PROPOSTA DE SEGURO MERCANTILE

3 4 0 2 00
1.TOMADOR DO SEGURO (preenchimento completo e obrigatório)
Nome Completo
Sexo

Título / R. Social CNP/CAE

Profissão / Actividade

Perf.

Nacionalidade

Nº Contribuinte

Nº B.I. / Cartão Cidadão

Carta de Condução
Nº

1ª Data de Emissão

Morada

Localidade

Cód. Postal

E lusitania@lusitania.pt www.lusitania.pt

Data de Nascimento / Fundação

Telefone

País

Telefax

E-mail

Telemóvel

2. SEGURADO (preencher se diferente do Tomador do Seguro)
Nome Completo
Morada

Localidade

Cód. Postal

Nº Contribuinte

País

Nº B.I. / Cartão Cidadão

T (+351) 210 407 510 (+351) 220 407 510 (Dias úteis - das 08h30 às 19h30) F (+351) 213 973 090

3. QUALIDADE EM QUE SEGURA
Proprietário

Usufrutuário

Locatário

Arrendatário

Outra: Espefique

4. MEDIAÇÃO
Cobrador
Mediador

5. DURAÇÃO DO CONTRATO
Hora
Data de vencimento
Data termo
Temporário
Início do risco: Data
Duração do seguro: 1 ano prorrogável por seguintes
Salvo se uma data posterior for indicada, o seguro produzirá efeitos a contar das 00:00 horas do dia seguinte ao da recepção da proposta pelo segurador, mediante o pagamento do prémio inicial ou da sua primeira fracção.

6. VALOR E PAGAMENTO DOS PRÉMIOS
Fraccionamento:
Único

Anual

Semestral

Trimestral

Cobrança por débito em conta (Preencher Impresso Modelo nº 619)
Taxa comercial

Prémio comercial

O prémio total obtém-se acrescendo as taxas fiscais, parafiscais e de fraccionamento, bem como o custo da apólice ou acta adicional ao prémio
comercial resultante da aplicação da taxa comercial ao capital a segurar.
O prémio total informado pode divergir ligeiramente relativamente ao prémio a constar no aviso de cobrança.
A falta de pagamento do prémio inicial determina a resolução automática do contrato a partir da data da sua celebração. A falta de pagamento
de um prémio subsequente determina, na data do respectivo vencimento, a resolução automática da apólice, ou a sua não renovação. O não
pagamento de um prémio adicional resultante de uma modificação contratual determina a ineficácia da alteração ou, se tal não for possível, a
resolução do contrato.

7. LOCAL E CARACTERÍSTICAS DO RISCO
Concelho

Morada

Localidade

Cód. Postal

Confrontações (caso não exista nº de polícia)
Norte

Sul

Este

Oeste

Localização:

Perto de rios, ribeiros ou lagos

Zona:

Urbana

Estado de Conservação: Bom
Cobertura: Telha

Em zona de inundações cíclicas

Industrial

Isolada

Deficiente

Placa

Mau

Outro:
Kwa/Cv

N.º Empregados:

Nave industrial

Área coberta:
Tipo de Construção:

Potência instalada:

Identificação da actividade: CAE (Cod. Actividade Económica):
Volume de Vendas:

Em zona limítrofe de aeródromos ou aeroportos

Tipo de Imóvel: Estabelecimento comercial

Ano de construção do imóvel:

Fibrocimento

Instalação eléctrica: Potência contratada:

Rural

Kwa/Cv

N.º pisos acima do solo:
Incombustível

Estabilizadores de corrente:

Actividade:
Ocupação:

Fora de qualquer destas zonas

Centro comercial

Mista
Sim

Outro:

N.º caves:

N.º armazés:

Madeira/Materiais Combustíveis
Não

Para-raios:

Sim

Não

Predominância dos produtos que comercializa:
Existem outras actividades nas instalações? Sim

Não

Especifique:

8. MEIOS DE SEGURANÇA INSTALADOS
Elementos de protecção contra intrusão
Elementos de protecção contra incêndio

Grades de protecção em todas as portas, janelas e montras
Sistema de Alarme Total:
Extintores

Com ligação à polícia ou empresas de vigilância

Sem ligação à polícia ou empresas de vigilância

Rede de Incêndio Armada (RIA)

Sist. Automático de Detecção de Incêndio (SADI)

Sprinklers

9. DISCRIMINAÇÃO DOS BENS A SEGURAR
Edifício

€

Conteúdo

€

Armação do estabelecimento

€

Benfeitorias

€

Montras e vitrines

€

Mercadorias do segurado

€

Toldos

€

Bens de terceiros

€

Mobiliário

€

Bens à consignação

€

Equipamento

€

Mod. 035 - 2012/03

Discriminação do Conteúdo:

€

10. COBERTURAS, LIMITES DE INDEMNIZAÇÃO E FRANQUIAS
COBERTURA BASE

LIMITES DE INDEMNIZAÇÃO (por sinistro e anuidade)

1. Incêndio, acção mecânica de queda de raio e explosão

Capital Seguro

2. Tempestades

Capital Seguro

100.00 €

3. Inundações

Capital Seguro

100.00 €

4. Danos por água

Capital Seguro

100.00 €

a) Pesquisa de avarias (edifícios)

FRANQUIAS (por sinistro)

2,5% Capital Edifício, máx. 500.00 €

5. Furto ou Roubo

100.00 €

Capital Seguro

10% dos prej. indemn. min. 100.00 €

a) Dinheiro em cofre (conteúdos)

1% Capital Conteúdo, máx. 1 250.00 €

b) Danos ao imóvel (quando não seguro)

1% Capital Conteúdo, máx. 1 250.00 €

100.00 €
100.00 €

6. Responsabilidade civil

50 000.00 €

100.00 €, em danos materiais

7. Demolição e remoção de escombros

5% danos patrim. indemn. máx. 7 500.00 €

8. Queda de aeronaves

Capital Seguro

9. Choque ou impacte de veículos terrestres

Capital Seguro

10. Choque ou impacte de objectos sólidos

Capital Seguro

11. Derrame acidental de óleo

Capital Seguro

12. Derrame de sistemas hidráulicos de protecção contra incêndio

Capital Seguro

100.00 €

13. Quebra acidental de vidros e espelhos fixos, loiças sanitárias, letreiros e anúncios luminosos

2 500.00 €

100.00 €

14. Quebra ou queda de antenas

2 500.00 €

100.00 €

15. Quebra ou queda de painéis solares

2 500.00 €

100.00 €

16. Queda acidental de árvores

Capital Seguro

17. Despesas de guarda e vigilância

250.00 €

18. Desenhos e documentos (conteúdos)

500.00 €

19. Mercadorias transportadas (conteúdos)

1 000.00 €

20. Privação temporária de uso do local arrendado (conteúdos)

10% Capital Conteúdo, máx. 2 500.00 €

100.00 €

21. Danos em bens do senhorio (conteúdos)

5% Capital Conteúdo, máx. 2 500.00 €

22. Danos em bens de empregados (conteúdos)

500.00 € (máx. 100.00 € por empregado)

23. Reposição automática de capital (até 1 500.00 € de capital seguro)
FRANQUIAS (por sinistro)

COBERTURAS FACULTATIVAS
Greves, tumultos e alterações da ordem pública

10% dos prej. indemn. min. 100.00 €

Actos de vandalismo ou maliciosos

10% dos prej. indemn. min. 100.00 €

Perda de rendas (edifícios)

€

Riscos eléctricos

€

Prejuízos indirectos (conteúdos)

Máx. 30% do valor mercadorias

Encargos fixos (conteúdos)

Período indemnização (meses): 3

10% dos prej. indemn. min. 100.00 €

€
€

1 dia

Equipamento electrónico (conteúdos)

€

10% dos prej. indemn. min. 100.00 €

Avaria de máquinas (conteúdos)

€

10% dos prej. indemn. min. 100.00 €

Deterioração de bens refrigerados (conteúdos)

€

10% dos prej. indemn. min. 100.00 €

Trespasse (conteúdos)

€

6

12

10% dos prej. indemn. min. 750.00 €

Aluimento de terras
Comparticipação do Segurado em 30% do capital

Fenómenos sísmicos

5% Capital Seguro

11. CONDIÇÕES ESPECIAIS
Actualização Convencionada de Capitais (001):

Sim

Não

%

Em caso afirmativo, indique a percentagem:

12. CLÁUSULAS
(Obrigatória a contratação da Actualização Convencionada de Capitais)

Valor de substituição (mobiliário e equipamento) (101)

Apólice de Capital Variável (flutuante) (102)

13. CREDOR
Nome

14. QUESTIONÁRIO
O risco proposto está seguro por outro(s) Segurador(es)?
Este seguro corresponde a uma transferência?

Sim

Não

Quais?

Sim

Não

Data de anulação na congénere

Registaram-se sinistros nos últimos 5 anos?

