habilitado e/ou autorizado para o
exercício da atividade, bem como danos provocados
por pessoal que não possua relação de dependência
do Segurado e que seja utilizado por este no exercício
da sua própria atividade.
i. garantias de qualquer natureza.
j. danos decorrentes do risco de circulação.
k. danos à obra/trabalho/serviço e/ou partes diretamente trabalhadas.
l. danos ocorridos ou que se manifestem após conclusão e/ou entrega de obra/trabalho/serviço.
m. danos enquadráveis no âmbito de Responsabilidade
Civil Produtos.
n. danos enquadráveis no âmbito de Responsabilidade
Civil Cruzada.
o. responsabilidade Civil de Administradores, Diretores
e/ou Gerentes de empresas.

Exclusões

Sem prejuízo das exclusões gerais, ficam excluídos desta
garantia:

p. danos necessários, previsíveis, inevitáveis e/ou
imprescindíveis ao desenvolvimento da atividade
do Segurado.
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q. quaisquer danos causados por bifenilos policlorados
(PCB) e/ou terfenilos policlorados (PCT).
r. danos decorrentes de fenómenos da natureza.
s. alergias alimentares.
t. os danos causados a bens, objetos ou animais de terceiros que estejam confiados ao Tomador do Seguro
ou Segurado para guarda, utilização, trabalho, depósito, transporte ou outro fim.
u. danos decorrentes de acidentes provocados por veículos que, nos termos da legislação em vigor, sejam
obrigados a seguro.
v. danos causados aos empregados, assalariados ou
mandatários do segurado, quando ao serviço deste
e desde que tais danos resultem de acidente enquadrável na legislação sobre Acidentes de Trabalho.
w. danos causados a quaisquer pessoas cuja responsabilidade esteja garantida por este contrato, bem
como ao cônjuge, ascendentes, descendentes, adotados ou pessoas que com elas coabitem ou vivam
a seu cargo.
x. xdanos causados aos sócios, administradores, gerentes, legais representantes ou agentes da pessoa coletiva cuja responsabilidade se garanta, bem como os
danos causados às pessoas com eles relacionadas
nos termos da alínea anterior. os danos decorrentes
de responsabilidade assumida por acordo ou contrato particular, na medida em que a mesma exceda a
responsabilidade a que o segurado estaria obrigado
na ausência de tal acordo ou contrato.
y. danos decorrentes de acidentes provocados por
aeronaves.
z. danos decorrentes de acidentes provocados por
embarcações marítimas, lacustres ou fluviais.
aa. danos genéticos causados a pessoas ou animais.
bb. danos causados por organismos geneticamente
modificados (OGM’s).
cc. danos resultantes de asbestos, fibras de asbestos ou
produtos que contenham asbestos ou sílica.
dd. danos decorrentes de acidentes devidos a atos de
guerra, guerra civil, invasão, lei marcial, hostilidades,
revolução, rebelião, insurreição, poder militar usurpado ou tentativas de usurpação do poder, motins,
comoção civil, terrorismo, confiscação, requisição e
destruição causada por ordem do governo ou quais-

quer autoridades públicas ou locais, vandalismo,
sabotagem, assaltos, greves, tumultos e “lock-out”.
ee. danos decorrentes de atos ou omissões do segurado ou de pessoas por quem este seja civilmente responsável, quando praticados em estado de demência ou sob a influência do álcool, estupefacientes ou
outras drogas.
ff. danos decorrentes de reclamações resultantes ou
baseadas direta ou indiretamente na aplicação de
quaisquer fianças, taxas, multas ou coimas, impostas
por autoridades competentes, bem como de outras
penalidades de natureza sancionatória ou fiscal e por
indemnizações fixadas a título de danos punitivos,
danos de vingança, de danos exemplares ou outras
reclamações de natureza semelhante.
gg. despesas suportadas em sede extrajudicial relativas
a investigações e pesquisas destinadas a determinar
as causas do sinistro, exceto se essas investigações,
pesquisas e despesas tenham sido previamente autorizadas pelo Segurador.
hh. danos causados pela epilepsia e pela transmissão
de doenças contagiosas ou transmissíveis, designadamente sida, hepatites e outras.
ii. perda, dano, despesas ou responsabilidade direta
ou indiretamente relacionados com contaminações
efetivas ou prováveis.
jj. reclamações baseadas na violação de direitos de autor
e do direito da propriedade industrial, nomeadamente patentes ou marcas e outros direitos de proteção
comercial, bem como reclamações baseadas em
publicidade enganosa.
kk. danos causados às sociedades que, no caso do
segurado ser uma pessoa coletiva, possam considerar-se como controladas, controladoras ou de
qualquer outra forma participadas pelo segurado nos
termos da lei, bem como aos seus administradores,
gerentes ou legais representantes.
ll. danos causados pelas obras, trabalhos, prestação de
serviços, produtos e suas embalagens produzidos
e/ou armazenados e/ou fornecidos pelo segurado,
se as reclamações forem motivadas por erro, omissão ou vício oculto que se revelem somente após
a recepção expressa ou tácita dos referidos bens,
produtos ou serviços.
mm. danos causados pela alteração do meio ambiente,
em particular os causados direta ou indiretamente
por poluição ou contaminação do solo, das águas
ou atmosfera, assim como todos aqueles que forem
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devidos à acão de fumos, vapores, vibrações, ruídos,
cheiros, temperaturas, humidade, corrente elétrica
ou substâncias nocivas.
nn. danos causados pelo uso, transporte ou armazenamento de quaisquer substâncias explosivas, tóxicas
e corrosivas.
oo. danos decorrentes de roubo, furto, furto de uso,
incêndio e/ou explosão.
pp. danos causados pela ação de campos eletromagnéticos.
qq. danos causados por animais de companhia que,
nos termos da lei, sejam considerados selvagens ou
animais potencialmente perigosos.

Esta garantia é válida pelo período indispensável à reinstalação do Segurado no local onde se verificou o sinistro.
A indemnização será paga contra a entrega de documentos
comprovativos das despesas efetuadas, após dedução do
valor dos encargos a que o Tomador do Seguro ou Segurado
estaria sujeito se o sinistro não tivesse ocorrido e que, entretanto, deixou de suportar.
É condição indispensável para o funcionamento desta garantia que o Tomador do Seguro ou Segurado à data do sinistro
exerça a sua atividade no estabelecimento identificado nas
Condições Particulares.
Esta garantia não é cumulável com a Condição Facultativa
de perdas de exploração e/ou de prejuízos indiretos.
D.2. ESTADIA TEMPORÁRIA DO CONTEÚDO

rr. danos consequenciais, como sejam lucros cessantes
e/ou perdas económicas e financeiras de qualquer
natureza, sofridas por terceiros que decorram de
facto que implique responsabilidade civil extracontratual do Segurado.
ss. danos derivados de infiltração, poluição e contaminação de qualquer natureza.
tt. danos causados por tabaco, bolor, fungos tóxicos,
fungos, míldio e/ou esporos.

1.

Garante os danos sofridos pelos bens seguros ocasionados
por qualquer sinistro garantido por este contrato de seguro,
quando se encontrem temporariamente em edifício/imóvel
de características iguais ou superiores e níveis de proteção
semelhantes aos do estabelecimento seguro, onde o Tomador do Seguro ou Segurado venha a exercer provisoriamente
a sua atividade, em consequência de um sinistro garantido
por este contrato de seguro ocorrido no estabelecimento
seguro.

uu. danos derivados de contaminação por reação radioativa nuclear.
vv. danos derivados de alterações indevidas, não autorizadas e/ou mal-intencionadas (“tampering”).
ww. danos financeiros puros
xx. danos enquadráveis no âmbito de Responsabilidade Civil Poluição.
D. RISCOS ACESSÓRIOS GARANTIDOS SOMENTE QUANDO SE SEGURA O CONTEÚDO:
D.1. PRIVAÇÃO TEMPORÁRIA DE USO DO ESTABELECIMENTO
1.

Âmbito da garantia

Garante o pagamento até ao limite fixado nas Condições
Gerais e Particulares, em caso de sinistro abrangido pelas
garantias deste contrato de seguro que lhe origine privação
temporária do uso do estabelecimento, das despesas em
que o mesmo tiver de incorrer com o transporte dos objetos
seguros não destruídos e respetivo armazenamento ou com
o arrendamento de outro estabelecimento para o exercício
provisório da sua atividade.

Âmbito da garantia

D.3. TRANSPORTE DE VALORES
1.

Âmbito da garantia

Garante até ao limite estabelecido nas Condições Gerais e
Particulares o furto ou roubo de dinheiro, títulos de crédito
e títulos de pagamento ou títulos similares, enquanto transportados sob a responsabilidade do Tomador do Seguro ou
Segurado, em consequência de acidente de viação com o
veículo transportador ou doença súbita e grave de qualquer
das pessoas encarregues do transporte dos valores, nos
termos e condições seguintes:
a. Caso se trate de valores pertencentes ao próprio
Tomador do Seguro ou Segurado, a garantia abrange o trajeto entre o estabelecimento seguro e clientes, fornecedores, entidades bancárias, correios,
repartições públicas, outros locais de pagamento
e vice-versa.
b. Destinando-se os valores a serem confiados a uma
outra entidade para transporte ou guarda, o trajeto entre as instalações do Tomador do Seguro ou
Segurado e o local previamente indicado para a sua
entrega, a garantia termina no preciso momento em
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que os valores deixem de estar sob a responsabilidade do Tomador do Seguro ou Segurado.

Seguro ou Segurado ou que este detenha em regime
de “leasing” ou de aluguer de longa duração, como
consequência direta de:

c. Caso se trate de valores confiados ao Tomador do
Seguro ou Segurado para que este efetue o seu transporte, a garantia tem início no momento em que esses
valores lhe são entregues e termina no momento
em que são entregues ao destinatário previamente
indicado

a. Incêndio ou explosão do veículo transportador e ação
mecânica de queda de raio.
b. Choque, colisão ou capotamento do veículo transportador.

d. O transporte será exclusivamente efetuado pelo
Tomador do Seguro ou Segurado ou empregados
autorizados.

c. Impacto de pedras, granizo ou outros objetos.
d. Queda de árvores, postes, linhas elétricas e de outros
serviços.

e. Entende-se que o transporte efetuado por duas ou
mais pessoas utilizando o mesmo meio de transporte
seja considerado como transporte único seja qual for
o montante confiado a cada uma delas.

e. Aluimentos, deslizamentos, derrocadas e afundamentos de terrenos.
f. Abatimentos de túneis, pontes ou edificações.

f. Fica também abrangido o trajeto entre o estabelecimento seguro e o domicílio habitual do Segurado ou
do gerente do estabelecimento seguro, após a hora
de encerramento do estabelecimento e quando já
não for possível o depósito em instituição bancária.
Consequentemente, fica também abrangido o transporte até à entidade bancária mais próxima, desde
que se realize no dia imediato e entre as 07 horas e
as 10 horas.

g. Queda à água, precipícios ou escavações.
2.2. A responsabilidade do Segurador, ao abrigo desta garantia, tem início no momento em que as mercadorias se encontrem carregadas no veículo transportador e termina quando estas sejam entregues ao
destinatário ou a quem o representar.
1.

2.

Exclusões

Exclusões

Sem prejuízo das exclusões gerais, ficam excluídos desta
garantia quaisquer perdas ou danos por:.
a. Perda ou extravio dos valores transportados, excepto
em caso de acidente de viação.

Sem prejuízo das exclusões gerais, ficam excluídos desta
garantia quaisquer perdas ou danos:
a. Por roubo ou furto qualificado das mercadorias, ainda
que em consequência de acidente de viação.
b. Por atraso de viagem, qualquer que seja a causa.

b. Perdas ou danos em consequência de atos praticados pelas pessoas encarregues do transporte quando estas se encontrem em estado de embriaguez
ou sob o efeito da utilização de quaisquer drogas
ou estupefacientes proibidos por lei, ou sofram de
doença que as torne dependentes do álcool, drogas
ou estupefacientes.
c. Movimento de valores que não sejam objeto de registo contabilístico.
D.4. TRANSPORTE DE MERCADORIAS
1.

Âmbito da garantia
2.1. Garante até aos limites fixados nas Condições
Gerais e Particulares, os danos materiais sofridos
pelas mercadorias seguras, durante o seu transporte por via terrestre, em território nacional e efetuado
em veículos que sejam propriedade do Tomador do

c. Por mau acondicionamento, deficiência de embalagem ou excesso de carga.
d. Por combustão espontânea, vício próprio ou alteração da natureza intrínseca das mercadorias transportadas.
e. Por atraso de viagem, qualquer que seja a causa.
f. Em animais vivos, tabaco manufaturado, bebidas
alcoólicas, pelaria, relojoaria, joalharia, ouro, prata
e outros metais ou pedras preciosas, mercadorias
inflamáveis, explosivas ou tóxicas.
g. Em vidros, espelhos, objetos de mármore ou afins,
louça e porcelana.
h. Em bens refrigerados.
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i. Em consequência de contrabando, comércio proibido ou clandestino.
j. Em consequência de captura, apreensão, arresto,
penhora, presa ou detenção e respetivas consequências ou simples tentativas de tais atos.

1.

k. Por explosão de bombas ou outros engenhos explosivos, bem como as consequências de hostilidades ou
operações bélicas (quer tenha havido ou não declaração de guerra), guerra civil, revolução, rebelião,
insurreição e atos de terrorismo.

Garante o pagamento das despesas até ao limite estabelecido nas Condições Gerais e Particulares, com a reparação
ou substituição de bens móveis pertencentes ao senhorio
afetados por um sinistro ao abrigo das garantias gerais deste
contrato de seguro.

l. Por medidas sanitárias ou de desinfecção.

A indemnização só pode ser paga contra a apresentação
de documentos comprovativos das despesas efetuadas.

m. Por diferenças de cotação, perda de mercado ou
quaisquer outros motivos que obstem, dificultem
ou alterem a transação comercial do Tomador do
Seguro ou Segurado.
n. Por greves, “lock-outs”, conflitos laborais, tumultos
ou comoções civis, atos de grevista ou de trabalhadores sob “lock-out” ou de pessoa tomando parte
em conflitos laborais.
o. Por atos ou omissões dolosas do Tomador do Seguro
ou Segurado ou de pessoas por quem estes sejam
civilmente responsáveis ou praticadas com a sua
cumplicidade ou participação.
p. Por efeito direto ou indireto de explosão, libertação
de calor e radiações provenientes de cisão de átomos
ou radioativas e ainda os decorrentes de radiações
provocadas pela aceleração artificial de partículas.
D.5. RECONSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS
1.

b. O valor que essas informações representam para o
Segurado.
D.6. DANOS EM BENS MÓVEIS DO SENHORIO
Âmbito da garantia

Esta garantia só funciona em caso de ausência e/ou insuficiência comprovada de seguro efetuado pelo senhorio.
Esta garantia não é cumulativa com a garantia concedida
através da garantia “Quebra Acidental de Vidros, Letreiros
e Anúncios Luminosos”, “Quebra ou Queda de Painéis Solares” e “Quebra ou Queda de Antenas”.
D.7. MERCADORIAS EM EXPOSIÇÕES, FEIRAS E OUTROS
ESTABELECIMENTOS
1.

Âmbito da garantia

Garante até ao limite fixado nas Condições Gerais e Particulares, sem necessidade de comunicação prévia por parte
do Tomador do Seguro ou do Segurado, os mesmos eventos
abrangidos por este contrato de seguro, para Mercadorias,
situadas exclusivamente em exposições e feiras, assim como
em outros estabelecimentos do Tomador do Seguro ou Segurado, sempre que, pelo menos, os conteúdos desses
estabelecimentos estejam seguros neste Segurador.

Âmbito da garantia
D.8. RESPONSABILIDADE CIVIL EXPLORAÇÃO

Garante até aos limites fixados nas Condições Gerais e
Particulares as despesas de reconstituição de documentos,
próprios da atividade comercial do estabelecimento seguro,
quando tenham sofrido danos materiais provocados por um
sinistro abrangido por este contrato de seguro, mas, em
caso de sinistro, o Segurador responderá somente pelo valor
dos materiais, acrescido dos custos de mão-de-obra e/ou
de informática, despendidos na sua reprodução.
2.

ExclusõeS

Sem prejuízo das exclusões gerais, ficam excluídos desta
garantia quaisquer perdas ou danos:
a. Em quaisquer despesas relacionadas com a recompilação ou reaquisição das informações neles contidas.

1.

Âmbito da garantia

Garante até ao limite fixado nas Condições Gerais e Particulares, as indemnizações que legalmente possam ser
exigidas ao Segurado, a título de responsabilidade civil extracontratual, como reparação de danos patrimoniais e/ou não
patrimoniais, decorrentes de lesões corporais e/ou materiais,
involuntariamente causados a terceiros em consequência
de factos acidentalmente ocorridos no local de risco identificado nas Condições Particulares, durante o exercício da
sua atividade e diretamente com ela relacionados.
Para efeito das garantias do presente contrato, os danos
resultantes de uma mesma causa, qualquer que seja o número
de lesados, são considerados como constituindo um só e
único sinistro.
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As garantias da apólice ficam sujeitas à observância, por
parte do Segurado, das normas e condições de segurança
e licenciamentos em vigor determinados pelos organismos
oficiais para o exercício da atividade segura.

g. danos enquadráveis no âmbito da Responsabilidade
Civil Contratual como, por exemplo, danos decorrentes de qualquer tipo de atraso e/ou incumprimentos
de prazos.

Ficam abrangidos pelas garantias concedidas nos termos
destas Condições, os danos causados por:

h. danos resultantes da utilização de pessoal que não
esteja devidamente habilitado e/ou autorizado para o
exercício da atividade, bem como danos provocados
por pessoal que não possua relação de dependência
do Segurado e que seja utilizado por este no exercício
da sua própria atividade.

a. mobiliário, materiais, equipamentos, utensílios, mercadorias e decorações interiores e exteriores existentes no estabelecimento, incluindo tabuletas, reclamos luminosos e outros objetos de identificação ou
publicidade.
b. acidentes motivados de um modo geral pela existência, manutenção e normal funcionamento do estabelecimento.
c. atos ou omissões do Segurado e/ou dos seus trabalhadores quando no exercício da sua atividade.

2.

i. garantias de qualquer natureza.
j. danos decorrentes do risco de circulação.
k. danos à obra/trabalho/serviço e/ou partes diretamente trabalhadas.
l. danos ocorridos ou que se manifestem após conclusão e/ou entrega de obra/trabalho/serviço.

d. intoxicação alimentar causada por produtos preparados, confecionados e servidos nas instalações do
Segurado.

m. danos enquadráveis no âmbito de Responsabilidade
Civil Poluição.

e. cães de guarda pertencentes ao Segurado e por ele
utilizados para fins de segurança.

n. danos enquadráveis no âmbito de Responsabilidade
Civil Produtos.

Exclusões

Sem prejuízo das exclusões gerais, ficam excluídos desta
garantia:

o. danos enquadráveis no âmbito de Responsabilidade
Civil Cruzada.
p. responsabilidade Civil de Administradores, Diretores
e/ou Gerentes de empresas.

a. prejuízos económicos, nomeadamente prejuízos causados pela interrupção ou suspensão total ou parcial de atividades industriais, comerciais, artesanais,
agrícolas, de serviços ou outras.

q. danos necessários, previsíveis, inevitáveis e/ou
imprescindíveis ao desenvolvimento da atividade
do Segurado.

b. danos enquadráveis no âmbito da Responsabilidade
Civil Patronal.

r. quaisquer danos causados por bifenilos policlorados
(PCB) e/ou terfenilos policlorados (PCT).

c. danos enquadráveis no âmbito de qualquer seguro
obrigatório.

s. danos decorrentes de fenómenos da natureza.
t. alergias alimentares.

d. danos enquadráveis no âmbito da Responsabilidade
Civil Profissional.
e. danos resultantes de trabalhos de ampliação, modificação, ou reparação dos locais onde o Segurado
exerce a sua atividade.
f. danos derivados de inobservância/incumprimento
de legislação, normas, licenciamentos, inspeções e
condições de segurança e/ou proteção determinadas
pelos organismos oficiais.

u. os danos causados a bens, objetos ou animais de terceiros que estejam confiados ao Tomador do Seguro
ou Segurado para guarda, utilização, trabalho, depósito, transporte ou outro fim.
v. danos decorrentes de acidentes provocados por veículos que, nos termos da legislação em vigor, sejam
obrigados a seguro.
w. danos causados aos empregados, assalariados ou
mandatários do segurado, quando ao serviço deste
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e desde que tais danos resultem de acidente enquadrável na legislação sobre Acidentes de Trabalho.
x. danos causados a quaisquer pessoas cuja responsabilidade esteja garantida por este contrato, bem
como ao cônjuge, ascendentes, descendentes, adotados ou pessoas que com elas coabitem ou vivam
a seu cargo.
y. danos causados aos sócios, administradores, gerentes, legais representantes ou agentes da pessoa coletiva cuja responsabilidade se garanta, bem como os
danos causados às pessoas com eles relacionadas
nos termos da alínea anterior. os danos decorrentes
de responsabilidade assumida por acordo ou contrato particular, na medida em que a mesma exceda a
responsabilidade a que o segurado estaria obrigado
na ausência de tal acordo ou contrato.
z. danos decorrentes de acidentes provocados por
aeronaves.
aa. danos decorrentes de acidentes provocados por
embarcações marítimas, lacustres ou fluviais.
bb. danos genéticos causados a pessoas ou animais.
cc. danos causados por organismos geneticamente
modificados (OGM’s).
dd. danos resultantes de asbestos, fibras de asbestos
ou produtos que contenham asbestos ou sílica.
ee. danos decorrentes de acidentes devidos a atos de
guerra, guerra civil, invasão, lei marcial, hostilidades,
revolução, rebelião, insurreição, poder militar usurpado ou tentativas de usurpação do poder, motins,
comoção civil, terrorismo, confiscação, requisição e
destruição causada por ordem do governo ou quaisquer autoridades públicas ou locais, vandalismo,
sabotagem, assaltos, greves, tumultos e “lock-out”.
ff. danos decorrentes de atos ou omissões do segurado
ou de pessoas por quem este seja civilmente responsável, quando praticados em estado de demência
ou sob a influência do álcool, estupefacientes ou
outras drogas.
gg. danos decorrentes de reclamações resultantes ou
baseadas direta ou indiretamente na aplicação de
quaisquer fianças, taxas, multas ou coimas, impostas
por autoridades competentes, bem como de outras
penalidades de natureza sancionatória ou fiscal e por
indemnizações fixadas a título de danos punitivos,
danos de vingança, de danos exemplares ou outras
reclamações de natureza semelhante.

hh. despesas suportadas em sede extrajudicial relativas
a investigações e pesquisas destinadas a determinar
as causas do sinistro, exceto se essas investigações,
pesquisas e despesas tenham sido previamente autorizadas pelo Segurador.
ii. danos causados pela epilepsia e pela transmissão de
doenças contagiosas ou transmissíveis, designadamente sida, hepatites e outras.
jj. perda, dano, despesas ou responsabilidade direta
ou indiretamente relacionados com contaminações
efetivas ou prováveis.
kk. reclamações baseadas na violação de direitos de
autor e do direito da propriedade industrial, nomeadamente patentes ou marcas e outros direitos de proteção comercial, bem como reclamações baseadas
em publicidade enganosa.
ll. danos causados às sociedades que, no caso do segurado ser uma pessoa coletiva, possam considerar-se
como controladas, controladoras ou de qualquer
outra forma participadas pelo segurado nos termos
da lei, bem como aos seus administradores, gerentes
ou legais representantes.
mm. danos causados pelas obras, trabalhos, prestação
de serviços, produtos e suas embalagens produzidos
e/ou armazenados e/ou fornecidos pelo segurado,
se as reclamações forem motivadas por erro, omissão ou vício oculto que se revelem somente após
a recepção expressa ou tácita dos referidos bens,
produtos ou serviços.
nn. danos causados pela alteração do meio ambiente,
em particular os causados direta ou indiretamente
por poluição ou contaminação do solo, das águas
ou atmosfera, assim como todos aqueles que forem
devidos à acão de fumos, vapores, vibrações, ruídos,
cheiros, temperaturas, humidade, corrente elétrica
ou substâncias nocivas.
oo. danos causados pelo uso, transporte ou armazenamento de quaisquer substâncias explosivas, tóxicas
e corrosivas.
pp. danos decorrentes de roubo, furto, furto de uso,
incêndio e/ou explosão.
qq. danos causados pela ação de campos eletromagnéticos.
rr. danos causados por animais de companhia que, nos
termos da lei, sejam considerados selvagens ou animais potencialmente perigosos.
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ss. danos consequenciais, como sejam lucros cessantes
e/ou perdas económicas e financeiras de qualquer
natureza, sofridas por terceiros que decorram de
facto que implique responsabilidade civil extracontratual do Segurado.
tt. danos derivados de infiltração, poluição e contaminação de qualquer natureza.
uu. danos causados por tabaco, bolor, fungos tóxicos,
fungos, míldio e/ou esporos.
vv. danos derivados de contaminação por reação radioativa nuclear.
ww. danos derivados de alterações indevidas, não autorizadas e/ou mal-intencionadas (“tampering”).
xx. danos financeiros puros.

CLÁUSULA 4.ª - Garantias Facultativas
1.

Mediante convenção expressa nas Condições Particulares, poderão ser objeto do presente contrato outros
riscos e/ ou garantias, de harmonia com o disposto nas
respetivas condições facultativas que tiverem sido
contratadas.

2.

Estas garantias são conferidas mediante o pagamento
do respetivo sobreprémio e ficam sujeitas aos termos
e condições das correspondentes condições
facultativas.

3.

Fica estabelecido que em cada sinistro haverá sempre
que deduzir à indemnização que couber ao Segurador
liquidar, o valor da franquia declarada nas Condições
Gerais, nas Condições Particulares e/ou nas Condições
Facultativas.

CLÁUSULA 5.ª – Exclusões
1.

Exclusões Gerais

2.

Não ficam garantidos, em caso algum, mesmo que se
tenha verificado a ocorrência de qualquer risco garantido pelo presente contrato de seguro, os danos que
derivem, direta ou indiretamente, de:

B. Levantamento militar ou ato do poder militar legítimo
ou usurpado.
C. Confiscação, requisição, destruição ou danos produzidos nos bens seguros, por ordem do governo, de direito
ou de facto, ou de qualquer autoridade instituída, salvo no caso de remoções ou destruições previstas na
garantia de INCÊNDIO, AÇÃO MECÂNICA DE QUEDA
DE RAIO E EXPLOSÃO.
D. Explosão, libertação do calor e irradiações provenientes
de cisão de átomos ou radioativas e ainda os decorrentes de radiações provocadas pela aceleração artificial
de partículas.
E. Atos ou omissões dolosas do Tomador do Seguro ou
Segurado ou de pessoas por quem estes sejam civilmente responsáveis, mas, no âmbito do seguro obrigatório de incêndio, apenas no que se refere aos danos
ocorridos na sua propriedade.
F. Extravio, furto ou roubo dos bens seguros, quando praticados durante ou na sequência de qualquer outro sinistro garantido por este contrato de seguro quer esteja ou
não contratada a garantia.
G. Multas ou coimas de qualquer natureza, fianças e impostos de justiça.
H. Salvo na ocorrência de um sinistro de INCÊNDIO (conforme previsto na Norma Regulamentar n.º 16/2008-R,
de 18 de Dezembro da ASF), não ficam garantidos os
danos que derivem do emprego de materiais inadequados, mão-de-obra defeituosa ou erros de projeto, não
excluindo, porém, perdas ou danos físicos dai resultantes, causados a outros bens seguros.
2. Salvo convenção expressa em contrário nas Condições Particulares não ficam garantidos, em caso algum,
os danos sofridos por aparelhos que deram origem a uma
explosão quando integrados no equipamento necessário
ao processo de fabrico, exceto se a explosão decorrer de
causa externa garantida pelo contrato de seguro.
3.

Salvo convenção expressa em contrário nas Condições
Particulares não ficam garantidos quaisquer danos nos
seguintes bens:

A. Quaisquer títulos de crédito.
A. Guerra, invasão ou operações militares (tenha ou não
existido declaração de guerra), atos hostis de entidades
soberanas ou governamentais, guerra civil, rebelião,
revolução, insurreição ou distúrbios da ordem pública
que assumam as proporções de ou evoluam para uma
situação de rebelião, poder militar, usurpação de poder,
lei marcial ou de confisco por ordem de qualquer Governo ou autoridade pública.

B. Bens de terceiros (com ressalva dos danos ocorridos
em bens de terceiros derivem direta ou indiretamente de um sinistro de INCÊNDIO, conforme previsto na
Norma Regulamentar n.º 16/2008-R, de 18 de Dezembro da ASF).
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C. Utensílios, mercadorias e bens inúteis ou não utilizáveis
para o uso a que estavam destinados, com exceção dos
elementos de decoração.
D. Bilhetes de lotaria e boletins de totoloto e totobola ou
de qualquer outro jogo.
E. Cautelas e similares.

F. Perdas ou danos sofridos por quaisquer aparelhos,
máquinas ou equipamentos eletrónicos, de forma acidental, devidos a causa não abrangida pelas garantias
do contrato de seguro.
G. Danos ocasionados por deterioração de mercadorias
armazenadas em câmaras frigoríficas, devidas a causa
não abrangida pelas garantias do contrato de seguro.

F. Selos e papéis selados.
G. Máquinas de jogo e vendedoras de produtos, assim
como o dinheiro contido nas mesmas.
H. Vitrines, expositores e seus conteúdos localizados no
exterior do estabelecimento.
4.

5.

Salvo convenção expressa em contrário nas Condições
Particulares não ficam garantidos, e com ressalva dos
danos ocorridos em bens de terceiros derivem direta
ou indiretamente de um sinistro de INCÊNDIO, conforme
previsto na Norma Regulamentar n.º 16/2008-R, de 18
de Dezembro da ASF, em caso algum, mesmo que se
tenha verificado a ocorrência de qualquer risco garantido pelo presente contrato de seguro, os sinistros
ocorridos em estabelecimentos durante os seus períodos de encerramento da atividade sazonal.

Capítulo III Declaração
do Risco, Inicial
e Superveniente
CLÁUSULA 6.ª - Dever de Declaração Inicial do Risco
1.

O Tomador do Seguro, ou o Segurado, está obrigado,
antes da celebração do contrato de seguro, a declarar
com exatidão todas as circunstâncias que conheça e
que razoavelmente deva ter por significativas para a
apreciação do risco pelo Segurador.

2.

O disposto no número anterior é igualmente aplicável
a circunstâncias cuja menção não seja solicitada em
questionário eventualmente fornecido pelo Segurador
para o efeito.

3.

O Segurador que tenha aceitado o contrato de seguro,
salvo havendo dolo do Tomador do Seguro ou do Segurado com o propósito de obter uma vantagem, não
pode prevalecer-se:

Exceto quando expressamente se garantam os riscos
em causa, o presente contrato não garante os prejuízos
que derivem direta ou indiretamente de:

A. Incêndio decorrente de fenómenos sísmicos, tremores
de terra, terramotos e erupções vulcânicas, maremotos
ou fogo subterrâneo.
B. Efeitos diretos da corrente elétrica em aparelhos, instalações elétricas e seus acessórios, que façam parte do
conteúdo do estabelecimento, nomeadamente sobretensão e sobreintensidade, incluindo os produzidos pela
eletricidade atmosférica, e curto-circuito, ainda que nos
mesmos se produza um incêndio.
C. Danos de natureza consequencial, tais como a perda de
lucro bruto ou rendimentos de qualquer outra natureza,
devidos à ocorrência de um sinistro garantido por este
contrato de seguro.

A. Da omissão de resposta a pergunta do questionário.

D. Greves, tumultos, alterações da ordem pública, atos de
terrorismo, vandalismo, maliciosos e ou de sabotagem,
mesmo que dele resulte dano eventualmente abrangido
pelas garantias presente contrato de seguro.

C. De incoerência ou contradição evidentes nas respostas
ao questionário.

E. Perda de produtos causada por derrame proveniente de
roturas acontecidas súbita e fortuitamente.

B. De resposta imprecisa a questão formulada em termos
demasiado genéricos.

D. De facto que o seu representante, aquando da celebração do contrato de seguro, saiba ser inexato ou, tendo
sido omitido, conheça.
E. De circunstâncias conhecidas do Segurador, em facultativa quando são públicas e notórias.
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F. O Segurador, antes da celebração do contrato de seguro, deve esclarecer o eventual Tomador do Seguro ou o
Segurado acerca do dever referido no n.º 1, bem como
do regime do seu incumprimento, sob pena de incorrer
em responsabilidade civil, nos termos gerais.

3.

No caso referido no número anterior, o prémio é devolvido “pro rata temporis” atendendo à garantia havida.

4.

Se, antes da cessação ou da alteração do contrato de
seguro, ocorrer um sinistro cuja verificação ou consequências tenham sido influenciadas por facto
relativamente ao qual tenha havido omissões ou inexatidões negligentes:

CLÁUSULA 7.ª Incumprimento Doloso do Dever de Declaração Inicial do Risco
1.

Em caso de incumprimento doloso do dever referido no n.º 1 da cláusula anterior, o seguro é anulável
mediante declaração enviada pelo Segurador ao Tomador do Seguro.

C. O Segurador garante o sinistro na proporção da diferença
entre o prémio pago e o prémio que seria devido, caso,
aquando da celebração do contrato de seguro, tivesse
conhecido o facto omitido ou declarado inexatamente.

2.

Não tendo ocorrido sinistro, a declaração referida no
número anterior deve ser enviada no prazo de três (3)
meses a contar do conhecimento daquele
incumprimento.

D. O Segurador, demonstrando que, em caso algum, teria
celebrado o seguro se tivesse conhecido o facto omitido ou declarado inexatamente, não garante o sinistro e
fica apenas vinculado à devolução do prémio.

3.

O Segurador não está obrigado a cobrir o sinistro que
ocorra antes de ter tido conhecimento do incumprimento doloso referido no n.º 1 ou no decurso do prazo
previsto no número anterior, seguindo-se o regime geral
da anulabilidade.

4.

O Segurador tem direito ao prémio devido até ao final
do prazo referido no n.º 2, salvo se tiver concorrido dolo
ou negligência grosseira do Segurador ou do seu
representante.

5.

Em caso de dolo do Tomador do Seguro ou do Segurado com o propósito de obter uma vantagem, o prémio
é devido até ao termo do contrato de seguro.

CLÁUSULA 8.ª - Incumprimento Negligente do Dever de
Declaração Inicial do Risco
1.

Em caso de incumprimento com negligência do dever
referido no n.º 1 da cláusula 6.ª, o Segurador pode,
mediante declaração a enviar ao Tomador do Seguro, no
prazo de três (3) meses a contar do seu conhecimento:

A. Propor uma alteração do contrato de seguro, fixando
um prazo, não inferior a catorze (14) dias, para o envio
da aceitação ou, caso a admita, da contraproposta.

CLÁUSULA 9.ª - Agravamento do Risco
1.

O Tomador do Seguro ou o Segurado tem o dever de,
durante a execução do contrato de seguro, no prazo
de catorze (14) dias a contar do conhecimento do facto, comunicar o Segurador todas as circunstâncias
que agravem o risco, desde que estas, caso fossem
conhecidas pelo Segurador aquando da celebração do
contrato de seguro, tivessem podido influir na decisão
de contratar ou nas condições do contrato de seguro.

2.

No prazo de trinta (30) dias a contar do momento em
que tenha conhecimento do agravamento do risco, o
Segurador pode:

A. Apresentar ao Tomador do Seguro proposta de modificação do contrato de seguro, que este deve aceitar ou
recusar em igual prazo, findo o qual se entende aprovada
a modificação proposta.
B. Resolver o contrato de seguro, demonstrando que, em
caso algum, celebra contratos que garantam riscos com
as características resultantes desse agravamento do
risco.
3.

B. Fazer cessar o contrato de seguro, demonstrando que,
em caso algum, celebra contratos para a garantia de
riscos relacionados com o facto omitido ou declarado
inexatamente.
2.

O seguro cessa os seus efeitos trinta (30) dias após o
envio da declaração de cessação ou vinte (20) dias
após a receção pelo Tomador do Seguro da proposta
de alteração, caso este nada responda ou a rejeite.

A resolução do contrato de seguro prevista na alínea
b) do n.º anterior deve ser comunicada ao Tomador do
Seguro por escrito, ou por outro meio de que fique
registo duradouro, com a antecedência mínima de trinta
(30) dias relativamente à data em que a mesma produz
efeitos.
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CLÁUSULA 10.ª -Sinistro e Agravamento do Risco

1.

Se antes da cessação ou da alteração do contrato de
seguro nos termos previstos na cláusula anterior ocorrer o sinistro cuja verificação ou consequência tenha
sido influenciada pelo agravamento do risco, o
Segurador:

destes são devidos nas datas estabelecidas no contrato
de seguro.
3.

A parte do prémio de montante variável relativa a acerto
do valor e, quando seja o caso, a parte do prémio correspondente a alterações ao seguro são devidas nas datas
indicadas nos respetivos avisos.

CLÁUSULA 12.ª - Garantia
A. Garante o risco, efetuando a prestação convencionada,
se o agravamento tiver sido correta e tempestivamente
comunicado antes do sinistro ou antes de decorrido o
prazo previsto no n.º 1 da cláusula anterior.
B. Garante parcialmente o risco, reduzindo-se a sua prestação na proporção entre o prémio efetivamente cobrado
e aquele que seria devido em função das reais circunstâncias do risco, se o agravamento não tiver sido correta e tempestivamente comunicado antes do sinistro.
C. Pode recusar a garantia em caso de comportamento
doloso do Tomador do Segurado ou do Segurado com
o propósito de obter uma vantagem, mantendo direito
aos prémios vencidos.
2.

Na situação prevista nas alíneas a) e b) do número
anterior, sendo o agravamento do risco resultante de
facto do Tomador do Seguro ou do Segurado, o Segurador não está obrigado ao pagamento da prestação
se demonstrar que, em caso algum, celebra contratos
que garantam riscos com as características resultantes
desse agravamento do risco.

Capítulo IV Pagamento
e Alteração
dos Prémios

A garantia dos riscos depende do prévio pagamento do
prémio.

CLÁUSULA 13.ª - Aviso de pagamento
1.

Na vigência do contrato de seguro, o Segurador deve
avisar por escrito o Tomador do Seguro do montante
a pagar, assim como da forma e do lugar de pagamento,
com uma antecedência mínima de trinta (30) dias em
relação à data em que se vence o prémio, ou frações
deste.

2.

Do aviso devem constar, de modo legível, as consequências da falta de pagamento do prémio ou de sua
fração.

3.

Nos contratos de seguro em que seja convencionado
o pagamento do prémio em frações de periodicidade
igual ou inferior a três (3) meses e em cuja documentação contratual se indiquem as datas de vencimento
das sucessivas frações do prémio e os respetivos valores a pagar, bem como as consequências do seu não
pagamento, o Segurador pode optar por não enviar o
aviso referido no n.º 1, cabendo-lhe, nesse caso, a prova
da emissão, da aceitação e do envio ao Tomador do
Seguro da documentação contratual referida neste
número.

CLÁUSULA 14.ª Falta de Pagamento dos Prémios
1.

A falta de pagamento do prémio inicial, ou da primeira
fração deste, na data do vencimento, determina a resolução automática do contrato de seguro a partir da data
da sua celebração.

2.

A falta de pagamento do prémio de anuidades subsequentes, ou da primeira fração deste, na data do
vencimento, impede a prorrogação do contrato de
seguro.

3.

A falta de pagamento determina a resolução automática
do contrato de seguro na data do vencimento de:

CLÁUSULA 11.ª - Vencimento
1.

2.

Salvo convenção em contrário, o prémio inicial, ou a
primeira fração deste, é devido na data da celebração
do contrato de seguro.
As frações seguintes do prémio inicial, os prémios das
anuidades subsequentes e as frações subsequentes

A. Uma fração do prémio no decurso de uma anuidade.
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B. Um prémio adicional resultante de uma modificação do
contrato de seguro fundada num agravamento superveniente do risco.
C. O não pagamento, até à data do vencimento, de um prémio adicional resultante de uma modificação contratual
determina a ineficácia da alteração, subsistindo o seguro
com o âmbito e nas condições que vigoravam antes da
pretendida modificação, a menos que a subsistência do
seguros e revele impossível, caso em que se considera
resolvido na data do vencimento do prémio não pago.

CLÁUSULA 15.ª - Pagamento, por Terceiro Interessado,
de Prémio já Vencido
1.

Sem prejuízo do disposto nas cláusulas anteriores é
conferido a terceiro interessado, titular de direitos ressalvados no contrato de seguro, o direito de proceder ao
pagamento do prémio já vencido, nos trinta (30) dias
posteriores à data de vencimento.

2.

O pagamento do prémio nos termos e no prazo referidos no n.º anterior determina a reposição em vigor do
seguro e a garantia do risco entre a data do vencimento
e a data de efetivo pagamento do prémio.

3.

Em caso algum, porém, o Segurador garante o sinistro
cuja verificação seja conhecida pelo terceiro interessado antes do pagamento do prémio.

Capítulo V Início de Efeitos,
Duração
e Vicissitudes
do Contrato
de Seguro
CLÁUSULA 18.ª - Início da Garantia e de Efeitos
O dia e hora do início da garantia dos riscos são indicados
no contrato de seguro, atendendo ao previsto na cláusula
12.ª.

CLÁUSULA 19.ª – Duração
1.

O contrato de seguro indica a sua duração, podendo
ser por período certo e determinado (seguro temporário) ou por um ano prorrogável por novos períodos de
um ano.

2.

Os efeitos do contrato de seguro cessam às vinte e
quatro (24) horas do último dia do seu prazo.

3.

A prorrogação prevista no n.º 1 não se efetua se qualquer das partes denunciar o seguro com trinta (30) dias
de antecedência mínima em relação à data da prorrogação, ou se o Tomador do Seguro não proceder ao
pagamento do prémio.

CLÁUSULA 16.ª - Alteração do Prémio
1.

2.

Não havendo alteração no risco, qualquer alteração do
prémio aplicável ao seguro apenas pode efetuar-se no
vencimento anual seguinte.
Em caso de previsão de um regime de bonificações e/
ou agravamentos relacionados com a verificação, ou
não, de sinistros, qualquer alteração do prémio por
efeito desse regime é efetuada no vencimento seguinte
à constatação do facto.

CLÁUSULA 20.ª - Cessação do Seguro
CLÁUSULA 17.ª - Mora do Tomador de Seguro
1.

A falta de pagamento do prémio na data do vencimento
constitui o Tomador do Seguro em mora.

2.

A cessação do contrato de seguro por efeito do não
pagamento do prémio, ou de parte ou fração deste,
não exonera o Tomador do Seguro da obrigação de
pagamento do prémio correspondente ao período em
que o seguro haja vigorado, acrescido dos juros de
mora devidos.

O contrato de seguro pode cessar por caducidade, revogação, denúncia e resolução.
A. Caducidade:
• O contrato de seguro caduca no termo do período de
vigência estipulado.
• O contrato de seguro caduca na eventualidade de superveniente perda do interesse ou de extinção do risco e
sempre que se verifique o pagamento da totalidade do
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capital seguro para o período de vigência do seguros
em que se encontre prevista a reposição desse capital.
• Entende-se que há extinção do risco, nomeadamente
em caso de perda total do bem seguro e de cessação
da atividade objeto do seguro. B. Revogação:
• O Segurador e o Tomador do Seguro ou o Segurado
podem, por acordo, a todo o tempo, fazer cessar o contrato de contrato de seguro. C. Denúncia:
• O contrato de seguro celebrado por período determinado e com prorrogação automática pode ser livremente
denunciado por qualquer das partes para obviar à sua
prorrogação.
• O contrato de seguro celebrado sem duração determinada pode ser denunciado a todo o tempo, por qualquer
das partes. Este, contudo, não pode ser denunciado
sempre que a livre desvinculação se oponha à natureza do vínculo ou à finalidade prosseguida pelo seguro
e ainda quando corresponda a uma atitude abusiva.
D. Resolução:

registo duradouro, com a antecedência mínima de trinta (30) dias relativamente à data em que a mesma produz efeitos.
• Sempre que o Tomador do Seguro não coincida com
o Segurado, ou estejam devidamente identificados no
seguro titulares de privilégios creditórios ou de outros
direitos sobre os bens objeto do seguro, o Segurador
deve avisar o Segurado e os titulares desses outros
direitos da resolução do seguro logo que possível, no
máximo de trinta (30) dias após a não renovação ou a
resolução.

CLÁUSULA 21.ª - Redução do Contrato de Seguro
1.

O Segurador ou o Tomador do Seguro podem, a todo
o tempo, reduzir o contrato de seguro, mediante correio
registado, ou por outro meio do qual fique registo escrito,
com a antecedência mínima de trinta (30) dias em relação à data em que a redução produzir efeitos.

2.

A proposta de redução considera-se aceite no trigésimo (30.º) dia a contar da data da sua receção, a menos
que, entretanto, a outra parte seja notificada da recusa
ou da sua antecipada aceitação.

3.

A redução do seguro produzirá os seus efeitos a partir
das vinte e quatro (24) horas do dia da aceitação da
proposta de redução, salvo se na mesma for indicada
data de início posterior.

4.

O prémio a devolver em caso de redução da garantia
corresponderá à diferença entre o prémio cobrado e
o prémio correspondente à garantia alterada, calculado
com base no período de tempo não decorrido desde
o momento da redução até ao termo da anuidade.

5.

Existindo privilégio creditório sobre os bens que constituem o objeto do seguro, o Segurador obriga-se a
comunicar por escrito à entidade credora, expressamente identificada nas Condições Particulares, a
redução do seguro com a antecedência mínima de
quinze (15) dias em relação à data em que produz os
seus efeitos.

6.

Tendo ocorrido sinistro indemnizável, o Segurador tem
direito ao prémio por inteiro correspondente à anuidade
e à garantia finda ou modificada.

• Havendo justa causa, o contrato de seguro pode ser
resolvido por qualquer das partes a todo o tempo.
• Considera-se que há justa causa, quando ocorram dois
ou mais sinistros num período de doze (12) meses ou,
sendo o seguro anual, no decurso da anuidade.
• Em caso de resolução antecipada do seguro por facto do
Tomador do Seguro ou do Segurado, ou a este imputável, o Segurador tem direito, no mínimo, ao prémio que
seria devido na base da tarifa de seguros temporários
praticada para o tipo de seguro e de garantias em causa tendo em conta o período decorrido da anuidade.
Se o Tomador do Seguro já tiver pago prémio superior
ao mínimo devido ser-lhe-á devolvido o excesso. Caso
tenha pago prémio inferior ao exigível face à tarifa de
seguros temporários o Segurador tem direito ao prémio
que falte para perfazer o devido.
• Na situação prevista no número anterior mas no caso
de se ter verificado, na anuidade ou período de seguro
em curso, sinistro indemnizável, o Segurador tem direito ao prémio correspondente à anuidade, por inteiro.
• A resolução do contrato de seguro produz os seus efeitos às vinte e quatro (24) horas do dia em que seja eficaz sendo que esta se torna eficaz, ou produz efeitos,
decorridos trinta (30) dias a contar da data de envio da
declaração resolutiva.

CLÁUSULA 22.ª - Eficácia em Relação a Terceiros
1.

• A comunicação da resolução do contrato de contrato
de seguro, nos termos previstos nesta cláusula, deve
ser efetuada por escrito, ou por outro meio de que fique

A cessação do contrato de seguro não prejudica os
direitos adquiridos por terceiros durante a vigência do
contrato de seguro.
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2.

Da natureza e das condições do contrato de seguro
pode resultar que terceiros beneficiem da garantia de
sinistro reclamado depois da cessação do contrato de
seguro.

3.

O Segurador deve comunicar a cessação do contrato
de seguro aos terceiros com direitos ressalvados no
seguro e aos Beneficiários com designação irrevogável,
desde que identificados no contrato de seguro.

4.

O dever de comunicação previsto no número anterior
impende igualmente sobre o Segurador em relação ao
Segurado que seja distinto do Tomador do Seguro.