Sim

Não

Data do último sinistro

Nº Apólice(s)

/
/

/
/

Motivo da anulação

15. INFORMAÇÕES COM INFLUÊNCIA NA CARACTERIZAÇÃO DO RISCO

O tomador do seguro ou o segurado obriga-se a prestar toda a informação necessária à adequada avaliação do risco, mesmo que não expressamente questionada nesta proposta sob pena de incorrerem nas consequências
previstas nos Artºs 25º e 26º do DL 72/2008 de 16 de Abril. Tratando-se de omissão ou inexactidão dolosas, o contrato será anulado e os sinistros recusados. Em caso de omissão ou inexactidão negligentes, o contrato será alterado
e os sinistros cobertos na proporção da diferença entre o prémio pago e o que seria devido se o facto omitido ou declarado inexactamente fosse conhecido, sem prejuízo da possibilidade do segurador poder anular o contrato quando
se demonstre que, em caso algum, o teria celebrado se tivesse conhecido o facto omitido ou inexacto.

16. OUTRAS DECLARAÇÕES

Os dados recolhidos são processados e armazenados informaticamente e destinam-se às relações contratuais com a Lusitania, seus subcontratados e empresas com as quais tenha uma parceria comercial estabelecida. Os dados
poderão ser fornecidos às autoridades judiciais ou administrativas em cumprimento de obrigação legal a cargo da Lusitania.
As omissões, inexactidões e falsidades, quer no que respeita ao fornecimento obrigatório, quer facultativo, são da responsabilidade do tomador do seguro.
Os interessados podem ter acesso às informações que lhes digam respeito, solicitando a sua correcção, aditamento ou eliminação, mediante contacto directo ou por escrito, junto do segurador.
Autorizo a Lusitania a proceder à recolha de dados pessoais complementares junto de Organismos Públicos, empresas especializadas e outras entidades económicas, tendo em vista a confirmação ou complemento dos elementos
recolhidos, necessários à gestão da relação contratual. Autorizo igualmente a consulta dos dados pessoais disponibilizados, sob regime de confidencialidade, às empresas que integrem o respectivo Grupo Económico, desde que
compatível com a finalidade de recolha dos mesmos.
Não autorizo a Lusitania a fornecer dados pessoais disponibilizados, sob regime de absoluta confidencialidade, a qualquer outro tipo de empresas que não as acimas mencionadas e para fins não compatíveis com a finalidade
de recolha dos mesmos.

Declaro que as informações prestadas são exactas e verdadeiras e que tomei conhecimento das Condições Gerais e Especiais aplicáveis a este contrato e ter sido informado sobre as condições do
seguro, nomeadamente quanto ao âmbito do risco, exclusões e limitações das coberturas e recebido, em geral, todos os esclarecimentos legamente exigíveis (Artº 18º do DL 72/2008, 16 de Abril) e
constantes desta proposta e da nota informativa anexa.
Declaro também aceitar a entrega das Condições Gerais e Especiais aplicáveis ao contrato no sítio da internet indicado nas Condições Particulares.
O Proponente

,

/

/

Nenhum contrato se torna efectivo antes da aceitação da Companhia

APÓLICE DE SEGURO DE MERCANTILE
NOTA INFORMATIVA
Não substitui nem dispensa a leitura das Condições Gerais e Especiais
aplicáv eis ao contrato.

Os danos sof ridos por aparelhos que d eram origem a uma explosão qu ando
integrados no equi pamento necessário ao pr ocesso de f abrico, excepto se a
explosão decorrer de causa externa garantida pela apólice.
O presente contrato f ica ainda sujeito às exclusões constantes das coberturas
que lhe f orem aplicáv eis:
Tempestades

ÂMBITO DO RISCO
O presente contrato tem por objecto a cobertura dos danos causados aos bens
a segurar p ela ocorrê ncia de q ualqu er ou quaisquer dos riscos constituintes
das coberturas que f orem contratadas .

a)

b)

Os limites de indemni zação e as f ranquias a plicáv eis a cada uma das
coberturas são, salv o conv enção expressa em contrário, as que se indicam na
proposta.
EXCLUSÕES

c)
d)

Excluem-se das garantias do seguro os dan os que deriv em, directa ou
indirectamente, de:
a)

b)
c)

d)

e)
f)
g)

Guerra, declarada ou não, inv asão, acto de inimigo estrangeiro,
hostilidades ou oper ações bélicas, guerra civ il, insurreição, rebelião ou
rev olução;
Lev antamento militar ou acto do poder militar legítimo ou usurpado;
Conf iscação, requisição, destruição ou danos p rodu zidos n os bens
seguros, por ordem do gov erno, de direito ou d e f acto, ou de qualqu er
autoridade instituída, salv o quando praticadas com o f im de
salv amento, se o f orem em ra zão de qualqu er risco cob erto pel a
apólice;
Explosão, libertação do calor e irradi ações prov enientes de cisão de
átomos ou radio activ as e ainda os decorre ntes de ra diações
prov ocadas pela aceleração artif icial de partículas;
Actos ou omissões dolosas do tomador do segur o, do segura do ou d e
pessoas por quem estes sejam civilmente responsáv eis.
Vicio próprio e/ou f ermentação;
Danos eletrónicos, ou seja, quaisquer perdas materiais, danos
materiais, danos pessoais, perdas de exploração e prejuízos dev idos
a:
i) Todo e qu alquer f uncionamento ou mau f uncionamento de redes
inf ormáticas, nomeadamente Internet, Intranet bem como quaisquer
meios de sistemas de comunicação;
ii) Toda e qualq uer corrupção, destruição, eliminação o u outra perd a
ou dan o em d ados, registo de dados, ha rd ware, sof tware ou qualqu er
espécie de programação ou conjunto de instruções;
iii) Impossibilidade de acesso enten dendo -se como tal qu alquer perd a
de uso ou f uncionalidade, parcial ou total, de software e/ou hardwar e
com origem no ref erido em I. e II. desta alínea que impl ique a nã o
prossecução da activ idade do segurado.