Capítulo VI Prestação
Principal
do Segurador
CLÁUSULA 24.ª - Capital Seguro

CLÁUSULA 23.ª - Transmissão da Propriedade do Bem
Seguro, ou do Interesse Seguro
1.

1.

EM RELAÇÃO AO EDIFÍCIO/IMÓVEL E CONTEÚDO

Salvo convenção em contrário, no caso de transmissão
da propriedade do bem seguro ou do interesse do
Segurado no mesmo, a obrigação do Segurador para
com o novo proprietário ou interessado depende da
sua notificação pelo Tomador de Seguro, pelo Segurado ou pelos seus legais representantes, sem prejuízo
do regime legal do agravamento do risco.

A determinação do capital seguro, no início e na vigência
contrato de seguro, é sempre da responsabilidade do Tomador de Seguro ou do Segurado, devendo atender, na parte
relativa ao bem seguro, ao disposto nos números
seguintes:

2.

Se a transmissão da propriedade do bem seguro ou
do interesse se verificar por falecimento do Segurado
a responsabilidade do Segurador subsiste para com
os herdeiros enquanto forem pagos os respetivos
prémios.

1.1.1. O capital seguro deverá corresponder ao custo
de mercado da respetiva reconstrução, tendo em conta o tipo de construção ou outros factores que possam
influenciar esse custo, ou ao valor matricial no caso de
edifícios/imóveis para expropriação ou demolição.

3.

Salvo convenção em contrário, no caso de insolvência
do Tomador do Seguro ou do Segurado, a responsabilidade do Segurador subsiste para com a massa falida,
presumindo-se que a declaração de insolvência constitui fator de agravamento do risco.

1.1.2. À exceção do valor dos terrenos, todos os elementos constituintes ou incorporados pelo proprietário ou pelo titular do interesse seguro, incluindo o valor
proporcional das partes comuns, devem ser tomados
em consideração para a determinação do capital seguro
referido em 1.1.1.

1.1. Seguro de Edifício/imóveis

1.2. Seguro de Edifício/imóveis
1.2.1. Mobiliário – o capital seguro deverá corresponder ao valor de substituição dos bens com exceção dos
bens obsoletos ou fora de uso, cuja valorização terá por
base o respetivo valor efetivo (valor de substituição em
novo, deduzido da depreciação inerente à antiguidade,
estado de conservação e uso).
1.2.2. Equipamento – o valor em novo do equipamento,
deduzido da depreciação inerente à antiguidade, estado
de conservação e uso. Mediante convenção particular,
o capital seguro para estes equipamentos poderá ser
determinado pelo valor de substituição dos bens seguros, ficando como tal sujeito ao previsto na correspondente Condição Facultativa.
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1.2.3. Mercadorias – O capital seguro deverá corresponder ao preço corrente de aquisição ou, no caso
de se tratar de produtos fabricados pelo Segurado, ao
valor dos materiais transformados e/ou incorporados,
acrescido dos custos de fabrico.
1.2.4. Programas Informáticos (software utilitário) – O
preço corrente de aquisição para o Segurado. Para a
determinação dos valores acima referidos deverá atender-se também ao preço do transporte e dos direitos
alfandegários, se existirem.

4.

No caso previsto no número anterior, o Tomador do
Seguro ou o Segurado podem sempre pedir a redução
do contrato de seguro, a qual, havendo boa-fé de ambos,
determina a devolução dos sobreprémios que tenham
sido pagos nos dois anos anteriores ao pedido de redução, deduzidos os custos de aquisição calculados
proporcionalmente.

5.

Segurando-se diversos bens por quantias e verbas
designadas separadamente, o seguro fixa se o previsto
nos números anteriores se aplica, ou não, a cada uma
delas, como se fossem seguros distintos.

1.2.5. Objetos de Arte, Antiguidades, Raridades e Objetos de Valor Histórico – O valor corrente no mercado da
especialidade.
CLÁUSULA 26.ª - Pluralidade de Seguros
1.2.6. Veículos, Embarcações e Atrelados – O valor venal
do veículo, devendo os extras, para que se considerem
seguros, ser discriminados e valorizados unitariamente.
1.2.7. Painéis, Toldos e Resguardos – Componentes de
materiais ditos não resistentes (plástico, borracha, oleado, vinil, tecido e outros análogos): ao custo em novo,
depreciado pela antiguidade, estado de conservação e
uso. Componentes de materiais ditos resistentes (ferro, aço, pedra, betão ou outro material de resistência
equiparada): ao custo de substituição em novo e/ou
reconstrução.
1.2.8. Benfeitorias – O valor de capital seguro deverá
corresponder ao custo da respetiva reconstrução e/ou
reposição.

1.

Quando um mesmo risco relativo ao mesmo interesse
e por idêntico período esteja seguro por vários Seguradores, o Tomador do Seguro ou o Segurado deve
informar dessa circunstância todos os Seguradores,
logo que tome conhecimento da sua verificação, bem
como aquando da participação do sinistro.

2.

A omissão fraudulenta da informação referida no número
anterior exonera os Seguradores das respetivas
prestações.

3.

O sinistro verificado no âmbito dos contratos referidos
no n.º 1 é indemnizado por qualquer dos Seguradores,
à escolha do Segurado, dentro dos limites da respetiva
obrigação, aplicando-se subsequentemente, nas relações entre os vários Seguradores, o regime previsto
no artigo 133.º do regime jurídico do contrato de seguro.

CLÁUSULA 25.ª Insuficiência ou Excesso de Capital
1.

Salvo convenção em contrário, se o capital seguro pelo
contrato de seguro for, na data do sinistro, inferior ao
determinado nos termos da cláusula 24.ª, o Segurador
só responde pelo dano na respetiva proporção, respondendo o Tomador do Seguro e/ou o Segurado pela
restante parte dos prejuízos.

2.

Aquando da prorrogação do contrato de seguro, o
Segurador informa o Tomador do Seguro do previsto
no número anterior e na cláusula 24.ª, bem como do
valor seguro do edifício/imóvel, a considerar para efeito
de indemnização em caso de perda total, e dos critérios da sua atualização, sob pena de não aplicação da
redução proporcional prevista no número anterior, na
medida do incumprimento.

3.

Salvo convenção em contrário, se o capital seguro pelo
contrato de seguro for, na data do sinistro, superior ao
determinado nos termos da cláusula 24.ª, a indemnização a pagar pelo Segurador não ultrapassa o custo
de reconstrução ou o valor matricial previstos nos
mesmos números.

CLÁUSULA 27.ª - Atualização de Capitais
Mediante convenção expressa nas Condições Particulares,
poderá ser garantida a Atualização Convencionada de
Capitais.
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Capítulo VII Obrigações
e Direitos
das Partes
CLÁUSULA 28.ª Obrigações do Tomador do Seguro e do
Segurado
1.

Em caso de sinistro garantido por este contrato de
seguro, o Tomador do Seguro ou o Segurado
obrigam-se:

A. A comunicar tal facto, por escrito, ao Segurador, no
mais curto prazo de tempo possível, nunca superior a
oito (8) dias a contar do dia da ocorrência ou do dia em
que tenha conhecimento da mesma, explicitando as
suas circunstâncias, causas eventuais e consequências.

I. Não assumir qualquer obrigação perante terceiros, isto
é, não negociar, admitir, repudiar ou liquidar qualquer
indemnização, sem prévio acordo do Segurador.
J. Aceitar o recurso aos Tribunais Civis para decidirem
acerca da sua responsabilidade perante terceiros, concedendo ao Segurador, no âmbito dos assuntos de interesse comum de todas as partes e até aos limites de
capital estabelecidos nas Condições Gerais e Particulares, a faculdade de orientação do processo, fornecendo-lhe todos os elementos e documentação úteis
que possua.
K. No caso de reparações que sejam urgentes deverá
estabelecer contacto com o Segurador para acordar
a atuação a seguir.
L. Em caso de furto ou roubo, o Tomador do Seguro ou
o Segurado, obriga-se, a apresentar imediatamente
queixa às autoridades competentes e promover todas
as diligências ao seu alcance conducentes à descoberta dos objetos desaparecidos e dos autores do crime,
comunicando ao Segurador a recuperação do todo ou
de parte dos objetos furtados ou roubados.
2.

B. A tomar as medidas ao seu alcance no sentido de prevenir ou limitar as consequências do sinistro, as quais
incluem, na medida do razoável, a não remoção ou alteração, ou o não consentimento na remoção ou na alteração, de quaisquer vestígios do sinistro, sem acordo
prévio do Segurador, seja a guarda e conservação dos
salvados.
C. A prestar ao Segurador as informações que esta solicite
relativas ao sinistro e às suas consequências.
D. A não prejudicar o direito de sub-rogação do Segurador
nos direitos contra o terceiro responsável pelo sinistro.
E. A cumprir as prescrições de segurança que sejam
impostas pela lei, regulamentos legais ou cláusulas
deste contrato de seguro.
F. Fornecer ao Segurador todas as provas solicitadas,
bem como todos os relatórios ou outros documentos
que possua ou venha a obter.
G. Cumprir as prescrições de segurança que sejam impostas pela Lei, regulamentos legais ou cláusulas deste
contrato de seguro.
H. Dar pronto conhecimento ao Segurador de quaisquer
citações ou notificações judiciais que receba, assim
como de quaisquer outras diligências contra si intentadas, em consequência do sinistro.

O Tomador do Seguro ou o Segurado obrigam-se ainda:

A. A não agravarem, voluntariamente, as consequências
do sinistro, ou dificultarem, intencionalmente, o salvamento dos bens seguros.
B. A não subtraírem, sonegarem, ocultarem ou alienarem
os salvados.
C. A não impedirem, dificultarem ou não colaborarem com
o Segurador no apuramento da causa do sinistro ou
na conservação, beneficiação ou venda de salvados.
D. A não exagerarem, usando de má-fé, o montante do
dano ou indicarem coisas falsamente atingidas pelo
sinistro.
E. A não usarem de fraude, simulação, falsidade ou de
quaisquer outros meios dolosos, bem como de documentos falsos para justificarem a reclamação.
3.

O incumprimento do previsto nas alíneas a) a c) do n.º
1 determina, salvo o previsto no número seguinte:

A. A redução da prestação do Segurador atendendo ao
dano que o incumprimento lhe cause.
B. A perda da garantia se for dolosa e tiver determinado
dano significativo para o Segurador.
4. No caso do incumprimento do previsto nas alíneas a)
e c) do n.º 1, a sanção prevista no número anterior não
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é aplicável quando o Segurador tiver conhecimento do
sinistro

CLÁUSULA 30.ª - Inspeção do Local de Risco
1.

O Segurador pode mandar inspecionar, por representante credenciado e mandatado, os bens seguros e
verificar se são cumpridas as condições contratuais,
obrigando-se o Tomador do Seguro ou o Segurado a
fornecer as informações que lhe forem solicitadas.

2.

A recusa injustificada do Tomador do Seguro ou do
Segurado, ou de quem os represente, em permitir o
uso da faculdade mencionada, confere ao Segurador
o direito de proceder à resolução do seguro a título de
justa causa, nos termos previstos na cláusula 20.ª.

por outro meio durante os oito (8) dias previstos nessa alínea, ou o obrigado à comunicação prove que não poderia razoavelmente ter procedido à comunicação devida
em momento anterior àquele em que o fez.
5.

O incumprimento do previsto nas demais alíneas do
n.º 1 e do n.º 2 determina a responsabilidade por perdas
e danos.

6.

O Segurado obriga-se ainda a manter instalados e
plenamente operacionais e em perfeito funcionamento
os sistemas de prevenção e ou segurança dos riscos
declarados na proposta. Em caso de incumprimento
desta obrigação, aplicar-se-á o estipulado nas cláusulas 9.ª e 10.ª.

CLÁUSULA 29.ª - Obrigação de Reembolso pelo Segurador das Despesas Havidas com o Afastamento e
Mitigação do Sinistro
1.

O Segurador paga ao Tomador do Seguro ou ao Segurado as despesas efetuadas em cumprimento do dever
fixado na alínea b) do n.º 1 da cláusula anterior, desde
que razoáveis e proporcionadas, ainda que os meios
empregados se revelem ineficazes.

2.

As despesas indicadas no número anterior devem ser
pagas pelo Segurador antecipadamente à data da regularização do sinistro, quando o Tomador do Seguro ou
o Segurado exija o reembolso, as circunstâncias o não
impeçam e o sinistro esteja garantido pelo seguro.

3.

O valor devido pelo Segurador nos termos do n.º 1 é
deduzido ao montante do capital seguro disponível,
salvo se corresponder a despesas efetuadas em cumprimento de determinações concretas do Segurador ou
a sua garantia autónoma resultar do contrato de seguro.

4.

O acordo do Segurador à adoção de medidas de salvamento ou de afastamento e mitigação do sinistro não
significa reconhecimento de garantia do sinistro.

5.

Em caso de seguro por valor inferior ao do interesse
seguro ao tempo do sinistro, o pagamento a efetuar
pelo Segurador nos termos do n.º 1 reduz-se na proporção do interesse garantido e dos interesses em risco,
excepto se as despesas a pagar decorrerem do cumprimento de determinações concretas do Segurador ou
a sua garantia autónoma resultar do contrato de seguro.

CLÁUSULA 31.ª - Obrigações do Segurador
1.

As averiguações e peritagens necessárias ao reconhecimento do sinistro e à avaliação dos danos devem ser
efetuados pelo Segurador com a adequada prontidão
e diligência, sob pena de responder por perdas e danos.

2.

O Segurador deve pagar a indemnização, ou autorizar
a reparação ou reconstrução, logo que concluídas as
investigações e peritagens necessárias ao reconhecimento do sinistro e à fixação do montante dos danos,
sem prejuízo de pagamentos por conta, sempre que
se reconheça que devem ter lugar.

3.

O Segurador tem, porém, o direito de deduzir ao valor
da prestação devida o valor dos créditos de prémios
de que seja titular.

4.

Decorridos trinta (30) dias das conclusões previstas
no número anterior sem que haja sido paga a indemnização ou autorizada a reparação ou reconstrução,
por causa não justificada ou que seja imputável ao
Segurador, são devidos juros à taxa legal em vigor
sobre, respetivamente, o montante daquela ou o preço
médio a valores de mercado da reparação ou
reconstrução.
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Capítulo VIII Processamento
da Indemnização
ou da Reparação
ou Reconstrução
CLÁUSULA 32.ª - Determinação do Valor da Indemnização ou da Reparação ou Reconstrução
1.

2.

3.

Em caso de sinistro, a avaliação dos danos, é efetuada
entre o Segurado ou Tomador de Seguro e o Segurador, ainda que o seguro produza efeitos a favor de
terceiro.
Salvo convenção em contrário, o Segurador não indemniza o agravamento que possa advir no custo da
reparação ou reconstrução dos imóveis seguros em
consequência de alteração de alinhamento ou de modificações a fazer nas características da sua
construção.
No caso de responsabilidade civil, o Segurador determinará diretamente com o lesado a indemnização a
que este tiver direito sendo que esta apenas responde
até à concorrência do capital seguro indicados nas
Condições Gerais e nas Condições Particulares.

4.

Tratando-se de construções feitas em terreno alheio,
a indemnização do Segurador empregar-se-á diretamente na reparação ou reconstrução do edifício/imóvel
no mesmo terreno onde se encontrava, pagando os
trabalhos à medida da sua execução até ao valor seguro.

5.

Caso se verifique, à data do sinistro, insuficiência ou
excesso de capital seguro, aplica-se o disposto na
cláusula 25.ª.

6.

No caso de danos em objetos, o Segurador poderá,
nos termos da Lei, mandar proceder à reconstituição
natural ou substituição do objeto afetado.

7.

Relativamente aos Bens Móveis, ao montante indemnizatório será deduzido o valor dos salvados que fiquem
na posse do Segurado ou do Tomador de Seguro, sem
prejuízo da franquia aplicável.

8.

Na regularização de todo e qualquer sinistro observar-se-á ainda o seguinte:

A. Segurando-se uma rubrica com a designação de “verba
de reforço”, ou qualquer outra com o mesmo sentido,
será apurada a insuficiência de capital verba a verba,
independentemente de terem sido ou não atingidas pelo
sinistro, sendo o capital seguro pela verba de reforço
distribuído proporcionalmente por todas elas na medida
da insuficiência verificada em cada uma.
B. Tratando-se de objetos de arte, antiguidades, raridades e objetos de valor histórico, para determinação dos
prejuízos indemnizáveis tomar-se-á por base o custo
da reparação, restauro, recuperação ou substituição
do objeto sinistrado, respeitadas as suas características anteriores. Em qualquer caso, a indemnização
ficará limitada ao valor de mercado do objeto, até à
concorrência do valor seguro, a preços correntes e/ou
de catálogo na data imediatamente anterior à ocorrência do sinistro, não sendo relevante para este efeito o
valor obtido em leilões de arte, para objetos similares,
do mesmo autor ou épocas.
C. No caso de perda ou avaria de qualquer objeto que
forme coleção ou conjunto com outros, o Segurador
limitar-se-á a indemnizar o valor do objeto destruído,
ou o valor da sua deterioração, não respondendo pelo
prejuízo ou depreciação que a sua falta ou avaria possa
ocasionar no respetivo conjunto ou coleção.
D. Tratando-se de livros, o Segurador não reembolsará o
valor inteiro das obras desirmanadas, mas somente o
valor dos tomos ou frações de obras sinistradas, não
sendo da sua responsabilidade as diferenças que resultem entre a impressão anterior e as que mande fazer o
Segurado para repor os ditos tomos ou frações.
E. Tratando-se de perda total de veículo, que não constitua
mercadoria da atividade do Segurado, o montante da
indemnização corresponderá ao valor venal do veículo
em Portugal. Os salvados, cujo valor será negociado
entre o Segurador e o Segurado, ficarão em poder do
Segurado.

CLÁUSULA 33.ª - Ónus da Prova
Impende sobre o Tomador do Seguro e sobre o Segurado
o ónus da prova da veracidade da reclamação e do seu
interesse legal nos bens seguros, podendo o Segurador
exigir-lhe todos os meios de prova adequados e que estejam ao seu alcance.

CLÁUSULA 34.ª - Forma de Pagamento da Indemnização
1.

O Segurador paga a indemnização em dinheiro, sempre
que a substituição, reposição, reparação ou reconstrução dos bens seguros, destruídos ou danificados,
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não seja possível, não repare integralmente os danos,
ou seja excessivamente onerosa para o devedor.
2.

Quando não se fixar uma indemnização em dinheiro,
o Segurado deve, sob pena de responder por perdas
e danos, prestar ao Segurador, ou a quem este indicar,
colaboração razoável, com vista a uma pronta reconstituição da situação anterior ao sinistro, a não ser que
o Tomador do Seguro pretenda reconstituir o capital
seguro, pagando o prémio complementar
correspondente.

prestação, sendo dedutíveis nos pagamentos a efetuar
pelo Segurador.
CLÁUSULA 38.ª - Sub-rogação
1.

O Segurador, uma vez paga a indemnização, fica sub-rogado até à concorrência da quantia indemnizada, em
todos os direitos contra terceiros responsáveis pelos
prejuízos, obrigando-se o Segurado ou o Tomador de
Seguro a praticar o que necessário for para efetivar
esses direitos.

2.

O Segurado ou o Tomador de Seguro, responderá por
perda e danos por qualquer ato ou omissão voluntária
que possa impedir ou prejudicar o exercício desses
direitos.

CLÁUSULA 35.ª - Redução Automática do Capital Seguro
Salvo convenção em contrário, após a ocorrência de um
sinistro, o capital seguro fica, até ao vencimento do contrato
de seguro, automaticamente reduzido do montante correspondente ao valor da indemnização atribuída, sem que haja
lugar a estorno de prémio. Pode, porém, o Tomador do
Seguro ou o Segurado reconstituir ou repor o capital seguro,
pagando o prémio complementar correspondente, calculado
em função do valor de capital a repor e do tempo a decorrer
até ao termo da anuidade em curso.

CLÁUSULA 36.ª - Pagamento de Indemnizações a Credores
1.

2.

Quando a indemnização for paga a credores hipotecários, pignoratícios ou outros em favor dos quais o
seguro tiver sido feito, o Segurador poderá exigir-lhes,
se assim o entender ainda que o seguro tenha sido por
eles efetuado e em seu próprio benefício, que o pagamento se faça em termos que validamente permitam
o distrate ou a exoneração da dívida na parte relativa
ao valor indemnizado.
A faculdade referida no número anterior não constitui
uma obrigação para o Segurador, nem implica para ela
qualquer responsabilidade.

CLÁUSULA 39.ª - Seguro de Bens em Usufruto
1.

Salvo estipulação em contrário expressa no contrato
de seguro, o seguro de bens cativos de usufruto considera-se efetuado em proveito comum do proprietário
e do usufrutuário, ainda que seja contratado isoladamente por qualquer deles, entendendo-se, a todo o
tempo da sua vigência, que ambos contribuíram para
o pagamento do prémio.

2.

Em caso de sinistro a indemnização será paga mediante
recibo por eles assinado conjuntamente.

Capítulo IX Disposições
Diversas
CLÁUSULA 40.ª - Intervenção de Mediador de Seguros

CLÁUSULA 37.ª - Franquias e Outros Limites da Prestação do Segurador
1.

Nas condições gerais, facultativas ou particulares
podem ser estabelecidas franquias ou outras previsões
que limitem ou reduzam o valor da prestação a realizar
pelo Segurador.

2.

O valor correspondente à franquia, ou que resultar das
referidas estipulações, fica a cargo do Tomador do
Seguro, do Segurado ou do Beneficiário, e, salvo
convenção expressa em sentido diverso, é oponível a
todos, partes do seguro ou terceiros Beneficiários da

1.

Nenhum mediador de seguros se presume autorizado
a, em nome do Segurador, celebrar ou extinguir contratos de seguro, a contrair ou alterar as obrigações deles
emergentes ou a validar declarações adicionais, salvo
o disposto nos números seguintes.

2.

Pode celebrar contratos de seguro, contrair, alterar ou
validar as obrigações deles emergentes ou validar declarações adicionais, em nome do Segurador, o mediador
de seguros ao qual o Segurador tenha conferido, por
escrito, os necessários poderes.
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3.

Não obstante a carência de poderes específicos para
o efeito da parte do mediador de seguros, o seguro
considera-se eficaz quando existam razões ponderosas, objetivamente apreciadas, tendo em conta as
circunstâncias do caso, que justifiquem a confiança
do Segurado ou do Tomador do Seguro de boa-fé na
legitimidade do mediador, desde que o Segurador tenha
igualmente contribuído para fundar a confiança do
Tomador do Seguro e do Segurado.

CLÁUSULA 41.ª - omunicações e Notificações entre as
Partes

4.

Nos litígios surgidos ao abrigo deste seguro pode haver
recurso à arbitragem, a efetuar nos termos da lei.

CLÁUSULA 43.ª - Regime de Co-Seguro
Sendo o contrato de seguro estabelecido em regime de
co-seguro, fica sujeito ao disposto, para o efeito, na Cláusula Uniforme de Co-seguro descrita nas condições
particulares.

CLÁUSULA 44.ª - Âmbito Territorial

1.

As comunicações ou notificações do Tomador do
Seguro ou do Segurado previstas neste contrato de
seguro consideram-se válidas e eficazes caso sejam
efetuadas para a sede social do Segurador ou da filial,
consoante o caso.

2.

São igualmente válidas e plenamente eficazes as comunicações ou notificações feitas, nos termos do número
anterior, para o endereço do representante do Segurador não estabelecido em Portugal, relativamente a
sinistros abrangidos por este contrato de seguro.

CLÁUSULA 45.ª - Foro

As comunicações previstas no contrato de seguro
devem revestir forma escrita ou ser prestadas por outro
meio de que fique registo duradouro.

CLÁUSULA 46.ª - Exclusão Sanções Internacionais

3.

4.

O Segurador só está obrigado a enviar as comunicações previstas no contrato de seguro e o destinatário
das mesmas estiver devidamente identificado no
contrato de seguro, considerando-se validamente
efetuadas se remetidas para o respetivo endereço constante do contrato de seguro.

CLÁUSULA 42.ª - Lei Aplicável, Reclamações e Arbitragem
1.

A lei aplicável a este seguro é a lei portuguesa.

2.

Podem ser apresentadas reclamações no âmbito do
contrato de seguro aos serviços do Segurador identificado no seguro e, bem assim, à Autoridade de
Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (www.
asf.com.pt).

3.

Em caso de divergência sobre a determinação das
causas, circunstâncias e consequências do sinistro
podem as partes cometer esse apuramento a peritos
árbitros, nos termos e com os efeitos que resultem da
convenção a estabelecer atento o disposto no artigo
50.º do regime jurídico do contrato de seguro.

Salvo nas situações previstas e nas expressamente acordadas e redigidas em sede de Condições Particulares, as
garantias garantidas por este contrato de seguro têm efeito
no local de risco indicado nas Condições Particulares.

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

A Generali Companhia de Seguros S.A. não se encontra
obrigada a subscrever qualquer cobertura/risco, nem será
responsável pelo pagamento de qualquer indemnização de
sinistro, ou ainda a fornecer qualquer serviço ou benefício,
na medida em que tal subscrição, pagamento de indemnização de sinistro ou prestação de qualquer benefício exponha
o Segurador a qualquer sanção, proibição ou restrição ao
abrigo das Resoluções das Nações Unidas, ou a quaisquer
outras sanções económicas ou comerciais, leis ou regulamentos da União Europeia, dos Estados Unidos da América
e/ou de Portugal.
Para efeitos do seguro obrigatório, a exclusão da responsabilidade acima referida apenas se aplica nos casos em
que as sanções sejam aplicáveis ao ordenamento jurídico
português.
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Condição
Facultativa 01 Perdas
de Exploração
1.

Âmbito da Garantia

Garante até ao limite previsto nas Condições Gerais e Particulares, o pagamento dos prejuízos sofridos pelo Tomador
do Seguro ou Segurado, durante o período de indemnização
fixado nas Condições Particulares, em consequência de um
sinistro que, no local ou locais designados, haja originado
destruição ou dano ocasionado diretamente por eventos
cujos riscos estejam abrangidos pelas garantias gerais deste
contrato de seguro, correspondentes a:
• Perda de Lucro Bruto e a Custos Adicionais de exploração, resultantes da interrupção ou da redução da
atividade do estabelecimento seguro.
Em caso de sinistro a garantia concedida por esta garantia
não é cumulável com a Condição Facultativa “Prejuízos
Indiretos”, nem com qualquer outro seguro de perda de
lucros, com esta ou outra designação, pelo que, existindo
seguros anteriormente celebrados, esta garantia apenas
funcionará em caso de nulidade, ineficácia ou insuficiência
destes seguros.
2.

Definições

Para efeitos desta garantia entende-se por:
A. Exercício Económico – O período de doze (12) meses
consecutivos que precedem a data oficial de encerramento das contas anuais de exploração do estabelecimento seguro.
B. Lucro Bruto Seguro – O valor resultante do somatório
do lucro líquido com os encargos permanentes seguros.
Se não existir lucro liquido, o lucro bruto seguro será
o valor dos encargos permanentes seguros deduzido
de uma quota-parte do prejuízo líquido, na proporção
que existir entre os encargos permanentes seguros e
os encargos permanentes totais.
C. Encargos permanentes seguros/custos fixos – todos os
encargos fixos (ou parte deles) invariáveis, independentemente do volume de vendas ou de serviços prestados
da atividade normal do Segurado e cujos custos, apesar do sinistro e da consequente interrupção (total ou
parcial) dessa atividade, têm de continuar a verificar-se.

D. Volume de vendas – o total das importâncias recebidas
ou a receber pelo Segurado, provenientes de mercadorias vendidas e entregues e/ou por serviços prestados
dentro da atividade normal, durante um determinado
período.
E. Volume anual de vendas – o valor das vendas ou serviços
prestados durante os doze (12) meses imediatamente
anteriores à data do sinistro.
F. Volume de vendas de referência – o valor das vendas
ou serviços prestados durante o período que, nos doze
(12) meses imediatamente anteriores à data do sinistro
correspondia, dia a dia, ao período de indemnização.
G. Período de indemnização – o tempo durante o qual a
atividade normal do Segurado se encontra total ou parcialmente afetada em consequência de sinistro. Inicia-se no dia do sinistro, prosseguindo ininterruptamente
pelo tempo indispensável ao restabelecimento da atividade normal do Segurado, com o limite máximo de
doze (12) meses.
H. Percentagem do lucro bruto – a percentagem do lucro
bruto declarado para efeitos do seguro, relativamente ao
volume de vendas do exercício do ano anterior àquele
em que ocorrer o sinistro.
I. Perda de lucros – a redução do volume de vendas e o
aumento dos encargos de exploração tendo em vista
limitar essa redução.
J. Custos Adicionais de Exploração– Os custos extraordinários necessários e razoavelmente suportados pelo
Tomador do Seguro ou Segurado, previamente acordados com o Segurador, tendo por único fim evitar ou
limitar, durante o período de indemnização, a redução
do Volume de Vendas imputável ao sinistro e sem os
quais essa redução seria inevitável.
3.

Exclusões

Sem prejuízo das exclusões gerais, ficam excluídos desta
Condição Facultativa quaisquer perdas ou danos:
A. Os prejuízos decorrentes de qualquer sinistro não abrangido pelas Garantias Gerais deste contrato de seguro.
B. Os prejuízos consequentes de danos causados em:
• Postos, centrais de comando e/ou instalações de processamento eletrónico de dados (computadores e seus
periféricos).
• Modelos, desenhos, arquivos e matrizes, bem como em
programas, ficheiros e outros suportes de informação
de instalações de processamento eletrónico de dados.
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C. As perdas consequentes da destruição ou desaparecimento de dinheiro, títulos de crédito ou títulos de pagamento e títulos similares, bem como o extravio, furto ou
roubo durante ou consecutivamente ao incêndio ou a
qualquer outro risco abrangido pelas garantias gerais
do contrato de seguro.
D. Os prejuízos causados por ou em consequência de
depreciação ou deterioração de mercadorias ou produtos, perdas de mercado, demoras ou atrasos nos
serviços, impossibilidade de levar a cabo operações
comerciais, suboperacionalidade laboral, deliberada
ou não, ou outras contingências similares.
E. Os prejuízos consequentes resultantes de incêndio ou
outro risco garantido durante a paralisação voluntária ou
forçada da atividade comercial, cessação de atividade
ou liquidação judicial.
F. Rescisões contratuais e outras sanções ou danos em
virtude de incumprimento de disposições, prazos, leis
ou outras faltas cometidas pelo Tomador do Seguro ou
Segurado ou sob a sua responsabilidade.
G. Prejuízos em consequência de demoras imputáveis ao
Tomador do Seguro ou Segurado na reparação ou reposição de bens danificados ou destruídos em relação ao
prazo necessário para levar a cabo a dita reparação ou
reposição em condições normais de execução.
H. Custos de oportunidade e perda de expetativa de atividades económicas futuras.
I. Circunstâncias não relacionadas diretamente com o
próprio sinistro e que dele não sejam consequência.
4.

• Fornecer ao Segurador todos os documentos necessários à peritagem, nomeadamente os livros de escrituração comercial – oficiais, auxiliares e facultativos – que
permitam determinar o montante da perda de Lucro
Bruto e dos custos adicionais de exploração.
• O Tomador do Seguro ou Segurado deverá atualizar
anualmente o Volume de Vendas Anual.
5.

Determinação do Valor da Indemnização

Da determinação do valor da indemnização não deverá
resultar um lucro para o Segurado ou para o Tomador de
Seguro, pelo que esta deverá ser calculada atendendo:
A. À importância resultante da aplicação da Percentagem
de Lucro Bruto ou Encargos Permanentes, conforme o
estipulado nas condições particulares, à quantia em que
o Volume de Vendas, durante o Período de Indemnização, for inferior ao Volume de Vendas de Referência, em
consequência do sinistro ocorrido.
B. Se durante o Período de Indemnização se venderem
mercadorias e/ou produtos e/ou se prestarem serviços,
por conta e/ou em benefício da atividade económica
do Tomador do Seguro ou Segurado, mesmo que em
qualquer outra parte fora dos locais designados nas
condições particulares, seja pelo Tomador do Seguro
ou Segurado ou por qualquer outra pessoa (singular
ou coletiva) em seu nome, as importâncias resultantes
de tais operações ou serviços farão igualmente parte do volume de vendas gerado durante o período de
indemnização. Porém, as despesas adicionais em que o
Tomador do Seguro ou Segurado tenha de incorrer para
que tal se verifique, serão adicionadas ao montante da
indemnização com as seguintes limitações:

Obrigações do Segurado e do Tomador de Seguro

Sem prejuízo das Obrigações definidas na cláusula 28.ª, em
caso de sinistro garantido por este contrato de seguro, o
Tomador do Seguro ou Segurado obriga-se, sob pena de
responder por perdas e danos, a:
• Tomar de imediato todas as medidas possíveis e julgadas aconselháveis para reduzir ao mínimo a interrupção da atividade ou a afetação do volume de vendas
e, consequentemente, evitar ou diminuir os prejuízos
indemnizáveis ao abrigo desta garantia.
• Promover e auxiliar, em tudo o que dele dependa, nos
trabalhos tendentes à urgente reposição dos meios operacionais e de matérias-primas ou produtos, bem assim
à execução de medidas determinadas pelo Segurador
que tenham por fim reduzir ou limitar os prejuízos ou
averiguar as causas do sinistro.

• O valor total da indemnização (Lucro Bruto e Custos
Adicionais de Exploração), não pode ser superior ao
valor seguro.
• Apenas serão considerados os valores que não excedam a importância que a Segurador indemnizaria se tais
transações não tivessem tido lugar.
C. O montante dos custos adicionais de exploração não
poderá, em caso algum, exceder a importância resultante da aplicação da percentagem de lucro bruto sobre a
redução do volume de vendas por essa forma evitada.
Se esta condição facultativa não garantir todos os elementos constitutivos do Lucro Bruto não serão considerados
os custos adicionais de exploração, senão na relação existente entre o Lucro Bruto seguro e o Lucro Bruto real
correspondente ao Volume de Vendas de Referência.
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D. Do montante total dos prejuízos calculado em função
da diminuição do volume de vendas e do acréscimo
dos custos de exploração, será deduzido a porção de
todos os encargos permanentes seguros que o Tomador do Seguro ou Segurado, pelo facto da ocorrência do
sinistro, deixou ou pudesse ter deixado de contrair ou
liquidar em relação ao estabelecimento seguro, durante
o período de indemnização.
E. Para determinação do Lucro Bruto, Volume Anual de
Vendas e Volume de Vendas de Referência, tomar-se-á
em consideração a tendência geral do estabelecimento
seguro, bem como todos os fatores que poderiam influir
naquela tendência, assim como qualquer circunstância
ou variação que, antes ou depois do sinistro, pudesse
afetar o volume de vendas, com o objetivo de determinar, de forma tão precisa quanto possível, os resultados
que o Tomador do Seguro ou Segurado teria conseguido durante o Período de Indemnização se o sinistro não
tivesse ocorrido.
F. Se o valor seguro por esta garantia for, na data do sinistro, inferior à soma que se obtém pela aplicação da
Percentagem do Lucro Bruto sobre o Volume de Vendas Anual com o montante dos Custos Adicionais de
Exploração, a indemnização a que houver lugar será
reduzida proporcionalmente à desatualização verificada.
G. Se o valor seguro por esta garantia for, na data do sinistro, superior à soma que se obtém pela aplicação da
Percentagem do Lucro Bruto sobre o Volume de Vendas
Anual com o montante dos Custos Adicionais de Exploração, o limite máximo indemnizável corresponderá ao
resultado daquela soma.
H. Em caso de cessação da atividade em consequência
de um sinistro garantido por este contrato de seguro, e
desde que a atividade económica do Tomador do Seguro
ou Segurado não seja reativado, a importância indemnizável limitar-se-á a ressarcir o Tomador do Seguro ou
Segurado dos Encargos Permanentes suportados até
ao momento em que se verifique a impossibilidade de
prosseguir a exploração da sua atividade económica,
sem prejuízo da data termo do Período de Indemnização.
I. Na falta de elementos de comparação, por ser o primeiro ano de atividade do Tomador do Seguro ou Segurado, o Lucro Bruto será extrapolado, com as correções
possíveis, dos resultados obtidos até à data do sinistro.

Condição
Facultativa 02 Prejuízos Indiretos
1.

Âmbito da garantia

2.

1.1. Garante até ao limite fixado nas Condições Gerais e
Particulares, o pagamento de uma indemnização por perdas adicionais devidamente comprovadas e que sejam
ocasionadas pela afetação da atividade do Segurado em
consequência de um sinistro abrangido pelo presente contrato de seguro.

3.

1.2. A indemnização a que o Segurado tem direito por esta
Condição, será calculada na base da percentagem fixada
nas Condições Gerais e Condições Particulares a incidir
sobre a indemnização que tiver direito a receber relativamente aos prejuízos sofridos pelos bens garantidos na
verba de “Conteúdo”.
1.3. Em caso de sinistro ocorrido durante o período de
interrupção do trabalho ou de cessação da atividade,
só são devidas indemnizações ao abrigo desta Condição se o Segurado continuar a pagar salários ao seu
pessoal e o período máximo de interrupção não exceder trinta (30) dias.
1.4. O valor da indemnização ao abrigo desta Condição
não poderá ultrapassar trinta (30) por cento (30%) da
verba segura de “Conteúdo”.
2.

Disposições diversas

A garantia concedida por esta Garantia Facultativa não é
cumulável com qualquer outra concedida através das Condições Facultativas “Perdas de Exploração nem com qualquer
outro seguro de perda de lucros, com esta ou outra designação, pelo que, existindo seguros anteriormente celebrados,
esta garantia será nula e de nenhum efeito.
3.

Exclusões

As previstas nestas Condições Gerais e nas Condições
Particulares.
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Condição
Facultativa 03 Inatividade
Comercial
1.
2.

1.2. Esta garantia funcionará para todos os períodos de
inatividade, até ao limite máximo de 60 dias em cada
anuidade.
Disposições diversas

A garantia concedida por esta Condição Facultativa não é
cumulável com qualquer outra concedida através das Condições Facultativas “Perdas de Exploração” ou “Prejuízos
Indiretos”, nem com qualquer outro seguro de perda de
lucros, com esta ou outra designação, pelo que, existindo
seguros anteriormente celebrados, esta garantia será nula
e de nenhum efeito.

Condição
Facultativa 04 Valor Comercial
do Local
Arrendado
1.
2.

3.

1.2. Se a privação de uso for temporária, o Segurador
garante o pagamento de uma indemnização, até ao limite
fixado nas Condições Particulares, correspondente à diferença entre a renda a pagar no local para onde se transferiu
a atividade do estabelecimento e a renda mensal atualmente paga e declarada nas Condições Particulares, durante
um período de tempo não superior a seis meses.

4.

1.3. A indemnização referida no número anterior é liquidada
mensalmente e com referência ao mês anterior mediante
a apresentação do respetivo recibo da renda.

5.

1.4. Salvo convenção expressa em contrário, a presente
garantia considera-se nula e de nenhum efeito a partir do
momento em que o prédio onde o estabelecimento está
instalado fique devoluto ou em estado de evidente abandono ou em fase de processo de expropriação.

Âmbito da garantia

1.1. Garante até ao limite fixado nas Condições Gerais e
Particulares, o pagamento da indemnização diária contratada e apenas durante a interrupção total da atividade, em
consequência direta da verificação de um sinistro garantido por este contrato de seguro, que afete os bens seguros
pela verba de “Conteúdo”.

2.

ou Segurado do seu uso, o pagamento de uma indemnização calculada de acordo com os números seguintes.

Âmbito da garantia

1.1. Garante até ao limite dos capitais fixados nas Condições Gerais e Particulares, no caso do estabelecimento
seguro ser arrendado e ter sofrido um sinistro garantido por
este contrato de seguro e que prive o Tomador do Seguro

6.

Condição Facultativa 05 Avaria
de Máquinas
e Equipamentos
Eletrónicos
1.

Âmbito da garantia

Garante até ao limite dos capitais fixados nas Condições
Gerais e Particulares, a reparação ou reposição dos bens
seguros resultante de avaria súbita e imprevista, quando
estes se encontrem no estabelecimento seguro a trabalhar
ou em repouso, a serem desmontados, transferidos ou
remontados para fins de limpeza, inspeção, reparação ou
instalação noutra posição, em consequência de:
A. Erros de manobra, imperícia ou negligência do Tomador
do Seguro ou Segurado ou de pessoa ao seu serviço.
B. Efeitos diretos de corrente elétrica, sobretensão e sobreintensidade, curto-circuito, formação de arco voltaico e
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todos os outros fenómenos elétricos incluindo os efeitos
da eletricidade atmosférica.
C. Vibrações, maus ajustamentos ou desprendimentos de
peças, cargas anormais, fadiga molecular, ação de força
centrífuga, velocidade excessiva, lubrificação defeituosa, gripagem, choque hidráulico, aquecimento excessivo, falha ou defeito dos instrumentos de proteção,
medida ou regulação.
D. Queda, choque, colisão ou introdução de corpos estranhos nos bens seguros.
E. Defeitos de projeto, de material, erros de construção
ou de montagem (salvo o disposto nas alíneas h) e i)
do ponto 3. – Exclusões desta Condição Facultativa)
ficando apenas garantidos os danos ou prejuízos realmente sofridos e não os custos de retificação dos erros
ou defeitos que originem o sinistro.
F. Falta de água em caldeiras ou recipientes que dela
necessitem para o funcionamento normal.
A presente garantia só vigorará a partir do momento em que
os bens seguros se encontrem em condições de funcionamento, ou seja, após os testes e ensaios no local de
montagem terem sido concluídos com êxito.
O Segurador obriga-se ainda, até aos limites fixados nas
Condições Gerais e Particulares, a indemnizar os prejuízos
devidamente documentados resultantes de:

2.

Exclusões

Sem prejuízo das exclusões gerais, ficam excluídos desta
Condição Facultativa quaisquer perdas ou danos:
A. Abrangidos por sinistro garantido por este contrato de
seguro nomeadamente pelas garantias previstas na
cláusula 3.ª.
B. Causados por defeitos, falta ou vício já existentes à data
da contratação do seguro, tivesse ou não o Tomador
do Seguro ou Segurado conhecimento dos mesmos.
C. Em consequência de desgaste ou uso normal ou deterioração gradual devidos a condições atmosféricas ou
influências de ordem química, térmica ou mecânica,
ferrugem, corrosão, erosão, cavitação, incrustação e
danos ou riscos em superfícies pintadas ou polidas.
D. Ocorridos durante o desenvolvimento de sobrecargas
intencionais ou quaisquer experiências ou ensaios que
envolvam condições anormais de trabalho.
E. Sofridos em modelos de protótipos e por maquinaria
móvel de qualquer tipo, no exterior do local de risco.
F. Em alvenarias e/ou fundações, resultantes de desmontagem ou remontagem de máquinas ou equipamentos
eletrónicos afetados por avaria coberta por esta condição facultativa.
G. Verificados em:

A. Perdas ou danos materiais que sofram os portadores externos de dados em consequência dum sinistro enquadrável no âmbito desta Condição Facultativa.
B. Custos de reposição da informação perdida na sequência dos danos sofridos pelos portadores externos de
dados desde que os referidos prejuízos sejam decorrentes dum sinistro indemnizável ao abrigo desta Condição Facultativa.
C. Gastos adicionais com o aluguer de um aparelho ou
equipamento de processamento de dados de características iguais ou similares ao equipamento sinistrado.
D. Despesas extraordinárias com o pessoal e transporte
de material (excluindo transporte aéreo) que resultem de
um sinistro indemnizável por esta Condição Facultativa.
No caso de Avaria sofrida por equipamentos eletrónicos
utilizados para memorizar informações, esta Condição Facultativa somente produzirá efeitos desde que, à data do sinistro,
esses bens se encontrem abrangidos por um Contrato de
Manutenção e Assistência.

• Ferramentas permutáveis ou substituíveis, tais como
brocas, cortantes, lâminas e folhas de serra.
• Desenhos, modelos, formas, moldes, cunhos, matrizes, punções, revestimentos ou gravações em cilindros e rolos.
• Materiais auxiliares consumíveis ou de laboração e
outros bens da mesma natureza.
• Ampolas, válvulas, fusíveis, tubos de raios catódicos,
válvulas eletrónicas e lâmpadas ou outras fontes de
radiação do próprio equipamento, salvo no caso de
perdas ou danos causados por:
a. Incêndio, ação mecânica de queda de raio, explosão ou meios empregues para os combater e ainda
demolição, remoção ou outras perdas relacionadas
com tais eventos.
b. Danos por água, inundações.
c. Partes que pelo seu uso ou natureza, sofram elevada
taxa de desgaste ou depreciação, nomeadamente
superfícies para triturar ou fraturar materiais, cri-
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Q. Em dados que não possam ser reconstituídos face à
não existência, por qualquer motivo, dos elementos de
base necessários.

vos, peneiras, filtros, tubos flexíveis, juntas, cordas,
esteiras, correias de transmissão, telas transportadoras ou elevadoras, cabos que não sejam condutores elétricos, fusíveis, escovas, baterias, pneus e
materiais refratários.

R. Referentes a defeitos estéticos, tais como arranhões
e amolgadelas que não afetem o funcionamento do
aparelho.

d. Catalisadores e produtos inerentes à laboração,
nomeadamente combustíveis, produtos químicos,
substâncias de filtragem, produtos de limpeza e lubrificantes, com exceção dos materiais isolantes dos
equipamentos elétricos.

S. Causados a bens que não pertençam ao Segurado –
com os quais ele trabalhe ou que lhe tenham sido confiados – desde que não estejam em direta relação com
a condução do negócio e mencionados nas Condições
Particulares deste contrato de seguro.

H. Verificados por desenvolvimento lento de deformações,
distorções, fendas, fraturas, bolhas, laminação, rachas,
ranhuras ou retificação de juntas ou outras uniões defeituosas, salvo se estes defeitos resultarem em avaria
coberta pela garantia desta condição facultativa.

3.

I. Pelos quais os fabricantes, montadores ou fornecedores
das máquinas ou instalações sejam legal ou contratualmente responsáveis, a não ser que aqueles declinem
a sua responsabilidade e a causa da avaria caiba no
âmbito desta garantia, ficando neste caso, o Segurador com direito de regresso contra esses fabricantes
ou fornecedores.

2.1. O Segurador não responderá, ainda, pelos danos
verificados quando as máquinas e/ou os equipamentos
não electrónicos seguros tenham, à data do sinistro, mais
de dez (10) anos de fabrico e, em equipamentos electrónicos bem como computadores e seus periféricos, quando
tenham mais de cinco (5) anos de fabrico.

4.

2.2 Não são também indemnizáveis por esta garantia os
custos suplementares com quaisquer modificações, melhorias ou revisões ordenadas pelo Segurado no decurso de
uma reparação resultante de uma avaria coberta por esta
garantia, e ainda, as despesas com trabalhos de manutenção ou para eliminação de defeitos de funcionamento,
incluindo o custo de peças ou acessórios substituídos
durante tais operações.

J. Por falta das operações de assistência técnica e de
manutenção indicadas pelo fabricante, representante
e/ou fornecedor dos bens seguros.
K. Resultante do incumprimento das instruções e normas
dos fabricantes.
L. Resultantes da continuação em uso de qualquer bem
seguro depois de o mesmo ter sofrido danos indemnizáveis por esta garantia, sem que tenha sido feita a
sua reparação definitiva e garantido o seu normal funcionamento.
M. Que consistam em falha operativa interna, salvo se se
provar que tal falha resultou de um evento exterior (de
natureza humana, mecânica ou elétrica, incluindo curto-circuito, sobreintensidade, sobretensão com efeitos de
sobreaquecimento ou combustão com ou sem chama),
garantido por este contrato de seguro.
N. Por ausência ou interrupção do fornecimento de energia
elétrica da rede pública.

3.