Excepto quando expressamente se garantam os riscos em causa, o presente
contrato não cobre, mesmo que deles resulte dano ev entualmente abrangido
pela cobertura de qualq uer d os riscos seguros, os prej uízos qu e der iv em
directa ou indirectamente de:
a)
b)
c)
d)
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e)

f)

Grev es, tumultos e alterações da ordem púbica;
Actos de v andalismo ou maliciosos;
Terrorismo, ou seja, quaisqu er crimes, actos ou f actos como tal
considerados nos termos da legislação penal portuguesa em v igor;
Incêndio decorrente de f enómenos sísmicos, tremores de terra,
terramotos e erupções v ulcânicas, maremotos ou f ogo subterrâneo;
Ef eitos directos de corrente eléctrica em ap arelhos, instalações
eléctricas e seus acessórios, nomeadamente sobre tensão e
sobreintensidade, incluindo os produ zidos pela e lectricidade
atmosf érica, tal como a resultante de raio, e curto-circuito, ainda que
nos mesmos se produza incêndio:
Risco coberto, na medida em que constituam prejuízos de natureza
consequencial, tais como a perda de lucros ou rendimentos.

De igual modo, o presente contrato não garante:

Apólice d e Seguro d e M ercant ile – Not a Informati va

Acção do mar e outras superfícies de águas naturais ou artif iciais,
sejam de que nature za f orem, mesmo que estes acontecimentos
resultem de temporal;
Construções de reconh ecida f ragilidade (tais como d e madei ra o u
placas de plástico), assim como naquelas em que os materiais de
construção ditos resistentes não predominem em, pelo menos 50% e
em quaisquer objectos que se encontrem no interi or dos mesmos
edif ícios ou construções e, ainda, quand o os edif ícios se encontrem
em estado de reconhecida degradação no momento da ocorrência;
Mercador ias e/ou outros bens móv eis, existentes ao ar liv re;
Dispositiv os de protecção (tais como persianas, toldos e marquises),
v edações, portões, estores exteriores, painéis solares, anúncios
luminosos, antenas de rádi o e d e telev isão, os quais f icam, todav ia,
cobertos se f orem acompanhados da destruição total ou parcial do
edif ício seguro.

Inundações
a)

Subidas de mar és, marés v iv as e, mais genericamente, pela acção do
mar e outras superf ícies marítimas, naturais ou artificiais;

b)

Construções de reconh ecida f ragilidade (tais como d e madei ra o u
placas de plástico), assim como naquelas em que os materiais de
construção ditos resistentes não predomin em em, pelo menos, 50% e
em quaisquer objectos que se encontrem no interi or dos mesmos
edif ícios ou construções e, ainda, quand o os edif ícios se encontrem
em estado de reconhecida degradação no momento da ocorrência;
Mercador ias e/ou outros bens móv eis, existentes ao ar liv re;
Muros, v edações e portões.

c)
d)

Danos por Agua e Pesquisa de Av arias
a)

Torneiras deixad as abertas, salv o quando se tiv er v erif icado uma f alta
de abastecimento de água;

b)

Entrada de água das chuv as atrav és de telhados, portas, janelas,
claraboias, terraços e marquises e ainda o ref luxo de águas
prov enientes de canalizações ou esgotos não pertencentes ao edifício;

c)

Inf iltrações atrav és de paredes e/ou tectos, humidade e/ou
condensação, excepto quando se trate de danos resultantes dos riscos
mencionados nesta cobertura.

Furto ou Roubo
a)

O f urto ou roubo caracterizados de f orma dif erente do mencionado nas
Condições Gerais;

b)

O desapar ecimento inexplicáv el, as perdas ou extrav io bem como
subtracções de qualquer espécie ou f urtos ou roubos cometidos por
pessoas ligadas ao segurado por laços de sociedade ou contrato de
trabalho, v erbal ou escrito, ou por quaisquer outras que com ele
coabitem;

c)

Objectos existentes ao ar liv re, em anexos não f echados e tendas o u
carav anas;

d)

O f urto ou roubo praticados durante ou na sequência de qualqu er outro
sinistro coberto pela apólice.

Responsabilidade Civ il
a)

A responsabilidade civ il prof issional;

b)

Os pagamentos d ev idos a título de responsab ilidade criminal,
contraordenacional ou disciplina r;

c)

A responsabilidad e civ il emergente da propriedade de o utros imóv eis e
obras não seguras pela apólice;

d)

Os danos resultantes de obras de construção, remodelação, reparação
ou transf ormação do imóv el seguro;
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e)

Os danos emergentes de f alta de conserv ação e manutenção do
imóv el ou fracção seguros;

Os danos sof ridos pelo próprio sistema.

f)

Os danos sof ridos por quaisquer pessoas singulares ou colectiv as cuja
responsabilidad e esteja garantida por esta cobertura, bem como ao
cônjuge, ou equipara do, ascendentes e descendentes, adoptados e
tutelados ou pessoas que com eles coabitem ou v iv am a seu cargo;

Ficam também excluídos os prejuízos causados por:

g)

Os danos resultantes do incumprimento ou cumprimento def eituoso de
obrigações de qual quer nature za emerg entes de acordo o u contrato
celebrado pelo segura do;

h)

Os danos causados aos emprega dos, assalariados ou mandatári os do
segurado, quand o ao serv iço deste e desde que tais danos resultem
de acidente enquadráv el ou não na legislação de acidentes de trabalho
ou de doenças prof issionais;

i)

j)

k)

l)

m)

Os danos causados a obj ectos ou animais conf iados à guarda d o
segurado ou d e qu alquer outra pessoa cuja responsabil idade esteja
garantida por esta cobertura, ou por eles alu gados e aind a os que lhes
tenham sido entregues para transporte, manejo ou uso;
Os danos decorrentes de acidente de v iação prov ocado por v eículos
que, nos termos da l egislação em v igor, sejam obrig ados a se guro d e
responsabilidad e civ il automóv el;

Explosões de qualquer nature za;

c)

Quaisquer condutas utilizadas para f ins dif erentes do combate ao
incêndio;

d)

Condutas subterrâneas ou que se encontrem f ora dos locais seguros
ou ainda por represas onde se contenha a água;

e)

Derrame prov eniente de def eito de f abrico de equipamento de PCI;

f)

Mau estado ou def iciente conserv ação do equipamento de PCI.

Quebra Acidental de Vidros e Espelhos Fixos, Loiças Sanitárias, Letreiros e
Anúncios Luminosos
a)

O custo de grav uras ou pinturas ef ectuadas nos objectos seguros ;

b)

Os danos dev idos a que bras por def eito de instalação ou d e
colocação, bem como as ocorridas durante as operações d e
montagem, desmontagem ou quaisquer obras ef ectuadas no local do
risco.

Queda ou Queb ra de Antenas

Os danos resultantes de f abrico, armazenamento, utilização,
transporte, entrega e f ornecimento de armas, munições e quaisqu er
materiais ou substâncias explosiv as;

Queda Acidental de Árv ores

Os danos conseq uenciais in directos de q ualqu er natur eza, ou seja os
danos que nã o sejam consequência imediata e directa do acto ou
omissão do segurado sof ridos por terceiros que decorram de f acto que
implique responsabilid ade civ il extracontratual do segurado;
Os danos de natureza material, causados a bens dos empregados,
assalariados ou mandatários do segurado;

o)

Os danos causados pelo segurado, ou por qualq uer pessoa cuja
responsabilidad e esteja g arantida por esta apólice, por obras,
trabalhos, projectos, planos, f órmulas, conselhos e outros serv iços
realizados a título prof issional, bem como produtos e embalagens
produ zidos, armazena dos e/ou f ornecidos pelo segurado;

q)

Cataclismos da natureza e inundações;

b)

Os danos r esultantes da não observ ância pelo se gurado, e p or
pessoas cuja responsabi lidade esteja g arantida por esta apólice, d e
leis, regulamentos ou normas técnicas ou de se gurança,
genericamente a plicáv eis à activ idade do se gurado expressamente
mencionada nas Condições Particulares;

n)

p)

a)

Os danos decorrentes de actos causados por quem acuse consumo de
estupef acientes ou outras dro gas ou prod utos tóxicos, ou por quem
apresente taxa de alcoo lemia superi or a 0,5 gramas de álcool por litro
de sangue ou por quem se encontre em estado de demência;
Os danos decorrentes de doenças contagiosas ou transmissív eis,
incluindo o HIV e as v ariações, modif icações ou mutações do mesmo
em relação com a aquisição ou transmissão da Síndrome de
Imunodef iciência Adquirida (SIDA), bem como os deriv ados,
relacionados ou causados pelo amianto, chumbo ou d eriv ados destes
produtos;

r)