Valor Seguro

O valor a segurar, fixado para cada uma das máquinas abrangidas por esta garantia, tanto à data de celebração deste
contrato como a cada momento da sua vigência, não deve
ser inferior ao seu valor de substituição por outro bem em
novo, com idênticas características, capacidade e rendimento, acrescido das despesas com fretes, montagem, impostos
e direitos alfandegários, se os houver e em geral qualquer
despesa que incida sobre o dito valor.
4.

Determinação dos prejuízos

A. Se o valor seguro for, à data do sinistro, inferior ao calculado nos termos do n.º 4 desta condição facultativa,
o Tomador do Seguro ou Segurado responderá por uma
parte proporcional dos prejuízos.

O. Por transporte desses bens fora do estabelecimento
seguro.

B. Em caso de destruição total da máquina, o Segurador
prestará uma indemnização correspondente ao valor
que ela tinha à data do sinistro.

P. Resultantes de erro de programação, perfuração, classificação ou inserção, anulação acidental de informações ou deterioração normal dos portadores externos
de dados e perdas de informação causadas por campos magnéticos.

C. Para os efeitos da alínea anterior, entende-se por valor
à data do sinistro o valor de compra, em novo, na mesma data, de uma máquina com idênticas características
e rendimento, acrescido das despesas de montagem,
fretes normais e direitos alfandegários, deduzindo-se,
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no entanto, o valor relativo à depreciação natural sofrida pela máquina.
D. Se os danos sofridos pela máquina forem reparáveis,
o Segurador será responsável por todas as despesas
necessárias para repor a máquina avariada nas mesmas
condições em que se encontrava imediatamente antes
de ocorrer o sinistro, acrescidas das despesas decorrentes dos trabalhos de desmontagem e montagem, de
fretes ou direitos alfandegários, se os houver.
E. Se as despesas a que se refere a alínea anterior forem
iguais ou superiores ao valor da máquina imediatamente
antes do sinistro, a indemnização a cargo do Segurador será calculada de acordo com o estabelecido na
alínea b).

Condição
Facultativa 06 Deterioração de
Bens Refrigerados
1.
2.

F. O Segurador apenas suportará as despesas com reparações provisórias que façam parte das reparações
definitivas e não aumentem o seu custo final.

1.1. Garante até ao limite fixado nas Condições Gerais e
Particulares, os danos ou prejuízos causados às mercadorias armazenadas em câmaras frigoríficas no estabelecimento seguro única e exclusivamente quando tais danos
resultem diretamente de:
A. Avaria ou destruição acidental, súbita e imprevista, das
máquinas e equipamentos, incluindo ligações elétricas
e quadros de comando e controle que asseguram o
funcionamento da instalação frigorífica.

G. Em caso de perda total, o valor dos salvados, que ficam
sempre na posse do Tomador do Seguro ou Segurado,
será deduzido ao montante de indemnização.
H. O Segurador reserva-se a faculdade de pagar a indemnização em dinheiro, ou de substituir, repor, reparar ou
reconstruir os bens seguros, destruídos ou danificados.
5.

Âmbito da garantia

B. Contaminação fortuita por fumo ou escape do gás refrigerante.
C. Danos acidentais e visíveis na estrutura permanente
da câmara frigorífica que impeçam a manutenção da
temperatura ao nível correto, previamente regulado.

Obrigações do Tomador do Seguro ou Segurado

O Tomador do Seguro ou Segurado, sob pena de respon-der por perdas e danos, obriga-se a:
A. Manter as máquinas e equipamentos eletrónicos, bem
como os instrumentos de segurança em permanente
bom estado de funcionamento.

D. Falhas do fornecimento público de energia elétrica,
resultante de danos verificados nas instalações da
empresa fornecedora que se revistam de carácter acidental, tais como incêndio, explosão ação mecânica de
raio, tempestades e inundações.

B. Não utilizar as máquinas para além da sua capacidade
e/ou duração normais.

E. Interrupção, sem aviso prévio, do fornecimento público de energia, por período não inferior a oito (8) horas.
F. Paralisação da câmara frigorífica devida ao acontecimento de danos materiais abrangidos pelas garantias
gerais deste contrato de seguro.
3.

1.2. Esta condição garante ainda as despesas até aos
limites fixados nas Condições Gerais e Particulares, com
o salvamento dos bens seguros mediante a sua transferência para outro local e ainda com a limpeza da câmara
frigorífica e transporte dos restos dos bens danificados até
ao local de destruição mais próximo.
2.

Exclusões

Sem prejuízo das exclusões gerais, ficam excluídos desta
Condição Facultativa quaisquer perdas ou danos:
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G. Em produtos cujo período de validade para consumo já
tenha caducado à data do sinistro.

A. Devidos a desgaste pelo uso ou a qualquer deficiência
de funcionamento mecânico.

H. Consequentes da falta ou inadequação da embalagem,
armazenamento defeituoso, choque, quedas ou derrames durante a manipulação das mercadorias, bem como
os danos nos materiais de embalagem.

B. Que estejam abrangidos pela garantia de fornecedor,
fabricante ou instalador.

I. Devidos a perdas de volume ou de peso, defeito ou
vício próprios, decomposição ou putrefacção naturais
das mercadorias, bem como os danos que tenham tido
a sua origem antes da sua refrigeração ou congelação.
J. Resultantes de avaria devida a sobrecargas intencionais, ensaios ou experiências que envolvam condições
anormais de trabalho da instalação de refrigeração.
K. Devidos ao desgaste natural, oxidação ou corrosão dos
equipamentos e, também, quando o Segurado não tenha
cumprido as normas para a conservação ou manutenção desses equipamentos.
L. Devidos a erros na fixação e manutenção da temperatura adequada.
M. Devidos a falha de energia que não tenha carácter acidental.

C. Resultantes de simples necessidade de operações de
manutenção e danos provocados por erros ou falhas
de manuseamento.
D. Causados a fusíveis, resistências de aquecimento, lâmpadas de qualquer natureza, tubos catódicos dos componentes eletrónicos, quando não causados por incêndio ou pela explosão de um objeto vizinho.
E. Causados aos quadros e transformadores de mais de
500 KVA e aos motores de mais de 10 H.P.
F. Que afetem equipamentos com mais de 15 (quinze) anos
de fabrico.
G. Defeitos estéticos, tais como riscos, mossas e amolgadelas que não afetem o funcionamento das instalações
e aparelhos elétricos e seus acessórios.
H. Ocorridos no decurso de obras de construção, reparação, limpeza ou transformação do edifício/imóvel onde
se acha instalado o estabelecimento seguro.

N. Ocorridos em aparelhos frigoríficos com mais de dez
(10) anos de fabrico.

Condição
Facultativa 07 Danos Elétricos
1.

Âmbito da garantia

Garante até ao limite fixado nas Condições Gerais e Particulares, os danos ou prejuízos causados a quaisquer
instalações e aparelhos elétricos ou eletrónicos e aos seus
acessórios, em virtude de efeitos diretos da corrente elétrica,
nomeadamente sobretensão e sobreintensidade, incluindo
os produzidos pela eletricidade atmosférica, curto-circuito,
mesmo quando não resulte incêndio, sempre que a instalação elétrica cumpra o estabelecido pelas normas e
regulamentos legais vigentes.
2.

Exclusões

Sem prejuízo das exclusões gerais, ficam excluídos desta
Condição Facultativa quaisquer perdas ou danos:

Condição
Facultativa 08 Derrame Acidental
1.

Âmbito de garantia

Garante até ao limite fixado nas Condições Gerais e Particulares, a perda produtos armazenados em cubas, tanques
e outros depósitos fixos e respetivas condutas que deles
façam parte integrante, causada por derrame proveniente
de roturas acontecidas súbita e fortuitamente
2.

Exclusões

Sem prejuízo das exclusões gerais, ficam excluídos desta
Condição Facultativa quaisquer perdas ou danos: A. Cataclismos da natureza e inundações.
B. Explosões de qualquer natureza.
C. Derrame proveniente de defeitos de fabrico do equipamento, ou por terem sido deixadas abertas ou mal
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fechadas torneiras, válvulas ou outros dispositivos de
segurança e mau calafetamento das portinholas.
D. Mau estado ou deficiente conservação do equipamento.
E. Quebras provenientes de evaporação ou absorção, ou
as perdas consideradas normais para cada tipo de produto.
F. Derrame de produtos engarrafados.
G. Derrame de materiais em fusão.

Condição
Facultativa 09 Bens Móveis
em Poder
de Terceiros
1.

Condição
Facultativa 10 Extensão
de Transporte
Terrestre
de Mercadorias
1.
2.

1.1. Garante até ao limite dos capitais fixados nas Condições Gerais e Particulares, os danos materiais sofridos
pelas mercadorias seguras, durante o seu transporte normal por via terrestre em território nacional, desde o momento em que estas se encontram carregadas no veículo transportador e até ao momento em que estas sejam entregues
ao destinatário ou a quem o representar, e efetuados em
veículos identificados nas Condições Particulares deste
contrato de seguro, que sejam propriedade do Tomador
do Seguro ou Segurado ou que estes detenham em regime
de “leasing” ou de aluguer de longa duração.

3.

1.2. A presente Condição Facultativa abrange os danos
sofridos pelas mercadorias transportadas em consequência direta de:

Âmbito de garantia

Garante até ao limite dos capitais fixados nas Condições
Gerais e Particulares os prejuízos causados aos bens seguros, em consequência de um sinistro garantido por este
contrato de seguro, quando os referidos bens se encontrem
em poder de terceiros.

A. Incêndio ou explosão do veículo transportador e ação
mecânica de queda de raio.

Esta garantia só é válida quando os referidos bens se encontrem incluídos nos valores seguros por este contrato de
seguro.

B. Choque, colisão ou capotamento do veículo transportador.
C. Impacto de pedras, granizo ou outros objetos.

Em caso de ocorrência de um sinistro de um sinistro de
INCÊNDIO, conforme previsto na Norma Regulamentar n.º
16/2008-R, de 18 de Dezembro da ASF, a presente Condição facultativa apenas funcionará em caso de insuficiência
desse seguro.
2.

Âmbito da garantia

D. Queda de árvores, postes, linhas elétricas e de outros
serviços.
E. Aluimentos, deslizamentos, derrocadas e afundamentos de terrenos.

Exclusões

F. Abatimentos de túneis, pontes ou edificações.

Sem prejuízo das exclusões gerais, ficam excluídos desta
Condição Facultativa quaisquer perdas ou danos que sejam
imputáveis, legal ou contratualmente, a quem tinha os bens
em seu poder.

G. Queda à água, precipícios ou escavações.
4.

1.3. Ficam ainda abrangidos os riscos de Furto Qualificado ou Roubo:

Condições Gerais - COMÉRCIO PME | 45

1.3.1.
Enquanto o veículo se encontrar em circulação, qualquer hora do dia ou da noite e desde que, no
caso de Furto Qualificado, se verifique a ocorrência
de qualquer dos eventos descritos no ponto 1.2.

E. Sofridos por vidros, espelhos, objetos de mármore ou
afins, louça e porcelana.

1.3.2. Enquanto o veículo se encontrar parado ou
estacionado, entre as 7.00 horas e as 21.00 horas e
desde que sejam observadas as seguintes condições:

G. Em consequência de contrabando, comércio proibido
ou clandestino.

a. Que o veículo se encontre temporariamente estacionado e no decurso normal de trânsito.
b. Que o veículo seja provido de caixa metálica fechada e equipado com sistema de alarme e bloqueio
de direção e os mesmos tenham sido devidamente
ativados.
c. Que o Furto Qualificado ou Roubo seja cometido por
arrombamento do veículo e, no caso de furto qualificado do próprio veículo, por quebra e/ou destruição
do sistema de bloqueio da direção.
1.3.3. Enquanto o veículo se encontrar parado ou
estacionado, entre as 21.00 horas e as 7.00 horas
e desde que sejam observadas as seguintes condições:
a. Que o veículo se encontre estacionado em recinto
fechado, garantido e trancado e desde que o Furto
e/ou Roubo seja cometido por arrombamento desse mesmo local.
5.

1.4. Até à concorrência do limite de indemnização indicado
nas Condições Particulares ficam ainda garantidas as despesas de salvamento, bem como as despesas extraordinárias de descarga, armazenagem, carga e expedição que
forem necessárias para evitar ou atenuar um prejuízo que
resulte de acidente garantido por este contrato de seguro.
2.

Exclusões

Sem prejuízo das exclusões gerais, ficam excluídos desta
Condição Facultativa quaisquer perdas ou danos:
A. Por mau acondicionamento, deficiência de embalagem
ou excesso de carga.
B. Por combustão espontânea, vício próprio ou alteração
da natureza intrínseca das mercadorias transportadas.
C. Por atraso de viagem, qualquer que seja a causa.
D. Sofridos por animais vivos, tabaco manufaturado, bebidas alcoólicas, pelaria, relojoaria, joalharia, ouro, prata
e outros metais ou pedras preciosas, mercadorias inflamáveis, explosivas ou tóxicas.

F. Sofridos por bens refrigerados.

H. Em consequência de captura, apreensão, arresto,
penhora, presa ou detenção e respetivas consequências ou simples tentativas de tais atos.
I. Explosão de bombas ou outros engenhos explosivos,
bem como as consequências de hostilidades ou operações bélicas (quer tenha havido ou não declaração
de guerra), guerra civil, revolução, rebelião, insurreição
e atos de terrorismo.
J. Medidas sanitárias ou de desinfecção.
K. Diferenças de cotação, perda de mercado ou quaisquer
outros motivos que obstem, dificultem ou alterem a transação comercial do Tomador do Seguro ou Segurado.
L. Greves, “lock-outs”, conflitos laborais, tumultos ou
comoções civis, atos de grevista ou de trabalhadores
sob “lock-out” ou de pessoa tomando parte em conflitos laborais.
M. Atos ou omissões dolosas do Tomador do Seguro ou
Segurado ou de pessoas por quem estes sejam civilmente responsáveis ou praticadas com a sua cumplicidade ou participação.
N. Efeito direto ou indireto de explosão, libertação de calor
e radiações provenientes de cisão de átomos ou radioativas e ainda os decorrentes de radiações provocadas
pela aceleração artificial de partículas.
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Condição
Facultativa 11 Extensão
de Transporte
de Valores
1.
2.

2.

Sem prejuízo das exclusões gerais, ficam excluídos desta
Condição Facultativa quaisquer perdas ou danos:
A. Perdas ou danos em consequência de atos praticados
pelas pessoas encarregues do transporte quando estas
se encontrem em estado de embriaguez ou sob o efeito
da utilização de quaisquer drogas ou estupefacientes
proibidos por lei, ou sofram de doença que as torne
dependentes do álcool, drogas ou estupefacientes.
B. Movimento de valores que não sejam objeto de registo
contabilístico.
C. Roubo, peculato, abuso de confiança ou qualquer ato
fraudulento ou criminoso do Tomador do Seguro ou
Segurado ou dos seus empregados ou de qualquer
outra pessoa ao seu serviço ou de que estes tenham
sido cúmplices.

Âmbito de garantia

1.1. Garante até ao limite dos capitais fixados nas Condições Gerais e Particulares, o furto ou roubo, praticado por
terceiros, de moeda corrente, notas, cheques, letras, vales
postais, selos de correio e fiscais, cupões de refeição e
similares, enquanto transportados sob a responsabilidade
do Tomador do Seguro ou Segurado e em território nacional, nos termos e condições seguintes:

D. Atos de terrorismo, vandalismo, maliciosos ou de sabotagem, ainda que tenha sido contratada a Condição
Facultativa respetiva.

A. Caso se trate de valores pertencentes ao próprio Tomador do Seguro ou Segurado, a garantia abrange o trajeto
entre o estabelecimento seguro e clientes, fornecedores, entidades bancárias, correios, repartições públicas,
outros locais de pagamento e vice-versa.
B. Destinando-se os valores a serem confiados a uma outra
entidade para transporte ou guarda, o trajeto entre as
instalações do Tomador do Seguro ou Segurado e o
local previamente indicado para a sua entrega, terminando no preciso momento em que os valores deixem
de estar sob a responsabilidade do Tomador do Seguro
ou Segurado.
C. O transporte será exclusivamente efetuado pelo Tomador do Seguro ou Segurado ou empregados autorizados.
D. Entende-se que o transporte efetuado por duas ou mais
pessoas utilizando o mesmo meio de transporte seja
considerado como transporte único seja qual for o montante confiado a cada uma delas.
3.

1.2. Fica também abrangido o trajeto entre o estabelecimento seguro e o domicílio habitual do Segurado ou do
gerente do estabelecimento seguro, após a hora de encerramento do estabelecimento e quando já não for possível
o depósito em instituição bancária.
Consequentemente, fica também abrangido o transporte
entre o domicílio habitual do Segurado ou do gerente do
estabelecimento seguro e a entidade bancária mais próxima,
desde que este se realize no dia imediato e entre as 07 horas
e as 10 horas.

Exclusões

E. Greves, tumultos e alterações da ordem pública, ainda que tenha sido contratada a Condição Facultativa
respetiva.
F. Fenómenos da Natureza, incluindo Fenómenos Sísmicos, ainda que tenha sido contratada a Condição Facultativa respetiva, inundações e tempestades.
G. Saque ou pilhagem.
H. Incêndio.
4.

2.1. Ficam também excluídos desta garantia as perdas ou
danos que não sejam participados de imediato às autoridades competentes.
3. Obrigações do Tomador do Seguro ou Segurado em
caso de sinistro
Em caso de sinistro, são obrigações do Tomador do Seguro
ou Segurado:
A. Participar a ocorrência ao Segurador, logo que dela
tenha conhecimento, pela via mais rápida e, dentro do
prazo de oito (8) dias a contar da data do sinistro, por
carta registada.
B. Fornecer ao Segurador o mais rapidamente possível, e
nunca além do prazo máximo de oito (8) dias a contar
da data do sinistro, todas as informações e documentos
que se tornem necessários à organização e instrução do
respetivo processo e facultar os livros, registos e outros
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elementos para a completa apreciação da ocorrência e
dos prejuízos havidos e duma relação destes.
C. Tomar todas as providências para reaver quaisquer
valores reclamados ao Segurador por motivo de facto
garantido por esta Condição Facultativa e fazer imediatamente tudo o quer for necessário para diminuir a
perda ou dano.
Em facultativa, o Tomador do Seguro ou Segurado compromete-se a comunicar o facto o mais rapidamente possível
às autoridades oficiais e a empreender todas as diligências
necessárias à descoberta dos responsáveis pela
ocorrência.
D. Fornecer as provas requeridas pelo Segurador de que
a perda, a respeito da qual a reclamação é feita, teve,
de facto, origem num dos riscos abrangidos por esta
Condição Facultativa e de que as consequências foram
as indicadas na reclamação, ficando a seu cargo as
despesas que essa prova ocasionar.
E. A dar informações detalhadas de outros seguros que
garantam o prejuízo em qualquer dos seus aspetos e
consequências.
4.

Disposições diversas

Se existir qualquer outro seguro que cubra as perdas reclamadas ao abrigo desta Condição Facultativa ou da Garantia
Geral de que esta é extensão, a responsabilidade do Segurador será limitada ao estipulado na legislação em vigor.

Condição
Facultativa 12 Acidentes
Pessoais
CLÁUSULA 1.ª - Definições Gerais
SEGURADO/PESSOA SEGURA – A pessoa que tenha
contrato de trabalho com o tomador de seguro e esteja
mencionado nas Condições Particulares ou garantida pela
apólice de acidentes de trabalho em vigor na Generali, de
cuja vida, saúde ou integridade física se seguram e no interesse das quais o contrato é celebrado.

ACIDENTE – Acontecimento fortuito, súbito e anormal, devido
a causa exterior e estranha à vontade do Tomador do Seguro
e da Pessoa Segura que nela origine lesões corporais, que
possam ser clínica e objetiva mente constatadas, e que seja
suscetível de provocar o funcionamento das garantias do
contrato.
SINISTRO – A verificação, total ou parcial, do evento que
desencadeia o acionamento da cobertura do risco prevista
no contrato, considerando-se como um único sinistro o
evento ou série de eventos resultante de uma mesma causa.
ELEGIBILIDADE – Condição, vínculo ou interesse comum
que liga um conjunto de pessoas ao Tomador do Seguro,
permitindo-lhes integrar o Grupo Seguro.
INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – Impossibilidade física e
temporária, susceptível de constatação médica, da Pessoa
Segura poder exercer a sua actividade normal, directa e
exclusivamente resultante de lesão corporal que dê origem
a incapacidade que sobrevenha no decorrer de 180 dias a
contar da data do acidente.
ATIVIDADE PROFISSIONAL – Atividade da Pessoa Segura
no desempenho da sua profissão mencionada nas Condições Particulares. Porém, não são consideradas como
profissão as atividades de estudante e das pessoas que se
ocupam a tempo inteiro em trabalhos domésticos na sua
própria habitação.
ATIVIDADE EXTRAPROFISSIONAL – Atividade da Pessoa
Segura não relacionada com a sua atividade profissional
quer esta seja exercida por conta própria quer por conta de
outrem. Inclui as atividades normais de carácter lúdico e
social e a prática de desporto amador, desde que tais atividades não estejam mencionadas no Exclusões desta
Condição Especial ou, por convenção especial, nas Condições Particulares.
DESPESAS DE TRATAMENTO – Despesas realizadas pela
Pessoa Segura para aquisição de bens ou de serviços,
desde que prescritas por médico para fins de tratamento
de lesão corporal resultante de sinistro.

CLÁUSULA 2.ª - Objeto do Contrato
O contrato garante, até ao limite dos valores seguros estabelecidos nas Condições Particulares para cada cobertura
contratada, o pagamento das indemnizações resultantes
de sinistro sofrido pela Pessoa Segura durante o período
de vigência do seguro, nos termos das coberturas enumeradas e definidas nos artigos seguintes.
O seguro abrange a atividade profissional ao serviço do
Tomador do seguro e a atividade extraprofissional da Pessoa
Segura.
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CLÁUSULA 3.ª - Coberturas
Morte ou invalidez permanente.
Incapacidade temporária absoluta em caso de internamento
hospitalar.

Em qualquer membro ou órgão, os defeitos físicos de que
a Pessoa Segura já era portadora serão tomados em consideração ao fixar-se o grau de desvalorização proveniente
do acidente, que corresponderá à diferença entre a invalidez
permanente já existente e aquela que passou a existir.
A incapacidade funcional parcial ou total de um membro ou
órgão é assimilada à correspondente perda parcial ou total.

Despesas de tratamento e de repatriamento.

CLÁUSULA 4.ª - Definição das Coberturas
Para efeitos do presente contrato as coberturas a seguir
definidas ficam sujeitas às Exclusões Gerais constantes
desta condição especial.

Em relação a um membro ou órgão, as desvalorizações
acumuladas não podem exceder aquela que corresponderia
à perda total desse membro ou órgão.
O Segurador não será, em caso algum, responsável por
graus de desvalorização que, durante uma mesma anuidade
ou período de vigência, excedam 100% no conjunto de
todos os acidentes ocorridos.

A. MORTE OU INVALIDEZ PERMANENTE
O Segurador garante, em caso de morte imediata ou dentro
de 2 anos após o sinistro, o pagamento do respetivo valor
seguro ao Beneficiário expressamente designado nas Condições Par ticulares ou constante em declaração
testamentária.
Na falta de designação de Beneficiário o pagamento será
feito aos herdeiros da Pessoa Segura, de acordo com o
estabelecido no Código Civil Português.
As pessoas que por anomalia psíquica ou outra causa se
mostrem incapazes de governar a sua pessoa não ficam
abrangidas pela cobertura de Morte.
O Segurador garante, no caso de invalidez permanente
clinicamente constatada e sobrevinda dentro de 2 anos a
contar da data do sinistro, e deste direta e exclusivamente
resultante, o pagamento do respetivo valor seguro à Pessoa
Segura, a menos que tenha sido mencionada nas Condições
Particulares outra pessoa ou entidade legalmente habilitada
para esse efeito.
O montante da indemnização será obtido pela aplicação ao
valor seguro, da respetiva percentagem de invalidez permanente estabelecida na Tabela Nacional para Avaliação de
Incapacidades Permanentes em Direito Civil, aprovada pelo
decreto-lei n.º 352/2007, de 23 de outubro, adiante designada por Tabela de Desvalorizações, que faz parte integrante
destas Condições Gerais, tendo em consideração os princípios da avaliação médico-legal no domínio do Direito Civil,
e das respetivas regras, nomeadamente no que se refere
ao estado anterior e a sequelas múltiplas.
As indemnizações por lesões corporais serão calculadas
sem ser tomada em linha de conta a actividade profissional
da Pessoa Segura.

Os riscos de morte e de invalidez permanente não são cumuláveis, pelo que, se a Pessoa Segura falecer em consequência
de sinistro no decurso de 24 meses a contar da data em
que este ocorreu, à indemnização por morte será abatido
o valor da indemnização por invalidez permanente que,
eventualmente, lhe tenha sido atribuída ou paga relativamente ao mesmo sinistro.
B. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ABSOLUTA SÓ EM
CASO DE INTERNAMENTO HOSPITALAR
O Segurador garante, no caso de incapacidade temporária
absoluta sobrevinda no decorrer de 180 dias contados desde
a data do sinistro, o pagamento à Pessoa Segura do subsídio diário estabelecido nas Condições Particulares, enquanto
a incapacidade subsistir, a partir do dia seguinte àquele em
que, efetivamente, e por prescrição médica, a Pessoa Segura
tenha sido internada no hospital.
O subsídio será devido por um período máximo de 60 dias
de internamento.
O limite máximo de pagamento do subsídio por período de
duração do contrato nunca poderá ser superior a 180 dias.
5.

O período de incapacidade será determinado com base
em exames certificados por um médico e nas condições do ponto III do n.º 1 da cláusula 12.ª desta condição
especial

C. DESPESAS DE TRATAMENTO E REPATRIAMENTO
O Segurador garante, até ao valor seguro estabelecido nas
Condições Particulares, e para cada período de duração
do contrato, o reembolso das despesas de tratamento efetuadas pela Pessoa Segura e relacionadas com o sinistro, bem
como as despesas extraordinárias de repatriamento em
transporte clinicamente aconselhado em face da natureza
das lesões corporais sofridas.
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A presente cobertura inclui, igualmente, o pagamento das
despesas do primeiro transporte da pessoa sinistrada para
o seu domicílio, hospital ou outro local onde lhe deva ser
prestada assistência médica, bem como as despesas correspondentes à primeira prótese.
Por despesas de tratamento entendem-se as relativas a
honorários médicos e internamento hospitalar, incluindo
assistência medicamentosa e de enfermagem, que forem
necessários em consequência do sinistro.
O reembolso será efetuado em Portugal e em moeda local,
contra a entrega da documentação comprovativa, a quem
demonstrar ter efetuado os pagamentos. No caso de despesas efetuadas em moeda estrangeira, a conversão é feita à
taxa de câmbio de referência de venda do dia do reembolso
da despesa.
Salvo disposição em contrário exarada nas Condições Particulares, os médicos e hospitais são da livre escolha da
Pessoa Segura.
CLÁUSULA 5.ª - Âmbito Territorial e Temporal
Salvo convenção em contrário expressa nas Condições
Particulares, as coberturas concedidas por esta apólice são
válidas para os sinistros ocorridos em qualquer parte do
mundo.
O Contrato de Seguro cobre os riscos enumerados na cláusula 2.ª durante o período de vigência do contrato.

CLÁUSULA 6.ª - Limites de Idade
Não podem ser abrangidas por esta apólice pessoas com
menos de 16 e mais de 70 anos de idade.

CLÁUSULA 7.ª - Exclusões Gerais

sejam consequência de ataques de loucura, epilepsia
ou de quaisquer estados de inconsciência voluntariamente adquiridos.
Acções ou omissões que envolvam perigo iminente de
lesão da Pessoa Segura ou de terceiros, quando não
sejam próprias e inerentes à actividade segura.
Suicídio e as consequências de tentativa de suicídio;
Acidentes que sobrevenham durante a prática de actos
puníveis pela legislação penal vigente;
Participação voluntária em rixas, apostas ou
desafios;
Uso, manejo ou simples posse de quaisquer armas pela
Pessoa Segura, ainda que para fins desportivos, quer
como profissional, quer como amador;
Condução de veículo sem que a Pessoa Segura esteja
legalmente habilitada ou transporte de Pessoa Segura,
como passageiro, em veículo conduzido por um condutor não habilitado legalmente ou em situação de roubo,
furto ou furto de uso, quando estas circunstâncias devessem ser do conhecimento da Pessoa Segura e
voluntariamente se fizer transportar.
Utilização de quaisquer veículos terrestres, aeronaves
ou embarcações não considerados apropriados e autorizados para transporte de passageiros;
Insolação e congelação, a menos que directamente
resultantes de acidente de viação, aéreo ou marítimo
do meio de transporte utilizado pela Pessoa Segura, e
que tenha como consequência a sua morte, ou lhe cause
invalidez permanente;
Parto, gravidez e sua interrupção e respectivas
consequências;

Além das exclusões específicas das Coberturas constantes do Capítulo II destas condições gerais,
estabelecem-se seguidamente as exclusões aplicáveis
a todas as coberturas concedidas por esta apólice.

Efeito directo ou indirecto de explosão, libertação de
calor e radiação, provenientes de desintegração ou
fusão do núcleo de átomos, aceleração artificial de
partículas ou radioactividade;

Não ficam garantidas em caso algum:

Alteração do meio ambiente, nomeadamente, poluição
ou contaminação do solo, águas ou atmosfera, acções
de fumos, vapores, vibrações, ruídos, cheiros, temperaturas, humidade, corrente eléctrica ou substâncias
nocivas;

Acções ou omissões dolosas ou grosseiramente negligentes praticadas pela Pessoa Segura, Tomador do
Seguro, Beneficiários ou por aqueles pelos quais sejam
civilmente responsáveis;
Acção da Pessoa Segura quando apresente grau de
alcoolemia superior a 0,5 gramas por litro de sangue
ou se detecte o consumo de estupefacientes ou produtos de efeito análogo (a menos que ministrados sob
prévia prescrição médica), bem como acidentes que

Cataclismos da natureza, tais como terramotos, maremotos, erupções vulcânicas, inundações, tornados,
ventos ciclónicos, acção de raio e outros fenómenos
análogos nos seus efeitos.
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Todo e qualquer prejuízo consequencial directo e/ou
indirecto, nomeadamente, lucros cessantes e/ou perdas
económicas e financeiras de qualquer natureza.
Além das Exclusões previstas no número anterior, ficam
sempre excluídas as consequências de sinistro que se
traduzam em:
Hérnias, qualquer que seja a sua natureza, varizes e
suas complicações, lombalgias, cervicalgias, ciatalgias,
osteoartrites ou outras alterações degenerativas das
articulações., bem como roturas e distensões musculares que não tenham origem traumática.
Doenças epidémicas e/ou infecto-contagiosas oficialmente declaradas, doenças medulares crónicas e
doenças profissionais;
Doença atribuível ao VIH (vírus da imunodeficiência
humana), incluindo a SIDA, ou a quaisquer mutações
ou variações por ele eventualmente causadas, bem
como todas as variantes de hepatite.
Ataque cardíaco não causado por traumatismo físico
externo ou acidente vascular cerebral (AVC);
Perturbações ou danos exclusivamente do foro psíquico;
Doença, seja ela de que natureza for, quando não se
prove, por diagnóstico médico, que é sua consequência
directa.
Exames de despistagem de patologias não garantidas
por este contrato, bem como implantação, reparação
ou substituição de próteses ou ortóteses (designadamente oftalmológicas, auditivas, ortopédicas, etc.) não
intracirúrgicas, com ressalva do disposto no n.º 2 c). da
cláusula 4.ª;
O agravamento das consequências do acidente por
doença ou enfermidade anteriores àquela ocorrência,
eventualidade em que a responsabilidade do Segurador
não poderá exceder a que teria se o sinistro ocorresse
com pessoa não portadora dessa doença ou
enfermidade.
O contrato não garante ainda, mesmo que se verifique
sinistro:
Prática profissional, federada ou não, de desportos e,
ainda, no caso de amadores, a prática desportiva em
competições, estágios ou respectivos treinos;
Práticas desportivas utilizando veículos motorizados
terrestres, aquáticos ou aéreos, caça (submarina ou
não), mergulho, desportos de inverno, alpinismo e montanhismo, boxe, artes marciais, desportos náuticos,

pára-quedismo, voo planado, tauromaquia, equitação,
os “desportos radicais” que envolvam risco agravado
de lesão corporal (tais como surf, bodyboard, parapente,
skates, BTT, parkour, rappel, etc.) e outros desportos
ou actividades de natureza perigosa análoga;
Pilotagem e utilização de aeronaves, excepto como
passageiro de linha aérea regular;
Utilização de veículos motorizados de duas rodas e
triciclos;
Captura, apreensão, arresto, penhora, prisão ou detenção e respectivas consequências ou simples tentativas
de tais actos;
Greves, “lock-outs”, conflitos laborais, tumultos ou
perturbações da ordem pública, actos de grevistas ou
de trabalhadores sob “lock-out” ou de pessoas tomando
parte em conflitos laborais;
Guerra (declarada ou não), hostilidades entre nações
estrangeiras (quer haja ou não declaração de guerra) e
actos bélicos provenientes directa ou indirectamente
dessas hostilidades, guerra civil, invasão, revolução,
rebelião, insurreição, poder militar usurpado ou tentativas de usurpação do poder, explosão de bombas ou
outros engenhos explosivos, actos de terrorismo, pirataria e de sabotagem.
Danos causados por animais de companhia que, nos
termos da lei, sejam considerados selvagens ou animais
potencialmente perigosos, quando sob posse da Pessoa
Segura.

CLÁUSULA 8.ª - Designação Beneficiária
Salvo convenção em contrário, a Pessoa Segura designa o
Beneficiário, podendo a designação ser feita na proposta /
Boletim de Adesão, em declaração escrita posterior recebida pelo Segurador ou em declaração testamentária.
Salvo estipulação em contrário, por morte da Pessoa Segura,
o capital seguro é prestado:
Na falta de designação de Beneficiário, aos herdeiros da
Pessoa Segura, de acordo com o estabelecido no Código
Civil Português.
No caso de designação em que sejam escolhidos simultaneamente as opções Herdeiros Legais e Beneficiários
designados, será atribuído em partes iguais entre os Beneficiários Designados e os Herdeiros Legais.
Em caso de pré-morte do Beneficiário relativamente à Pessoa
Segura, aos herdeiros desta.
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Em caso de pré-morte do Beneficiário relativamente à Pessoa
Segura, tendo havido renúncia à revogação da designação
beneficiária, aos herdeiros daquele.
Em caso de morte simultânea da Pessoa Segura e do Beneficiário, aos herdeiros deste.

CLÁUSULA 9.ª - Alteração e Revogação da Cláusula
Beneficiária
A pessoa que designa o Beneficiário pode a qualquer
momento revogar ou alterar a designação, excepto quando
tenha expressamente renunciado a esse direito.
O poder de alterar a designação beneficiária cessa no
momento em que o Beneficiário adquira o direito ao pagamento das importâncias seguras.

CLÁUSULA 10.ª - Exclusão do Segurado
A Pessoa Segura é excluída do seguro de grupo em caso
de cessação do vínculo (elegibilidade) com o Tomador do
Seguro ou, no seguro contributivo, quando não entregue ao
Tomador do Seguro a quantia destinada ao pagamento do
prémio.
A Pessoa Segura é excluída quando ela ou o Beneficiário,
com o conhecimento daquele, pratiquem actos fraudulentos
em prejuízo do Segurador ou do Tomador do Seguro.
A Pessoa Segura é igualmente excluída no final da anuidade
em que atinja o limite máximo de idade fixado nas Condições Particulares, especiais ou gerais.
O Contrato de Seguro de Grupo deve definir o procedimento
de exclusão da Pessoa Segura e os termos em que a exclusão produz efeitos.

CLÁUSULA 11.ª - Comunicação do Agravamento do Risco
O Tomador do seguro ou o Segurado tem o dever de, durante
a execução do contrato, no prazo de 14 dias a contar do
conhecimento do facto, comunicar ao Segurador todas as
circunstâncias que agravem o risco, desde que estas, caso
fossem conhecidas pelo Segurador aquando da celebração
do contrato, tivessem podido influir na decisão de contratar
ou nas condições do contrato.
Entre outras, são consideradas circunstâncias
agravantes:
Alteração das actividade profissional desenvolvida;

Alterações ocorridas ao nível do estado de saúde da Pessoa
Segura susceptíveis de determinar acidentes, agravar as
consequências ou demorar a cura das lesões (p. ex. incapacidades, diabetes, redução das faculdades visuais ou
auditivas, paralisia, hérnias, osteoporose, etc.).
A mudança da residência da Pessoa Segura ou alteração
do local em que decorre a actividade segura para a qual o
seguro foi contratado.
Permanência fora de Portugal por um período superior a 90
dias (consecutivos ou interpolados).
Celebração de contrato ou aumento de capitais, quando se
garanta o mesmo risco.
No prazo de 30 dias a contar do momento em que tenha
conhecimento do agravamento do risco, o Segurador pode:
Apresentar ao Tomador do seguro proposta de modificação
do contrato, que este deve aceitar ou recusar em igual prazo,
findo o qual se entende aprovada a modificação proposta;
Resolver o contrato, demonstrando que, em caso algum,
celebra contratos que cubram riscos com as características
resultantes desse agravamento do risco.

CLÁUSULA 12.ª - Obrigações das Pessoas com Interesse
no Seguro
Em caso de sinistro, constituem obrigações do Tomador do
seguro, Segurado ou Beneficiário ou se estes últimos forem
menores, do seu representante, sob pena de responder por
perdas e danos:
Tomar imediatas providências para evitar o agravamento
das circunstâncias do sinistro;
Participar o sinistro, por escrito, nos oito dias imediatos,
indicando pormenorizadamente o local, dia, hora, causa,
testemunhas e consequências;
Promover o envio, até oito dias após ter sido clinicamente
assistida, de uma declaração do médico de que conste a
natureza das lesões, o seu diagnóstico, os dias eventualmente previstos para incapacidade temporária absoluta
bem como a indicação de possível invalidez permanente;
Comunicar, até oito dias após a sua verificação, a cura das
lesões promovendo o envio de declaração médica de onde
conste, além da data da alta, o número de dias em que
houve incapacidade temporária absoluta e a percentagem
de invalidez permanente eventualmente constatada;
Sem prejuízo do previsto nas cláusulas 8.ª e 25.ª, comunicar,
aquando do envio da documentação clínica, as doenças,
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enfermidades ou invalidez permanente de que era portador
previamente à verificação do acidente;
Facultar, para o reembolso a que houver lugar, todos os
originais dos documentos justificativos das despesas de
tratamento e repatriamento;
Cumprir as prescrições médicas;
Submeter-se a exame por médico, por indicação e de conta
do Segurador, sempre que este, razoavelmente, o
solicitar;
Autorizar os médicos a prestarem todas as informações
solicitadas pelo Segurador, que sejam estritamente necessárias à averiguação do acidente e de acordo com o
consentimento expresso pelo Tomador de Seguro, no
momento de celebração do contrato;
Comunicar o recomeço da sua actividade;
A não prejudicar o direito de sub-rogação do Segurador nos
direitos do Segurado contra o terceiro responsável pelo
sinistro, decorrente da cobertura do sinistro por aquele.
Se do acidente resultar a morte da Pessoa Segura deverá,
em complemento da participação do acidente, ser enviada
ao Segurador, uma certidão de assento de óbito, certidão
de nascimento com óbito averbado, relatório de autópsia,
escritura de habilitação de herdeiros (se Beneficiários) e,
quando considerados necessários, outros elementos elucidativos do acidente e das suas consequências.

O incumprimento do previsto no ponto xi. do n.º 1, determina
a responsabilidade do incumpridor até ao limite da indemnização paga pelo Segurador.
O Tomador do Seguro, a Pessoa Segura ou o Beneficiário
perdem o direito à indemnização se:
Agravarem, voluntária e intencionalmente, as consequências
do sinistro.
Usarem de fraude, simulação ou quaisquer outros meios
dolosos, bem como de documentos falsos para justificarem
a sua reclamação.
Impende sobre a Pessoa Segura o ónus da prova da veracidade da reclamação, podendo o Segurador exigir-lhe todos
os meios de prova adequados e que estejam ao seu alcance.

CLÁUSULA 13.ª - Pluralidade de Seguros
O Tomador de seguro ou o Segurado fica obrigado a participar ao Segurador a existência de outros seguros garantindo
o mesmo risco, sob pena de responder por perdas e danos
e, em caso de fraude, da exoneração do Segurador das
respectivas prestações..
Existindo, à data do sinistro, mais de um Contrato de Seguro
garantindo o mesmo risco, a presente apólice funcionará
nos termos previstos na lei.

CLÁUSULA 14.ª - Sub-rogação pelo Segurador
No caso de comprovada impossibilidade da Pessoa Segura
cumprir quaisquer das obrigações previstas nesta cláusula,
transfere-se tal obrigação para quem - Tomador do seguro
ou Beneficiário - a possa cumprir.
O incumprimento do previsto nos pontos i. a iv. do número
1 determina, salvo o previsto no número seguinte:
A redução da prestação do Segurador atendendo ao dano
que o incumprimento lhe cause;
A perda da cobertura se for doloso e tiver determinado dano
significativo para o Segurador.
No caso do incumprimento do previsto no ponto i. do n.º 1,
a sanção prevista no nº 4 não é aplicável quando o Segurador tiver conhecimento do sinistro por outro meio durante
os 8 dias previstos nessa alínea, ou o obrigado prove que
não poderia razoavelmente ter procedido à comunicação
devida em momento anterior àquele em que o fez.
O incumprimento do previsto nos pontos vii. a ix. do n.º 1,
determina a cessação de responsabilidade do Segurador.

Ressalvado o disposto no número seguinte, o Segurador
que tiver pago prestações de natureza indemnizatória, fica
sub-rogado, na medida do montante pago, nos direitos da
Pessoa Segura ou do Beneficiário contra o terceiro responsável pelo sinistro.
O Tomador do seguro ou o Segurado responde, até ao limite
da indemnização paga pelo Segurador, por acto ou omissão
que prejudique os direitos previstos no número anterior.
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Condição
Facultativa 13 Danos em Bens
dos Empregados
1.

Âmbito da garantia

Garante até ao limite estabelecido nas Condições Gerais e
Particulares, os danos causados aos bens dos empregados,
causados por quaisquer dos riscos garantidos por este
contrato de seguro, enquanto os referidos bens permanecerem no interior do estabelecimento seguro.
2.

Exclusões Sem prejuízo das exclusões gerais, ficam
excluídos desta Condição Facultativa quaisquer perdas
ou danos em: A. Quaisquer veículos automóveis,
incluindo veículos de duas rodas. B. Valores (dinheiro,
cheques ou outros títulos, joias, objetos de ouro, de
prata ou de outros metais preciosos).

Condição
Facultativa 14 Assalto a Clientes
ou Visitantes
1.

Âmbito da garantia

Garante até ao limite dos capitais fixados nas Condições
Gerais e Particulares, os danos causados a dinheiro e bens
propriedade de clientes ou visitantes do estabelecimento,
por ocasião de roubo efetuado no interior do referido
estabelecimento.
2.

Exclusões Sem prejuízo das exclusões gerais, ficam
excluídos desta Condição Facultativa quaisquer perdas
ou danos causados por roubo em que se prove a autoria por pessoa ligada ao Segurado ou cumplicidade
em todas as suas vertentes, bem como quaisquer familiares do Segurado ou pessoas a quem tenham sido
confiadas as chaves do estabelecimento.

Condição
Facultativa 15 Greves, Tumultos
e Alterações
da Ordem Pública
1.

Âmbito de garantia

Garante até ao limite fixado nas Condições Gerais e Particulares, os danos (incluindo os de incêndio ou explosão)
diretamente causados aos bens seguros:
A. Por pessoas que tomem parte em greves, “lock-out”,
distúrbios no trabalho, tumultos, motins e alterações
da ordem pública.
B. Por qualquer autoridade legalmente constituída, em virtude de medidas tomadas por ocasião das ocorrências
acima mencionadas, para a salvaguarda ou proteção
de pessoas e bens.
2.

Exclusões

Sem prejuízo das exclusões gerais, ficam excluídos desta
Condição Facultativa quaisquer perdas ou danos:
A. Atos de guerra (declarada ou não), guerra civil, invasão
e hostilidades com países estrangeiros.
B. B.Levantamento, rebelião ou golpe militares, revolução
ou usurpação do poder.
C. Suspensão de posse dos bens seguros com carácter
permanente ou temporário, resultante de confiscação,
requisição ou custódia devida a qualquer imposição
do poder legal ou usurpado, dimanada de uma autoridade constituída.
D. O Segurador não fica desobrigado da sua responsabilidade para com o Segurado, relativamente aos danos
materiais que os bens seguros tenham sofrido, antes ou
durante a suspensão de posse temporária, por qualquer
outra causa indemnizável ao abrigo das garantias do
contrato de seguro.
E. Roubo, com ou sem arrombamento, direta ou indiretamente relacionado com os riscos garantidos por esta
garantia.
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F. Depreciação, atraso, deterioração, alteração na temperatura, humidade ou condições de ambiente, interferência com operações habituais, perda de produção ou de
mercado ou quaisquer outras consequenciais ou indiretas de qualquer espécie, sem prejuízo da aplicação do
disposto na condição facultativa – Prejuízos Indiretos,
caso seja contratada aquela garantia.
3.
4.

5.

2.

Exclusões

Sem prejuízo das exclusões gerais, ficam excluídos desta
Condição Facultativa quaisquer perdas ou danos:

Disposições diversas

3.1. O Segurador pode cancelar esta garantia em seguida à ocorrência de qualquer sinistro ou, a todo o tempo,
com aviso prévio de oito (8) dias, proceder à alteração do
respetivo prémio.
3.2. Se o Segurado ou o Tomador de Seguro não der a concordância, por escrito à alteração de prémio, esta garantia considerar-se-á sem efeito, sem necessidade de novo
aviso, decorrido que seja o referido prazo.
3.3. Neste caso, o Tomador do Seguro ficará com direito a
receber o estorno do prémio, calculado “pro rata temporis”,
relativo ao período de tempo não decorrido até à próxima
data de renovação do contrato de seguro.

Condição
Facultativa 16 Atos de
Terrorismo,
Vandalismo,
Maliciosos
ou de Sabotagem
1.

B. Atos praticados por qualquer autoridade legalmente
constituída, por ocasião das ocorrências mencionadas
em a), para salvaguarda ou proteção de bens e pessoas.

Âmbito Da Garantia

Garante até ao limite fixado nas Condições Gerais e Particulares, os danos (incluindo os de incêndio ou explosão)
diretamente causados aos bens seguros por:
A. Atos de Terrorismo, vandalismo, maliciosos ou de sabotagem.

A. Atos de guerra (declarada ou não), guerra civil, invasão
e hostilidades com países estrangeiros.
B. Levantamento, rebelião ou golpe militares, revolução ou
usurpação do poder.
C. Suspensão de posse dos bens seguros com carácter
permanente ou temporário, resultante de confiscação,
requisição ou custódia devida a qualquer imposição
do poder legal ou usurpado, dimanada de uma autoridade constituída.
D. O Segurador não fica desobrigado da sua responsabilidade para com o Segurado, relativamente aos danos
materiais que os bens seguros tenham sofrido, antes
ou durante a suspensão de posse temporária, por qualquer outra causa indemnizável ao abrigo das garantias
do seguro.
E. Roubo, com ou sem arrombamento, direta ou indiretamente relacionado com os riscos garantidos por esta
garantia.
F. Depreciação, atraso, deterioração, alteração na temperatura, humidade ou condições de ambiente, interferências com operações habituais, perda de produção ou de
mercado ou quaisquer outras perdas consequenciais ou
indiretas de qualquer espécie, sem prejuízo da aplicação
do disposto na condição facultativa – Prejuízos Indiretos
– caso seja contratada aquela garantia.
3.