Os danos d ecorrentes da condução ou proprie dade de qualqu er
v eículo aquático, aéreo ou terrestre, quan do r egulad o pe lo Códi go d a
Estrada ou regulamentos of iciais;

s)

Os danos que dev am ser garantidos por seguro obrigatório d e
responsabilidad e civ il;

t)

Os danos prov enientes de qualquer reclamação relativ a à
responsabilidad e ambiental, em termos de prev enção e reparação de
danos ambientais, baseada na Dir ectiv a nº 2004/35/CE, assim como a
sua transposição para o ordenamento jurídico nacional.

O custo de realinhamento das antenas.

a)

Os danos causados pela queda de f olhas;

b)

Os danos causados a sebes, muros e portões;

c)

Os danos causad os durante as op erações de derr ube, desbaste o u
poda;

d)

Os danos causados às próprias árv ores.

Mercador ias Transportad as
a)

Os danos resultantes de roubo ou assaltos;

b)

Os danos resultantes de quebra, amolgamento ou torção;

c)

Contrabando, descaminho, comércio proibido ou clandestino;

d)

Mau acondicionamento, def iciências de embalagem ou excesso de
carga;

e)

Vício próprio ou alteração da n atureza intrínseca das mercad orias
transportadas;

f)

Atrasos na v iagem, qualquer que seja a causa;

g)

Acções ou omissões dolosas praticadas pelo segurado, pelos seus
empregados, mandatários ou representantes, ou que tenham a sua
cumplicidade ou participação;

h)

Ef eitos directos ou indirectos de explosão, li bertação de calor e
radiações prov enientes de desintegração ou f usão do núcleo d e
átomos, aceleração artif icial de partículas ou radioactiv idade.

Grev es, Tumultos e Alterações da Ordem Pública
a)

Suspensão de posse dos bens seguros com carácter permanente ou
temporário, resultante de conf iscação, requisição ou custódia dev ida a
qualquer imposição do pode r legal ou usurpad o, dimanada de uma
autoridade constituída;

Choque ou Impacte de Objectos Sólidos

b)

Roubo, com ou sem arrombamento, directa ou indirectamente
relacionado com os riscos garantidos por esta cobertura;

Os danos p rov ocados em toldos, resguardos ou outros bens situados no

c)

Depreciação, atraso, deterioração, alteração n a temperatura,
humidade ou con dições de ambiente, interf erência com op erações
habituais, perda de p rodução ou d e mercado ou quaisquer outras
perdas consequenciais ou indirectas de qualquer espécie, sem
prejuízo d e aplicação do disposto nas coberturas de “Prej uízos
Indirectos” e “Encargos Fixos” caso estejam contratadas;

exterior do estabelecimento .
Derrame Acidental de Óleo
a)

Def eitos de f abrico;

b)

Mau estado ou def iciente conserv ação dos equipamentos;

c)

Tornei ras, v álv ulas ou dispositiv os de segurança deixados abertos.

Derrame de Sistemas Hidráulicos de Protecção contra Incêndio
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Actos de Vandalismo ou Maliciosos
a)

Roubo, com ou sem arrombamento, directa ou indirectamente
relacionado com os riscos garantidos por esta cobertura;

b)

Interrupção total ou parcial do trabalho ou cessação de qualqu er
processo de labor ação em curso, de demor a ou d e perd a de mercad o
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c)

e/ou quaisquer outros prejuízos indirectos ou consequenciais
semelhantes, sem prejuízo de aplicação do disposto nas coberturas de
“Prejuízos Indirectos” e “Encargos Fixos” caso estejam contratadas;

e)

Custos suplementares com quaisquer modif icações, melhorias ou
rev isões ordenadas pelo segurado no decurso de uma repar ação
resultante de um risco coberto;

Danos estéticos em consequência de pinturas, inscrições, “graf itis”,
f ixação de cartazes ou similares.

f)

Sobrecargas intencionais o u q uaisquer experiências ou ensaios qu e
env olv am condições anormais de trabalho, com excepção dos actos
tendentes a v erif icar a correcta laboração das máquinas ou os
respectiv os dispositiv os de segurança;

g)

Faltas ou def eitos já existentes à data da contratação do seguro,
susceptív eis ou não de ser do conhecimento do segurado ou do
tomador do seguro;

h)

Desgaste ou uso no rmais, f errugem, corrosão, erosão, cav itação ou
deterioração dev idas a condições atmosf éricas, incrustações e riscos
em superfícies pintadas ou polidas;

i)

Violação grav e de normas legais ou de procedimentos técnicos
elementares que o segurado ou as pessoas pelas quais seja civ ilmente
responsáv el dev eriam necessariamente conhecer e cumprir.