Disposições diversas

3.1. O Segurador pode cancelar esta garantia em seguida à ocorrência de qualquer sinistro ou, a todo o tempo,
com aviso prévio de oito (8) dias, proceder à alteração do
respetivo prémio.
3.2. Se o Segurado não der a concordância, por escrito
à alteração de prémio, esta garantia considerar-se-á sem
efeito, sem necessidade de novo aviso, decorrido que seja
o referido prazo.
3.3. Neste caso, o Tomador do Seguro ficará com direito a
receber o estorno do prémio, calculado “pro rata temporis”,
relativo ao período de tempo não decorrido até à próxima
data de renovação do contrato de seguro.
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Condição
Facultativa 17 Fenómenos
Sísmicos
1.

Âmbito da garantia

Garante até aos limites fixados nas Condições Gerais e
Particulares, os danos causados aos bens seguros em consequência da ação direta de tremores de terra, terramotos,
erupções vulcânicas, maremotos e fogo subterrâneo e ainda
incêndio resultante destes fenómenos.
Considerar-se-ão como um único sinistro os fenómenos
ocorridos dentro de um período de setenta e duas (72) horas
após a constatação dos primeiros prejuízos verificados nos
objetos seguros. Em caso de dúvida, compete ao Segurado,
sempre que o Segurador o solicitar, fazer prova de que
nenhuma parte das perdas ou danos verificados foi devida
a outras razões estranhas e anteriores a este risco seguro.
2.

Condição
Facultativa 18 Responsabilidade
Civil por Objetos
Confiados
ao Segurado
1.

Âmbito da garantia

1.1. Garante até ao limite dos capitais fixados nas Condições
Gerais e Particulares, a responsabilidade civil, de natureza
extracontratual que legalmente possa ser exigida às pessoas
cuja responsabilidade civil se segura, pela reparação de
danos patrimoniais e/ou não patrimoniais decorrentes de
lesões materiais, involuntariamente causadas a terceiros,
ocorridos no âmbito da exploração normal da atividade,
em consequência de:

Exclusões
A. Serviço de Guarda-Roupas.

Sem prejuízo das exclusões gerais, ficam excluídos desta
Condição Facultativa quaisquer perdas ou danos:
A. Já existentes à data do sinistro.
B. Causados em construções de reconhecida fragilidade
(tais como de madeira ou placas de plástico), assim
como naquelas em que os materiais de construção
ditos resistentes não predominem em, pelo menos,
cinquenta por cento (50%) e em quaisquer objetos que
se encontrem no interior dos mesmos edifícios/imóveis
ou construções e, ainda, quando os edifícios/imóveis
se encontrem em estado de reconhecida degradação
no momento da ocorrência.
C. Nos edifícios/imóveis desocupados total ou parcialmente e para demolição.
D. Nos bens seguros se, no momento da ocorrência do
evento, o edifício/imóvel já se encontrava danificado,
defeituoso, desmoronado ou deslocado das suas fundações, de modo a afetar a sua estabilidade ou segurança global.
E. Pelas quais um terceiro, na sua qualidade de fornecedor, montador, construtor ou projetista, seja contratualmente responsável.

B. Aparcamentos ou Garagens.
1.2. Âmbito da garantia de Responsabilidade Civil por Serviço de Guarda-Roupas A responsabilidade imputável ao
Tomador do Seguro ou Segurado por danos em consequência de extravio, troca ou deterioração de objetos entregues
em guarda-roupa permanentemente vigiado ou apenas
acessível a pessoal do Tomador do Seguro ou Segurado
encarregado do mesmo.
1.3. Âmbito da garantia de Responsabilidade Civil de Aparcamentos ou Garagens A responsabilidade imputável ao
Tomador do Seguro ou Segurado por danos:
• Causados pela condução pelo Tomador do Seguro ou
Segurado ou seus empregados, dos veículos confiados
para recolha, sempre que para isso estejam legalmente
habilitados, e exclusivamente no interior do recinto do
parque/garagem afeto ao estabelecimento seguro, em
operações de arrumação e parqueamento.
• Aos veículos aparcados no parque/garagem do estabelecimento seguro.
2.

Para efeitos da presente garantia não são considerados
Terceiros:
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A. As pessoas do agregado familiar do Tomador do Seguro
ou do Segurado, assim como outros familiares e demais
pessoas que com ele coabitem.
B. As pessoas que, encontrando-se ao serviço do Tomador do Seguro ou do Segurado, sofram danos durante
o desempenho do seu trabalho.
C. Os vigilantes, o porteiro, e os membros da sua família. D.
Os sócios, gerentes, legais representantes ou agentes
da pessoa coletiva cuja responsabilidade se garante.
3.

Exclusões

3.1. Exclusões da garantia de Responsabilidade Civil por
Serviço de Guarda-Roupas Sem prejuízo das exclusões
gerais, ficam excluídos desta garantia as perdas e danos
relativas a:
• Extravio de dinheiro, objetos preciosos ou outras coisas
que se encontrem dentro dos bens depositados. • Perda de objetos não retirados até à hora de encerramento
do guarda-roupa ou da hora em que o pessoal afeto ao
mesmo termine o seu serviço.
3.2. Exclusões da garantia de Responsabilidade Civil de
Aparcamentos ou Garagens.
Sem prejuízo das exclusões gerais, ficam excluídos desta
garantia as perdas e danos resultantes de:
A. Comprovada negligência do Tomador do Seguro ou
Segurado em face de necessárias medidas de prevenção e segurança e ainda da falta de cumprimento das
disposições oficiais inerentes à periódica conservação
do edifício/imóvel.
B. Trabalhos de reparação, manutenção, transformação
ou ampliação do edifício/imóvel.
C. Inundações em consequência de torneiras ou válvulas
de descarga de fluidos mal vedadas ou abertas.
D. Danos causados em consequência da utilização de
ascensores ou monta-cargas em condições ou períodos considerados interditos pelos serviços técnicos de
inspeção e/ou conservação.
E. Lucros cessantes, paralisações e desvalorização de
viaturas.
F. Danos causados pela condução de veículos no exterior
do recinto do parque/garagem
G. Danos causados a veículos conduzidos por pessoas
legalmente não habilitada para o fazer ou quando se

encontrem sob a influência do álcool, estupefacientes
ou outras drogas ou produtos tóxicos.
H. Furto ou roubo de veículos ocorrido em período de tempo em que o parque/garagem se encontre sem vigilância
do Tomador do Seguro ou Segurado ou seus empregados, ainda que sejam utilizados sistemas mecânicos
de segurança.
I. Furto ou roubo de acessórios ou de bens deixados no
interior dos veículos.
J. Serviços de reparação, manutenção, lubrificação e lavagem de veículos.

Condição
Facultativa 19 –
Assistência ao
Estabelecimento
CONDIÇÕES GERAIS
Entre a Generali Companhia de Seguros, S.A. e o Tomador
do Seguro identificado nas Condições Particulares da
Apólice, estabelece-se o presente contrato de seguro, que
se rege por estas Condições Gerais, pelas Condições Particulares e Especiais, eventualmente aplicáveis e que dele
fazem parte integrante.

Artigo 1. DEFINIÇÕES
Para efeitos do disposto na presente Apólice, e salvo indicação expressa em sentido contrário, entende-se por:
a) Acidente: O acontecimento devido a causa súbita,
externa, fortuita, imprevista e independente da vontade
do Segurado, que nele produza lesões corporais, incapacidade temporária ou permanente, clínica e objetivamente constatáveis, ou a morte.
b) Apólice: Documento escrito do qual constam as
condições do contrato de seguro, compreendendo as
Condições Gerais, as Condições Especiais e as Condições Particulares, bem como outros suplementos ou
apêndices que o completem ou modifiquem;
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c) Condições Especiais: Cláusulas que visam esclarecer, completar ou especificar disposições das Condições Gerais;
d) Condições Gerais: Conjunto de cláusulas que definem e regulamentam obrigações genéricas e comuns
inerentes a um ramo ou modalidade de seguro;
e) Condições Particulares: Documento onde se encontram os elementos específicos e individuais de cada
contrato, que o distinguem de todos os outros
f) Doença: Alteração súbita, involuntária e imprevisível
do estado de saúde, estranha à vontade do Segurado e
não causada por Acidente, cujo diagnóstico seja reconhecido e atestado por médico legalmente reconhecido
a exercer a profissão.
g) Estabelecimento Seguro: o estabelecimento comercial situado no local do risco designado nas Condições
Particulares, desde que legalmente autorizado para a
atividade específica aí desenvolvida pelo Segurado. O
Estabelecimento Seguro tem de se encontrar localizado em Portugal;
h) Limite de Capital: são os valores máximos definidos
nas Condição Especiais, nas Condições Particulares
ou em tabela de capitais anexa, aplicáveis aos Sinistros
cobertos pela Apólice.
i) Médico Online: Consulta efetuada através de uma
aplicação móvel de videochamada, por um profissional
de saúde.
j) Prémio: Contrapartida da cobertura acordada e inclui
tudo o que seja contratualmente devido pelo Tomador
do Seguro, incluindo os encargos fiscais e parafiscais
k) Segurador: Generali, Companhia de Seguros, SA
com sede Rua Duque de Palmela, 11, 1269-270 Lisboa,
capital social de 73,000,000.00 Euros, com o NIF/NIPC
513300260 entidade legalmente autorizada a exercer a
atividade seguradora e que celebra com o Tomador do
Seguro, o contrato de seguro.
l) Serviço de Assistência: A Europ Assistance, Companhia Portuguesa de Seguros, S.A., entidade que organiza
e presta, por conta do Segurador e a favor das Pessoas
Seguras, as prestações de serviços de assistência previstos na Apólice.
m) Segurado: a pessoa ou pessoas no interesse das
quais o contrato de seguro é celebrado, e a favor de
quem devem ser prestadas as garantias contratadas,
de acordo com a presente Apólice. Apenas é elegível
como Segurado nesta Apólice, quem tiver domicilio
fixado em Portugal.

n) Sinistro: todo o acontecimento imprevisto suscetível
de fazer funcionar as garantias da Apólice, considerando-se como um único sinistro o acontecimento ou série
de acontecimentos resultantes de uma mesma causa.
o) Tomador do Seguro: A pessoa coletiva com sede em
Portugal, que subscreve o presente contrato de seguro
com o Segurador, sendo responsável pelo pagamento
do prémio.

Artigo 2. OBJETO
Pelo presente contrato o Segurador garante as prestações
de assistência previstas nas Condições Especiais anexas.

Artigo 3. ÂMBITO TERRITORIAL
As coberturas do presente contrato são válidas em Portugal, salvo disposição em sentido contrário nas Condições
Especiais da Apólice.

Artigo 4. EXCLUSÕES
Sem prejuízo das exclusões previstas nas Condições Especiais aplicáveis, ao abrigo da presente Apólice ficarão sempre
excluídos:
a) Os sinistros que tenham ocorrido em data anterior à
contratação da Apólice, ainda que as suas consequências se tenham prolongado ou manifestado após essa
data;
b) Os sinistros ocorridos fora do período de vigência
ou cobertura da Apólice;
c) Os sinistros e suas consequências, causados por
ações ou omissões criminosas, dolosas ou com negligência grosseira do Segurado;
d) Os sinistros e suas consequências causados por
suicídio ou tentativa de suicídio, e lesão contra si próprio praticada pelo Segurado;
e) Os sinistros com origem em causas já existentes
aquando do início da Apólice;
f) Ações ou omissões praticados pelo Segurado, quando acuse o consumo de produtos tóxicos, estupefacientes ou outras drogas fora de prescrição médica, bem
como quando lhe for detetado um grau de alcoolemia no
sangue superior a 0,5 gramas por litro ou, ainda, quando este se tenha recusado a submeter-se aos testes de
alcoolemia ou deteção de estupefacientes;
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g) Os sinistros causados por cataclismos da natureza, tais como, tremores de terra, erupções vulcânicas,
inundações, maremotos, e quaisquer outros fenómenos
análogos e ainda ação de queda de raio;
h) Os sinistros derivados de acontecimentos de guerra, declarada ou não, hostilidade entre países, sabotagem, rebelião, revolução, atos de terrorismo, tumultos,
insurreição, distúrbios laborais, greves, lockouts, atos
de vandalismo, que não os explicitamente contemplados nas condições especiais, execução de lei marcial
e usurpação de poder civil ou militar e demais perturbações da ordem pública e fenómenos análogos;
i) Os sinistros causados por engenhos explosivos ou
incendiários;

d) Satisfaçam, em qualquer altura, os pedidos de informação e documentação formulados pelo Serviço de
Assistência/Segurador, remetendo-lhe prontamente
todos os elementos necessários ao andamento do processo;
e) Recolham e facultem ao Segurador os elementos
relevantes para a efetivação da responsabilidade de
terceiros, quando for o caso.
2.

O incumprimento dos deveres fixados nos números
anteriores, dará lugar à redução da prestação do Segurador atendendo ao dano que o incumprimento dos
deveres fixados no presente artigo lhe cause.

3.

O incumprimento ou cumprimento defeituoso dos deveres enunciados no presente artigo com dolo e que
tenham determinado um dano ou prejuízo ao Segurador, dará lugar à perda de cobertura.

4.

Impende sobre o Segurado o ónus da prova da veracidade do Sinistro participado, podendo o Segurador
exigir-lhe todos os meios de prova adequados e que
estejam ao seu alcance.

j) Os sinistros derivados, direta ou indiretamente, da
desintegração ou fusão do núcleo de átomos, aceleração de partículas e radioatividade;
k) Sinistros e danos não comprovados pelo Segurador;
l) O Segurador não será responsável por garantir qualquer cobertura, efetuar qualquer pagamento de sinistro
ou prestar qualquer outro benefício objeto do presente
contrato de seguro na medida em que a garantia dessa cobertura, esse pagamento, a regularização desse
sinistro ou a prestação desse benefício exponham o
Segurador a qualquer sanção, proibição ou restrição
impostas por resolução das Nações Unidas ou impostas por Sanções, Leis ou Regulamentos comerciais ou
económicos da União Europeia, Reino Unido ou Estados
Unidos da América.

Artigo 5. PROCEDIMENTOS EM CASO DE
SINISTRO
1.

Em caso de Sinistro, e sem prejuízo das obrigações
especificamente previstas nas Condições Especiais
aplicáveis, é condição indispensável para o funcionamento das garantias deste contrato que o Tomador do
Seguro ou o Segurado:
a) Contactem imediatamente o Segurador, caraterizando a ocorrência e fornecendo todas as informações
necessárias para a execução da garantia em causa,
explicitando as circunstâncias do Sinistro, as eventuais
causas e respetivas consequências;

Artigo 6. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL
1.

Não ficam garantidos por esta Apólice os custos ou o
reembolso de despesas incorridos pelo Segurado, com
prestações de assistência que não tenham sido previamente solicitadas ao Segurador, ou que tenham sido
executadas sem o seu acordo prévio, salvo em casos
de força maior ou impossibilidade material
demonstrada.

2.

Se não for possível ao Segurador organizar as prestações devidas no âmbito territorial definido, o Segurador
reembolsará o Segurado das despesas que esta tenha
efetuado, dentro dos limites definidos por esta Apólice
e das garantias que forem aplicáveis.

3.

O processamento de qualquer reembolso pelo Segurador está condicionado à apresentação pelo Segurado
da documentação original comprovativa das despesas
efetuadas.

Artigo 7. SALVAMENTO E PERDA DE
COBERTURA

b) Sigam as instruções do Segurador e tomem as medidas necessárias e possíveis para impedir o agravamento
das con¬sequências do Sinistro;

1.

Em caso de Sinistro, o Tomador do Seguro ou Segurado devem empregar os meios ao seu alcance para
prevenir ou limitar os danos.

c) Obtenham o acordo do Segurador antes de assumirem qualquer custo ou despesa;

2.

O incumprimento do dever fixado no número anterior,
dará lugar à redução da prestação do Segurador
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2.

O prazo previsto no número anterior conta-se a partir
da data da celebração do contrato, desde que o Tomador do Seguro, nessa data, disponha, em papel ou
noutro suporte duradouro, de todas as informações
relevantes sobre o seguro que tenham de constar da
Apólice.

a) Agravarem, voluntária ou intencionalmente, as consequências do sinistro;

3.

b) Usarem de fraude, simulação ou quaisquer outros
meios dolosos, bem como de documentos falsos para
justificarem a participação do Sinistro.

A livre resolução de contrato de seguro celebrado à
distância não se aplica a seguros com prazo de duração inferior a um mês.

4.

A resolução do contrato deve ser comunicada ao Segurador por escrito, em suporte de papel ou outro meio
duradouro disponível e acessível ao Segurador.

5.

A resolução tem efeito retroativo, podendo o Segurador
ter direito ao valor do prémio calculado proporcionalmente ao período de tempo decorrido, na medida em
que tenha suportado o risco até à resolução do contrato.

6.

O Segurador apenas tem direito ao prémio referido no
número anterior no caso do início de cobertura do
seguro ocorrer antes do termo do prazo de livre resolução do contrato a pedido do Tomador do Seguro.

atendendo ao dano que o incumprimento do dever
fixado no presente artigo lhe cause.
3.

O Tomador do Seguro ou Segurado perdem direito às
prestações do presente contrato se:

Artigo 8. PRODUÇÃO DE EFEITOS E
DURAÇÃO
1.

2.

O presente contrato poderá ser celebrado por um
período inicial de 1 (um) ano prorrogando-se sucessivamente, no final do termo estipulado, por novos
períodos de 1 (um) ano, exceto se for denunciado por
escrito por qualquer uma das partes, com 30 dias de
antecedência em relação à data da prorrogação, ou se
o Tomador do Seguro não proceder ao pagamento do
respetivo prémio.
O contrato produz efeitos a partir da data de início
indicada nas Condições Particulares, desde que o
respetivo prémio se encontre pago.

Artigo 12. PAGAMENTO DO PRÉMIO
1.

A cobertura dos riscos e eficácia da Apólice dependem
do prévio pagamento do Prémio pelo Tomador do
Seguro.

2.

O prémio inicial é devido na data da celebração do
contrato, dependendo a eficácia da Apólice e a cobertura dos riscos do respetivo pagamento.

3.

O Prémio das anuidades subsequentes é devido na
data aniversaria no contrato.

4.

Na vigência do contrato, o Segurador deve avisar por
escrito o Tomador do Seguro do montante a pagar,
assim como da forma e lugar de pagamento, com uma
antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à
data em que se vence o prémio.

5.

O pagamento do prémio por parte do Tomador de
Seguro, no seu todo ou em parte, implica que o mesmo
aceita as condições do presente contrato de seguro e
declara serem verdadeiros os dados de identificação
fornecidos.

Artigo 9. CADUCIDADE
Sem prejuízo do disposto no número anterior, em relação a
cada Segurado, as coberturas do presente contrato cessam
os seus efeitos por caducidade nos seguintes casos:
a) Alteração do Estabelecimento Seguro para fora de
Portugal;
b) O Segurado inicie o trabalho regular no estrangeiro.

Artigo 10. RESOLUÇÃO
O presente contrato de seguro poderá ser resolvido por
qualquer das partes a todo o tempo, havendo justa causa,
nos termos gerais de direito.

Artigo 11. DIREITO DE LIVRE RESOLUÇÃO
1.

Nos contratos de seguro celebrados à distância, o
Tomador do Seguro, sendo pessoa singular, pode resolver o contrato sem invocar justa causa nos 14 dias
imediatos à data da receção da Apólice.
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Artigo 13. FALTA DE PAGAMENTO DO
PRÉMIO
1.

A falta de pagamento do prémio inicial determina a
resolução automática do contrato a partir da data do
respetivo vencimento.

2.

A falta de pagamento do prémio de anuidades subsequentes, na data do respetivo vencimento, impede a
prorrogação do contrato.

3.

A falta de pagamento de um prémio adicional resultante
de uma modificação do contrato fundado num agravamento superveniente do risco, determina a resolução
automática do contrato.

transmitida ao Tomador de Seguro dentro de 3 meses
a contar do respetivo conhecimento.
6.

Artigo 15. AGRAVAMENTO DO RISCO
1.

Compete ao Tomador do Seguro e ao Segurado o dever
de participar ao Segurador quaisquer factos ou circunstâncias que alterem as condições do risco seguro, no
prazo de 14 dias a contar da data em que deles tenham
conhecimento.

2.

O agravamento do risco pode provocar a modificação
ou cessação do contrato, de acordo com os termos
previstos na Lei em vigor.

Artigo 14. DEVER DE DECLARAÇÃO DO
RISCO
1.

Cabe ao Tomador do Seguro e ao Segurado antes da
celebração do contrato declararem com exatidão todas
as circunstâncias que conheçam e razoavelmente
devam ter por significativas para a apreciação do risco
pelo Segurador.

2.

No caso de incumprimento negligente do dever estabelecido no número anterior, o Segurador pode, no
prazo de três meses a contar do seu conhecimento:

Artigo 16. PLURALIDADE DE SEGUROS
1.

O Tomador de Seguro ou o Segurado deverá informar
o Segurador da existência ou superveniência de qualquer outro contrato de seguro cobrindo riscos idênticos
aos do presente contrato, logo que tome conhecimento
da sua verificação, bem como aquando da participação
do sinistro.

2.

A omissão fraudulenta do dever de informação referido
no número anterior exonera o Segurador das respetivas
prestações.

3.

As prestações e indemnizações previstas na Apólice
são pagas em excesso e complementarmente a outros
seguros anteriormente contratados, indemnizações e
reembolsos dos organizadores da viagem, comparticipações da Segurança Social ou de qualquer outra
instituição de previdência de que o Segurado seja
beneficiário.

4.

O Segurado obriga-se a promover todas as diligências
necessárias à obtenção das prestações e das comparticipações referidas no número anterior e a devolvê-las
ao Segurador no caso e na medida em que este as
houver pago ou adiantado.

5.

Os Limites de Capital previstos na presente Apólice
não cumulam com os capitais seguros de outras Apólices eventualmente contratadas pelo Tomador do Seguro
junto do Segurador, para as mesmas coberturas.

a) Propor a alteração do contrato; ou
b) Fazer cessar o contrato, demonstrando que, em caso
algum, celebra contratos para a cobertura de riscos
relacionados com o facto omitido ou declarado inexatamente.
3.

Havendo alteração do contrato, o Segurador cobre os
sinistros ocorridos anteriormente à alteração cuja verificação ou consequências tenham sido influenciadas
por facto relativamente ao qual tenha havido omissões
ou inexatidões negligentes, mas apenas na proporção
da diferença entre o prémio pago e o prémio que seria
devido se, aquando da celebração do contrato, tivesse
conhecimento do facto omitido ou declarado
inexatamente.

4.

Havendo cessação do contrato, o Segurador não cobre
os sinistros ocorridos antes da cessação, cuja verificação ou consequências tenham sido influenciadas
por factos relativamente aos quais tenham havido omissões ou inexatidões negligentes.

5.

No caso de incumprimento doloso da obrigação estabelecida no número 1 da presente cláusula, o Segurador
pode declarar a anulação do contrato, a qual deve ser

Neste caso, o Segurador não responde por sinistro
ocorrido antes do conhecimento da inexatidão ou omissão nem durante o decurso do referido prazo de 3
meses, tendo, contudo, direito ao prémio devido até à
declaração de anulação ou, até ao termo do contrato,
se o dolo tiver tido o propósito de obtenção de uma
vantagem.
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Artigo 17. SUB-ROGAÇÃO
1.

O Segurador quando tiver pago a indemnização ou
organizado os serviços previstos na Apólice fica sub-rogado, na medida do montante pago ou do custo dos
serviços organizados, nos direitos do Segurado contra
terceiro responsável pelo sinistro.

2.

O Tomador do Seguro, o Segurado ou o Beneficiário
responde, até ao limite da indemnização paga pelo
Segurador ou do custo dos serviços organizados pelo
Segurador, por ato ou omissão que prejudique os direitos previstos no número anterior.

2.

Artigo 20. PROTEÇÃO DE DADOS
1.

A Europ Assistance – Companhia Portuguesa de Seguros, S.A. (abreviadamente designada por “Europ
Assistance”) processa os dados pessoais recolhidos
diretamente do titular (ou por intermédio de mediador
e de terceiro) com o objetivo de emitir e gerir apólices
de seguro, incluindo a gestão de sinistros que resultem
das mesmas.

2.

Os dados pessoais poderão incluir não apenas simples
dados de contacto do titular, tais como o nome, a morada
ou o número de apólice, mas igualmente dados mais
privados sobre o respetivo titular (por exemplo, a idade,
dados de saúde, dados financeiros, histórico de sinistros ou outros) na medida em que seja relevante para
o risco a segurar pela Europ Assistance, serviços a
prestar ou para a gestão de um sinistro que tenha sido
participado. Os dados pessoais recolhidos são os considerados mínimos para as finalidades de processamento
acima identificadas e são processados para efeito dos
interesses legítimos de negócio da Europ Assistance.
O titular dos dados consente de forma expressa no
tratamento dos seus dados de saúde para efeitos de
gestão do sinistro em que seja interveniente.

3.

A Europ Assistance pertence a um grupo global, e os
dados pessoais do titular podem ser transferidos para
outras empresas do Grupo, localizadas noutros países,
caso se revele necessário para assegurar cobertura
ao abrigo de uma apólice de seguro ou para conservar
os mesmos. Por outro lado, a Europ Assistance recorre
a serviços de diversos fornecedores acreditados que
também poderão aceder a dados pessoais, sob regime
de absoluta confidencialidade e mediante as instruções
e controlo da Europ Assistance. Para gerir os sinistros,
a Europ Assistance gravará as chamadas telefónicas
efetuadas e rececionadas – nos termos e de acordo
com os requisitos legais aplicáveis – a fim de ter condições de prestar os serviços contratados com qualidade
e garantia de serviço.

4.

Ao titular dos dados, assiste-lhe determinados direitos
em relação ao tratamento dos seus dados, incluindo
direitos de acesso, retificação, esquecimento (em determinadas circunstâncias), limitação ou oposição ao
tratamento e de portabilidade, bem como de reclamação à Autoridade de Controlo Portuguesa.

Artigo 18. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
ENTRE AS PARTES
1.

No âmbito do presente contrato, podem ser apresentadas reclamações aos serviços do Segurador através
dos seguintes endereços: Europ Assistance – Atenção
ao Cliente, Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 75 – 10º
– 1070-061 Lisboa | Correio eletrónico: qualidade@eap.
pt) - bem assim, à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (www.asf.com.pt).

2.

Sem prejuízo do número anterior, o interessado poderá
ainda recorrer ao Provedor do Cliente, enquanto figura
autónoma que representa uma segunda instância de
apreciação das reclamações efetuadas por clientes ou
terceiros, no caso de discordância com a resposta do
Segurador a reclamação anteriormente apresentada,
ou no caso de, não ter sido prestada uma resposta à
mesma no prazo de 20 ou 30 dias, consoante se trate
ou não de um caso de especial complexidade

3.

Qualquer litígio entre o Tomador do Seguro, o Segurado e o Segurador emergente deste con¬trato, poderá
ser dirimido por recurso à arbitragem, nos termos legais
em vigor.

4.

Para mais informações sobre o serviço de gestão de
reclamações e o Provedor do Cliente, poderá ser consultada a Política de Gestão de Reclamações do Segurador
que se encontra publicada no respetivo sítio da
internet.

Artigo 19. COMUNICAÇÕES
1.

É condição suficiente para que, quaisquer comunicações ou notificações entre as partes previstas nesta
Apólice, se considerem válidas e plenamente eficazes,
que as mesmas sejam feitas por escrito ou por qualquer outro meio do qual fique registo duradouro para
a sede do Segurador.

As comunicações e notificações do Segurador previstas nesta apólice consideram-se válidas e plenamente
eficazes caso sejam efetuadas por escrito, ou por outro
meio do qual fique registo duradouro, para a morada
ou endereços de correio eletrónico do Tomador do
Seguro ou do Segurado, constante do contrato.
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5.

6.

7.

8.

A Europ Assistance gere ativamente medidas técnicas
e administrativas adequadas à proteção dos dados
pessoais sob sua guarda.
Os prazos de conservação dos dados serão os que
resultarem da legislação aplicável, findos os quais serão
eliminados ou pseudonimizados, tudo de acordo e nos
termos das melhores práticas e protocolos aplicáveis
à indústria.
Para mais informações, a Europ Assistance recomenda
vivamente a leitura da acessível Declaração de Privacidade e Dados Pessoais disponível no site da Europ
Assistance.
Quaisquer necessidades de esclarecimentos ou exercício de direitos por parte dos Titulares deverá ser
remetido para eaportugaldpo@europ-assistance.pt

Artigo 21. LEGISLAÇÃO E FORO
1.

O presente contrato considera-se celebrado em Portugal e rege-se pela lei portuguesa.

2.

Nos casos omissos no presente contrato, recorrer-se-á
à legislação aplicável.

3.

O foro competente para a resolução de qualquer litígio
emergente deste contrato é o fixado na lei civil.

2.

Mediante solicitação do Segurado, o Serviço de Assistência
organizará uma Vídeo Consulta para orientação médica ao
Segurado prestada pela equipa de médicos do Serviço de
Assistência, nas condições que sejam compatíveis com as
regras da profissão.
As respostas emitidas baseiam-se nos elementos facultados pelo Segurado, não sendo o Serviço de Assistência
responsável pela interpretação das mesmas.
O apoio médico solicitado e prestado telefonicamente
implica, única e exclusivamente, a responsabilidade decorrente deste tipo de intervenção, dentro da conjuntura em
que é praticada.
O Segurado receberá uma mensagem de correio eletrónico
no momento da confirmação do agendamento do Médico
Online, outra 10 minutos antes desta se iniciar, e por último,
outra a informar que o médico já se encontra disponível para
iniciar a vídeo consulta devendo o Segurado aceder ao
serviço via web site.
O Serviço de Assistência não será responsável pela impossibilidade de utilização dos serviços que resulte das
irregularidades do sistema, falha (temporária ou permanente),
bem como por quaisquer danos resultantes da sua utilização indevida.
3.

CONDIÇÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA
MÉDICA E TÉCNICA NO ESTABELECIMENTO
Artigo 1. DESCRIÇÃO DAS COBERTURAS
Em caso de Sinistro, coberto por quaisquer das coberturas
da Apólice quando contratadas, ocorrido no Estabelecimento Seguro, o Serviço de Assistência prestará, até aos
Limites de Capital da Apólice, as seguintes garantias:

Consulta Médico Online

Aconselhamento médico

Mediante solicitação, a equipa de médicos do Serviço de
Assistência presta orientação médica, por telefone, ao Segurado, nas condições que sejam compatíveis com as regras
da profissão.
As respostas emitidas baseiam-se nos elementos facultados pelo Segurado, não sendo o Serviço de Assistência
responsável por interpretações dessas respostas.
O apoio médico solicitado e prestado telefonicamente
implica, única e exclusivamente, a responsabilidade própria
decorrente deste tipo de intervenção, dentro da conjuntura
em que é praticada.

A. COBERTURAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
1.

Envio de médico ao Estabelecimento Seguro
a) O Serviço de Assistência garante o envio ao Estabelecimento Seguro de um médico de clínica geral, para
consulta e eventual aconselhamento quanto à orientação a seguir.
b) O custo da primeira deslocação por ocorrência é por
conta do Serviço de Assistência, sendo a consulta, as
restantes deslocações e eventuais tratamentos prescritos por conta do Segurado.

Este aconselhamento médico não substitui o recurso aos
serviços de urgência hospitalar nem constitui em si uma
consulta médica.
4.

Envio de profissional de enfermagem

Em caso de acamamento do Segurado, no seguimento de
um sinistro ocorrido no Estabelecimento Seguro, por prescrição médica, o Serviço de Assistência envia ao domicílio
do Segurado um profissional de enfermagem até ao Limite
de Capital previsto na Apólice.

Condições Gerais - COMÉRCIO PME | 63

5.

Envio de medicamentos ao domicílio 30 km

Mediante prescrição médica, o Serviço de Assistência organiza e suporta, num raio de 30 km, o envio de medicamentos
ao Estabelecimento Seguro, sendo o custo dos mesmos
por conta da Pessoa Segura.

Artigo 2. EXCLUSÕES
Para além das exclusões previstas nas Condições Gerais,
não estão cobertas por este contrato:
a) Ações de salvamento, assistência médica primária e
primeiro transporte medicalizado, sempre que existam
e possam ser acionados meios públicos para o efeito;
b) As despesas relativas a tratamentos médicos ou de
enfermagem continuados.

Artigo 3. LIMITE DE CAPITAL

B.. COBERTURAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
1.

Envio de Técnico

O Serviço de Assistência garante, até ao Limite de Capital
fixado na Apólice, a deslocação ao Estabelecimento Seguro
de profissionais qualificados para a contenção e reparação
do tipo de dano em causa.
O custo da mão de obra, material utilizado e restantes deslocações encontram-se a cargo do Segurado.
Funcionamento da garantia de Envio de profissionais ao
Estabelecimento Seguro:
Serviços 24 horas: canalizadores, técnicos de desentupimentos, eletricistas e serralheiros.
Serviços diurnos: pedreiros, carpinteiros, pintores, estucadores, alcatifadores, técnicos de estores,
técnicos de TV, técnicos de eletrodomésticos, técnicos de
alarmes.

Envio de médico ao Estabelecimento Seguro
Limite máximo de indemnização: 1ª deslocação por
ocorrência
Consulta Médico Online

Os Segurados, em caso de urgência, podem solicitar a
intervenção do Serviço de Assistência durante as 24 horas
do dia, incluindo fins de semana e feriados. Para os casos
não considerados de urgência, sugere-se que a solicitação
do serviço se efetue de segunda a sexta-feira, das 9:00 às
18:00 horas.

Limite máximo de indemnização: Ilimitado
Co-pagamento: € 15

Aconselhamento médico

As reparações efetuadas pelos profissionais enviados estão
garantidas por um período de 3 meses.
O custo mínimo suportado pelo Segurado será sempre o
correspondente a uma hora de mão-de-obra , podendo a
partir daí ocorrer um fracionamento em períodos de 30
minutos.

Acesso ao Serviço: Ilimitado

Envio de profissional de enfermagem
Limite máximo de indemnização:
Deslocação: Ilimitado

Envio de medicamentos ao domicílio

O Serviço de Assistência não é responsável pelos atrasos
ou incumprimentos que sejam devidos a causas de força
maior ou a condicionantes de natureza administrativa ou
politica.
O direito de que intervenha um profissional não supõe que
o sinistro esteja garantido por esta ou outras garantias da
apólice e portanto que os Segurados tenham direito a recuperar o valor da reparação.
O Serviço de Assistência reserva o direito de comprovar as
consequências de um sinistro, sempre que achar necessário, através do envio de um técnico ao local.

Limite máximo de indemnização:
2.

Vigilância ou Guarda de Objetos

Transporte: Ilimitado num raio de 30 km
Se o Estabelecimento Seguro ficar acessível do exterior ou
a fechadura inutilizada e, após o acionamento das medidas
cautelares adequa¬das, necessitar de vigilância para evitar

64 | COMÉRCIO PME - Condições Gerais

a intrusão no Estabelecimento Seguro e/ou a possibilidade
de furto ou roubo dos objetos existentes, o Serviço de Assistência suporta as despesas com um vigilante para guarda
do local, até ao Limite de Capital fixado na Apólice.

exterior, o Serviço de Assistência organiza a deslocação de
um técnico para sua substituição ou reparação.

Esta garantia não se aplica sempre que tenha sido colocado
um vidro de intrusão no local de risco para impedir o acesso
do exterior.

Após participação do sinistro ao Segurador, o Serviço de
Assistência reembolsará os custos tidos pelo Tomador do
Seguro na substituição do equipamento necessário e fundamental para a continuidade da atividade, até ao Limite de
Capital previsto na Apólice.

3.

Transporte de mobiliário

Se, na consequência de um Sinistro, ocorrido no Estabelecimento Seguro, ficando o mesmo incapacitado para a
continuação do exercício da atividade profissional do Tomador do Seguro, o Serviço de Assistência organiza e suporta
até aos Limites de Capital previstos na Apólice:

6.

Esta substituição deverá ocorrer nos 15 dias subsequentes
ao sinistro, tendo o equipamento que ser semelhante e estar
descrito na apólice de forma a poder ser acionada esta
garantia.
7.

a) O aluguer da viatura para o transporte do mobiliário, equipamento e mercadorias para as instalações
provisórias, por forma a dar continuidade à atividade
profissional;

b) O custo da primeira deslocação, por Sinistro, e uma
hora de mão de obra, por anuidade, serão por conta do
Serviço de Assistência, sendo as restantes deslocações
suportadas pelo Segurado. O Segurado também será
responsável pelos custos com hardware, periféricos,
software e mão-de-obra.

c) Suportará as despesas de transporte do mobiliário,
equipamento e mercadorias para o local de risco, uma
vez este recuperado ou para um novo local em Portugal,
nos 90 dias subsequentes ao da ocorrência do sinistro,
se aquele local se situar num raio inferior a 50 km do
local de risco.
Regresso antecipado por sinistro ocorrido no
estabelecimento

Se, no decurso de uma viagem o gerente ou proprietário
tiverem de regressar ao Estabelecimento Seguro, em consequência de sinistro nele ocorrido que não permita o seu
normal funcionamento, o Serviço de Assistência garantirá
o transporte do local onde aquela pessoa se encontre até
ao estabelecimento, desde que não o possa fazer pelos
meios inicialmente previstos.
Se aquela pessoa tiver que regressar ao local onde se encontrava, para recuperar o seu veículo ou continuar a sua estadia,
o Serviço de Assistência suporta também o custo de um
transporte de ida.
Esta garantia só é válida se entre a data da ocorrência e
data de regresso inicialmente prevista existir um intervalo
de pelo menos 5 dias.
5.

Substituição de Vidros no Estabelecimento Seguro

Se em sequência do sinistro o vidro do Estabelecimento
Seguro ficar danificado, permitindo o acesso direto do

Assistência Informática
a) O Serviço de Assistência garante a deslocação ao
Estabelecimento Seguro de profissionais qualificados,
para instalação de componentes e aplicações informáticas, e bem assim, procederem à resolução de problemas
ao nível da performance e configuração de computadores e redes de dados.

b) A guarda dos objetos e bens não transferidos para
as instalações provisórias, durante o período máximo
de 60 dias.

4.

Substituição de equipamento

As reparações efetuadas pelos profissionais estão garantidas por um período de 30 dias. Em caso de reaparecimento
do problema informático, a assistência será gratuita.
8.

Serviço de Limpeza de Graffitis ou remoção de
cartazes

O Serviço de Assistência garante a mão de obra e os custos
de deslocação ao Estabelecimento Seguro de profissionais
qualificados para a limpeza de graffitis ou remoção de cartazes, desde que afixados sem a prévia autorização do Tomador
do Seguro ou Segurado.
9.

Substituição de fechadura

Se, em consequência de perda ou roubo das chaves da
porta principal do Estabelecimento Seguro, não for possível
a entrada no mesmo, o Serviço de Assistência suporta as
despesas necessárias para a substituição da fechadura.

Artigo 4. EXCLUSÕES
Para além das exclusões previstas nas Condições Gerais,
não estão cobertas por este contrato:
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a) As despesas resultantes de despejo, arrolamento,
confisco ou requisição de bens, por ordem de autoridades administrativas, judiciais ou militares;
b) Assistência e/ou instalação de software que não seja
genuíno, não tenha licença de utilização ou seja freeware;
c) Instalação de linhas para acesso telefónico, no âmbito
da configuração de internet.

Condição
Facultativa 20 Capital Variável
(Flutuante)
1.

Âmbito da Garantia

A. Nos termos desta Condição o contrato de seguro funciona em regime de capital variável garantindo ao Segurado, até ao limite do capital seguro, o pagamento dos
danos, consequentes de qualquer dos riscos garantidos,
ocasionados às matérias e mercadorias seguras, de
harmonia com as existências efetivamente verificadas.
B. O Segurado ou o Tomador de Seguro obriga-se a possuir escrituração própria, comprovativa do movimento
de entradas e saídas das mercadorias, nos locais onde
se encontram seguras e a manter os respetivos livros
escriturados em dia e à disposição do Segurador sempre que esta entenda oportuno consultá-los.
C. O Segurado ou o Tomador de Seguro obriga-se também a declarar mensalmente ao Segurador, até ao dia
25 (vinte e cinco) de cada mês, o maior valor das existências, em cada um dos locais indicados no contrato
de seguro, verificado num dos dias do mês anterior.
D. Na falta de cumprimento da obrigação prevista no numero anterior considerar-se-á como atingido, no mês ou
meses em que o Segurador não tenha recebido a declaração, o valor máximo seguro para efeitos do cálculo
do prémio provisional, sem prejuízo do direito legal de,
em caso de sinistro, se proceder à liquidação deste na
base do valor efetivamente existente, se este for inferior
ao valor máximo contratado.
E. O cálculo do prémio e seu pagamento ficam acordados
nos termos seguintes:

• Na data da emissão do contrato de seguro e no início
de cada anuidade subsequente, o Segurado pagará
um prémio provisional calculado sobre o valor do limite
máximo garantido por este contrato de seguro nessa
anuidade. No caso do prémio provisional assim calculado ser inferior ao mínimo estabelecido por Norma
da ASF, cobrar-se-á esta última quantia como prémio
mínimo. Este prémio provisional nunca será estornável,
nem mesmo nos casos de redução de capital ou de
resolução do contrato de seguro.
• No caso do aumento de capital ou de reposição por
motivo de sinistro, cobrar-se-á o prémio provisional adicional correspondente ao capital aumentado ou reposto,
proporcionalmente ao tempo que falta decorrer até à
data do vencimento anual do contrato de seguro.
• Sobre o valor das existências declaradas em cada mês
incidirá uma taxa igual a 1/12 da taxa da tarifa ou 1/6
nos seguros sazonais. Logo que o prémio daí resultante exceder o prémio mínimo cobrado inicialmente,
cobrar-se-á mensalmente a diferença. No entanto, o
Segurador fica com a faculdade de fazer acertos com
outra periodicidade ou só no final do ano.
F. Fica entendido e acordado que, se por ocasião de qualquer sinistro for verificado que o valor declarado, correspondente aos bens atingidos, excede a importância segura, para esses mesmos bens este contrato de
seguro ficará sujeita à aplicação da regra proporcional.
Assim, também em caso de sinistro, verificando-se que
o valor declarado nas três últimas aplicações era inferior
ao valor real dos bens, a indemnização será reduzida
na proporção entre o valor declarado e seu valor real.
G. Quando se encontre em vigor outro contrato de seguro
sobre as mesmos bens e cobrindo os mesmos riscos,
em caso de sinistro, a distribuição da garantia será feita nos termos na cláusula 26.ª considerando-se como
capital seguro pelo contrato de seguro a diferença entre
o valor das existências verificadas no dia do sinistro e
as valores garantidos pelo contrato de seguro de capital
fixo, limitada essa diferença ao capital máximo seguro
pelo contrato de seguro.
H. Sempre que o Segurador entender, nomeadamente em
caso de sinistro, para além de toda e qualquer prova
que tenha de ser feita para apuramento dos prejuízos,
deverá o Segurado facultar os elementos da sua escrita, por onde se confirmem os valores constantes das
últimas declarações recebidas.
2.

Exclusões

As previstas nestas Condições Gerais e nas Condições
Particulares.
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Condição
Facultativa 21 Valor de
Substituição
em Novo
de Máquinas
e Aparelhos
Âmbito da Garantia
1.1. Pela Condição Facultativa fica convencionado que
o capital seguro relativo aos bens abrangidos por esta
condição corresponde ao Valor de Substituição do Equipamento em Novo, tendo sido determinado pelo Tomador
de Seguro, ao abrigo do ponto 1.2.2 na cláusula 24.ª.
1.2. Em, caso de sinistro, para efeitos de indemnização, o
cálculo da mesma observará as seguintes disposições:
1.2.1. Em complemento ao disposto na cláusula 32.ª, o
montante a indemnizar terá como limite o Valor de Substituição em Novo do Equipamento sinistrado, à data do
sinistro e não pode, em caso algum, exceder o capital
seguro para cada bem, nem o capital total seguro para o
conjunto dos bens.
1.2.2. Na aplicação da proporcionalidade prevista na cláusula 25.ª considerar-se-á, como valor dos bens seguros
destruídos ou danificados, o respetivo Valor de Substituição
do Equipamento em Novo, tendo em atenção o estabelecido ponto 2 na cláusula 24.ª.
2. A aplicação desta cláusula pressupõe:
2.1. Que o bem seguro tenha à data do sinistro, idade igual
ou inferior a 10 (dez) anos, no caso de equipamento industrial,
contados a partir de 31 de dezembro do seu ano de fabrico.
2.2. Que os trabalhos de substituição ou reparação devem
ser começados e executados com razoável rapidez, devendo, em qualquer caso, ficar concluídos dentro de doze (12)
meses após a destruição ou dano, ou dentro de qualquer
outra extensão de prazo que o Segurador venha (durante
os referidos doze (12) meses) a autorizar por escrito. De
outro modo, nenhum pagamento será efetuado, além da

quantia que teria sido indemnizável ao abrigo deste contrato
de seguro, se esta cláusula não tivesse sido contratada.
3.

A substituição pode ser concretizada noutro local mais
conveniente às necessidades do Tomador do Seguro
ou do Segurado, mas a responsabilidade do Segurador
não poderá, por esse facto, ser aumentada.

4.

Esta cláusula ficará sem validade ou efeito se:

4.1. O Tomador do Seguro ou o Segurado não der conhecimento ao Segurador, dentro de seis meses contados da
data da destruição ou dano, ou qualquer outro prazo que
o Segurador venha a conceder por escrito, da sua intenção
de substituir ou reparar os bens destruídos ou danificados.
4.2. O Tomador do Seguro ou o Segurado não puder ou
não quiser substituir ou reparar os bens destruídos ou
danificados, no mesmo ou noutro local.
5.

Esta condição facultativa só é válida enquanto o contrato
de seguro contiver uma condição facultativa de atualização de capitais e não prejudica o disposto na mesma.
2. Exclusões

Sem prejuízo das exclusões gerais, ficam excluídos desta
Condição Facultativa quaisquer perdas ou danos em:
A. Modelos e protótipos, matrizes, fotografias, desenhos e
documentos, veículos e/ou seus reboques, máquinas agrícolas e, ainda, toda a classe de bens inúteis ou fora de uso
e equipamentos ou maquinaria obsoletos.
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Garantias Base
Riscos Principais
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100% Capital Seguro

75,00 €
por sinistro
(salvo danos
corporais)
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Garantias
Complementares
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Bens Móveis em Poder de Terceiros
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e franquias são os que constam nas Condições Particulares.
70
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Envio de médico ao Estabelecimento Seguro
Consulta Médico Online Ilimitado
Aconselhamento médico

1ª deslocação por ocorrência
Co-pagamento: 15 €
Acesso ao serviço ilimitado
Ilimitado

Envio de medicamentos ao domicílio Transporte

limitado num raio de 30 km

Envio de Técnico Primeira Deslocação / Sinistro

Ilimitado

Vigilância ou Guarda de Objetos Limite máximo de indemnização

300 € / Máximo de 48horas

Transporte de mobiliário Aluguer de Viatura

300 €

Guarda de Objetos

300 €

Despesas de Transporte

250 €

Regresso antecipado por sinistro ocorrido no Estabelecimento Seguro
Substituição de Vidros no Estabelecimento Seguro
Substituição de equipamento Valor máximo de reembolso
Assistência Informática Valor máximo de indemnização

Transporte ilimitado
Acesso ao serviço ilimitado
600 € / Máximo 15 dias
1ª deslocação por Sinistro
1 Hora de mão de obra por Anuidade
250 € / 1 Limpeza por anuidade

Substituição de fechadura Valor máximo de indemnização

250 € / anuidade

Generali – Companhia de Seguros S.A.
Sede: Rua Duque de Palmela, n.º 11
1269-270 Lisboa
Tel.: 213 112 800
Email: generalivida@generali.pt
generali.pt
Relatório sobre a solvência e a situação financeira
O relatório anual sobre a solvência e a situação financeira da Generali Vida – Companhia de Seguros S.A. está
publicado na internet
em www.generali.pt
Linha de Apoio ao Cliente: 213 504 300
Disponível de 2.ª a 6.ª das 9h00 às 18h00