Riscos Eléctricos
a)

Causados a f usív eis, resistências de aquecimento, lâmpadas de
qualquer nature za, tubos catódicos de componentes electrónicos,
quando não causados p or incênd io ou pela expl osão de um objecto
v izinho;

b)

Dev idos a desgaste pelo uso ou a qualquer
f uncionamento mecânico;

def iciência de

c)

Que estejam abrangidos por g arantias de f ornecedor, f abricante ou
instalador;

d)

Causados aos qua dros e transf ormadores de mais de 500 Kwa e aos
motores de mais de 20 HP.

Aluimento de Terras
a)

Perdas ou danos acontecidos em edif ícios ou outros bens seguros,
que estejam assentes sobre f undações que contrariem as normas
técnicas ou as boas r egras d e en genhar ia d e execução das mesmas,
em f unção das características dos terrenos e do tipo de construção ou
bens env olv idos nesta cobertura;

b)

Perdas ou danos resultantes de def iciência de construção, de projecto,
de qualid ade d e terrenos o u outras características do risco, que
f ossem ou dev essem ser do conhecimento prév io do segurado, assim
como danos em bens seguros que estejam sujeitos a acção contínua
da erosão e acção das ág uas, salv o se o segurado f izer prov a que os
danos não têm qualquer relação com aqueles f enómenos;

c)

Perdas ou danos consequentes de qualquer dos riscos acima
cobertos, desde que se v erif iquem durante a ocorrência de a balos
sísmicos ou no decurso das 72 horas seguintes à última manif estação
do f enómeno sísmico;

d)

Perdas ou danos n os bens seguros se, no momento da ocorrência d o
ev ento, o edif ício já se encontrav a danif icado, desmoronado ou
deslocado das suas f undações, paredes, tectos, algerozes o u
telhados.

Ficam também excluídas todas as perdas e danos:
a)

Causados a peças ou compon entes que, pel o seu uso o u nature za,
sof ram elev ada taxa de desgaste ou depreciação, nomeadamente
correias, f usív eis, juntas, cabos, f ios metálicos, pneumáticos, cilindros
grav ados, partes de v idro, porcelana ou cer âmica, cabeças de
impressão ou de escrita e l eitura magnética, pilhas, baterias,
acumuladores, toners e, de uma f orma geral, todas as part es que se
considerem como consumív eis. Os danos ref eridos nas peças ou
componentes citados serão, porém, ressarcidos se tiv erem origem em
sinistro garantido pela apólice;

b)

Pelos quais os f abricantes, os fornecedores ou os montadores dos
bens seguros sejam leg al ou contratualmente responsáv eis, a não ser
que aqueles declinem a responsa bilidad e e a causa da av aria caiba no
âmbito desta cobertura f icando, neste caso, o segurador sub-rogad o
nos direitos do segurado contra esses f abricantes ou fornecedores;

c)

Causados a equipamentos arren dados ou alu gados, quand o a
responsabilidad e recaia no pr oprietário, q uer seja legalmente, qu er
pelo contrato de arrendamento e/ou manutenção.

Av aria de Máquinas
a)

Perdas ou danos v erif icados em:
- Ferramentas permutáv eis ou substituív eis tais como brocas,
cortantes, lâminas e f olhas de serra;

Fenómenos Sísmicos

- Formas, moldes, cunhos, matrizes, punções, rev estimentos ou
grav ações em cilindros e rolos;

a)

Os danos já existentes à data do sinistro;

b)

As construções de reconhecida f ragilidade (tais como de madeira ou
placas de p lástico), assim como aquelas em que os materiais d e
construção ditos resistentes não predomin am em, pelo menos, 50% e
ainda todos os obj ectos que se encontrem no interior d as construções
acima indicadas;

c)

Os prédios desocupados total ou parcialmente e para demolição;

d)

Perdas ou danos n os bens seguros se, no momento da ocorrência d o
ev ento, o edifício já se encontrav a danif icado, def eituoso,
desmoronado ou deslocad o das suas f undações, de modo a af ectar a
sua estabilidade e segurança global;

b)

e)

Perdas ou danos p elas quais um terceiro, na sua qualid ade d e
f ornecedor, montador, construtor ou projectista, seja contratualmente
responsáv el.

Custos suplementares com quaisquer modif icações, melhorias ou
rev isões ordenadas pelo tomador do seguro ou p elo segurad o, mesmo
no decurso de uma reparação resultante de uma av aria coberta;

c)

Sobrecargas intencionais o u q uaisquer experiências ou ensaios qu e
env olv am condições anormais de trabalho, com excepção dos actos
tendentes a v erif icar a correcta laboração das máquinas ou os
respectiv os dispositiv os de segurança;

d)

Faltas ou def eitos já existentes à data da contratação do seguro,
susceptív eis ou não de ser do conhecimento do segurado ou do
tomador do seguro;

e)

Desgaste ou uso no rmais, f errugem, corrosão, erosão, cav itação ou
deterioração dev idas a condições atmosf éricas, incrustações e riscos
em superfícies pintadas ou polidas;

f)

Explosão, não se entende ndo como tal a ruptura ou r ebentamento d e
caldeiras ou dispositiv os similares, turbinas, compressores, cilindros de
motores de explosão, cilindros hidráulicos, v olantes e outras peças
sujeitas à acção de f orça centríf uga, transf ormadores, comutadores ou
mecanismos de comutação imersos em óleo;

- Partes que, pelo seu uso ou natureza, sof ram elev ada taxa de
desgaste ou depreciação, nomead amente superf ícies para triturar ou
f racturar materiais, criv os, peneiros, f iltros, tubos f lexív eis, juntas,
cordas, esteiras, correias de transmissão, telas transportadoras o u
elev adoras, cabos que não sejam condutores eléctricos, escov as,
baterias, pneus e materiais ref ractários;
- Catalisadores e produtos inere ntes à laboração, nomea damente
combustív eis, produtos químicos, substâncias de f iltragem, produtos
de limpeza e lubrif icantes, com excepção dos materiais isolantes dos
equipamentos eléctricos.

Equipamento Eletrónico
a)

Bens em estado de reconhecida de gradação n o momento da
ocorrência;

b)

Tubos ou elementos radió genos, v álv ulas ou díodos amplif icadores e
correctores para alta tensã o, tubos catódicos de TV ou o utros raios
catódicos para osciloscópios, e bem assim quaisquer lâmpadas e
f ontes de luz em geral;

c)

Ferramentas, órgãos e acessórios substituív eis entre si para um
determinado tipo de labo ração, bem como modelos, matri zes, moldes
e cintas transportadoras, cabos, correias de transmissão e similares;

d)

Def eitos de carácter puramente estético, nomeadamente, riscos em
superf ícies pintadas, env ernizadas ou polidas;
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g)

Desenv olv imento lento de def ormações, distorções, f endas, fracturas,
bolhas, laminações, rachas, ranhuras ou rectif icação de juntas ou
outras uniões def eituosas, salv o se estes def eitos resultarem em
av aria coberta pela presente cobertura;

h)

Actos intencionais dos trabalhadores do segurado ou de terceiros.

A presente co bertura não garante igualmente a i ndemni zação pelas p erdas
ou danos pelos quais os f abricantes ou f ornecedores das máquinas,
equipamentos o u instalações sejam legal ou contratualmente respo nsáv eis,
salv o se estes declinarem a sua responsabilidade.
Deterioração de Bens Ref rigerados
a)

Danos resultantes de interrupção do f ornecimento de energ ia eléctrica
anunciada com antecedência;

b)

Danos ou deteriorações dev idos a alterações de temperatura não
imputáv eis a av arias do sistema de ref rigeração ou cortes d e
f ornecimento de energia eléctrica.

CAPITAI S SEGUROS
Os capitais seguros e limites de indemnização corr espondem
responsabilidad e máxima do segurador em cada anuidade do contrato.

à

DURAÇÃO, RENOV AÇÃO E DENÚNCIA DO CONTR ATO
A duração do contrato é a conv encionada, podendo ser por um período certo e
determinado (seguro temporário ) ou por um ano prorrog áv el por nov os
períodos de um ano. Esta ren ov ação anual não s e ef ectua se qualquer das
partes denunciar o contrato com 30 dias de antecedência mínima em relação à
data da prorrogação.
REGIME DE TR ANS MISS ÃO DO CONTR ATO
A transmissão do contrato depende do consentimento do segurador.
Se a transmissão da propriedade do bem seguro ou do interesse se v erif icar
por f alecimento do segurado a responsabili dade do segura dor subsiste para
com os herdeiros enquanto f orem pagos os respectiv os prémios.
MODO DE EFECTU AR RECL AMAÇÕ ES
Podem ser a presentadas reclamações no âmbito do pr esente contrato ao
serv iço de Gestão de Clientes do segurador (www.lusitania.pt) e, bem assim, à
autoridade de superv isão: Instituto de Seguros de Portugal (www.isp.pt).
Nos litígios surgidos ao abrigo deste contrato pode hav er recurso à arbitragem,
a ef ectuar nos termos da lei.
LEI APLICÁVEL
A lei aplicáv el a este contrato é a lei portuguesa. Pode, por acord o das partes,
ser conv encionada a aplicação da lei de outro Estado se o contrato não se
ref erir a um seguro obrigatório.
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