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1. GLOSSÁRIO1. GLOSSÁRIO1. GLOSSÁRIO1. GLOSSÁRIO1. GLOSSÁRIO

Para efeito deste seguro, além do disposto na legislação civil

pertinente ao Contrato de Seguro, entende-se por:

ACOPLADO: ACOPLADO: ACOPLADO: ACOPLADO: ACOPLADO: Objeto que está unido, ligado ou engatado.

ACEITAÇÃO DO RISCOACEITAÇÃO DO RISCOACEITAÇÃO DO RISCOACEITAÇÃO DO RISCOACEITAÇÃO DO RISCO: Ato de aprovação, pela Seguradora, de

proposta a ela submetida para a contratação do seguro.

ACESSÓRIOSACESSÓRIOSACESSÓRIOSACESSÓRIOSACESSÓRIOS: Que suplementa, ajuda ou acompanha o principal,

servindo-lhe de uma forma ou de outra; que complementa; que não

é essencial.

ACESSO REMOTOACESSO REMOTOACESSO REMOTOACESSO REMOTOACESSO REMOTO: Termo utilizado para descrever o serviço ou

software que permite a um técnico em informática a possibilidade de

se conectar a um computador de forma remota e através da

internet.

ACIDENTEACIDENTEACIDENTEACIDENTEACIDENTE: Qualquer evento danoso que ocorra de forma súbita,

imprevista e exterior à vítima ou à coisa atingida, não necessariamente

provocando morte, sequelas permanentes ou perda total.

AGRAVAÇÃO DO RISCO:AGRAVAÇÃO DO RISCO:AGRAVAÇÃO DO RISCO:AGRAVAÇÃO DO RISCO:AGRAVAÇÃO DO RISCO: Deterioração das circunstâncias que

influenciaram a avaliação original de um risco, aumento de sua

probabilidade de vir a ocorrer e/ou expectativa de ampliação dos

danos em caso de sinistro.

APÓLICEAPÓLICEAPÓLICEAPÓLICEAPÓLICE: É o contrato do seguro, no qual constam os dados do

segurado, além das coberturas, das condições gerais, especiais e

particulares que identificam o risco e o patrimônio segurado.

APP STORE:APP STORE:APP STORE:APP STORE:APP STORE: Loja virtual onde estão disponíveis aplicativos destinados

à plataforma iOS.

AVARIAAVARIAAVARIAAVARIAAVARIA: Termo empregado para designar os danos aos bens

Segurados.

AVISO DE SINISTRO:AVISO DE SINISTRO:AVISO DE SINISTRO:AVISO DE SINISTRO:AVISO DE SINISTRO: Comunicação efetuada pelo Segurado seja,

através de formulário específico ou contato telefônico, com a finalidade

de dar conhecimento a Seguradora da ocorrência de um sinistro.

BACKUPBACKUPBACKUPBACKUPBACKUP: Processo de cópia dos dados de um disco de armazenamento

para outro, com o objetivo de posterior recuperação, permitindo a

intervenção técnica na máquina sem prejuízo às informações.

BENEFICIÁRIOBENEFICIÁRIOBENEFICIÁRIOBENEFICIÁRIOBENEFICIÁRIO: Pessoa física ou jurídica a favor da qual é devida

a indenização em caso de sinistro. O beneficiário pode ser certo

(determinado) quando constituído nominalmente na apólice; incerto

(indeterminado) quando desconhecido na formação do contrato, como

é o caso dos beneficiários dos seguros à ordem ou nos seguros de

responsabilidade.

BLUETOOTH: BLUETOOTH: BLUETOOTH: BLUETOOTH: BLUETOOTH: Comunicação sem fio e de baixo consumo de

energia que permite a transmissão de dados entre dispositivos, desde

que um esteja próximo do outro.

COBERTURACOBERTURACOBERTURACOBERTURACOBERTURA: Ato da Seguradora em conceder ao Segurado, após

a análise, aceitação sobre o risco proposto; cobertura de seguro;

risco aceito.

CONDIÇÕES GERAIS: CONDIÇÕES GERAIS: CONDIÇÕES GERAIS: CONDIÇÕES GERAIS: CONDIÇÕES GERAIS: Conjunto das cláusulas comuns a todas as

modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem

as obrigações e os direitos das partes contratantes.

CONDIÇÕES PARTICULARESCONDIÇÕES PARTICULARESCONDIÇÕES PARTICULARESCONDIÇÕES PARTICULARESCONDIÇÕES PARTICULARES: Conjunto de cláusulas que alteram

as Condições Gerais e/ou Especiais de um plano de seguro,

modificando ou cancelando disposições já existentes, ou, ainda,

introduzindo novas disposições e eventualmente ampliando ou restringindo

a cobertura.

CONTRATO DE SEGURO:CONTRATO DE SEGURO:CONTRATO DE SEGURO:CONTRATO DE SEGURO:CONTRATO DE SEGURO: Contrato em que uma parte (sociedade

seguradora) se obriga, mediante recebimento de um prêmio, a pagar

à outra parte (segurado), ou a terceiros beneficiários, determinada

quantia, caso ocorra evento futuro pré-estabelecido no mencionado

contrato.

CORRETOR DE SEGUROSCORRETOR DE SEGUROSCORRETOR DE SEGUROSCORRETOR DE SEGUROSCORRETOR DE SEGUROS: Intermediário, pessoa física ou

jurídica, legalmente autorizado a representar os Segurados, angariar

e promover contratos de seguro entre as Seguradoras e as pessoas

físicas ou jurídicas de direito privado. Na forma do Decreto Lei no.

73/66 o corretor é responsável pela orientação aos Segurados sobre

as coberturas, obrigações e exclusões do Contrato de Seguro.

CULPA GRAVECULPA GRAVECULPA GRAVECULPA GRAVECULPA GRAVE: Conceito utilizado nos tribunais civis quando o

dano poderia ser evitado, é equiparável ao dolo, sendo motivo de

perda de direito por parte do Segurado.

DANODANODANODANODANO: É o prejuízo sofrido pelo segurado, indenizável ou não, de

acordo com as condições de sua apólice.

DANO CORPORALDANO CORPORALDANO CORPORALDANO CORPORALDANO CORPORAL: Acidente súbito, causador de lesão física que,

por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha

como consequência direta uma lesão corporal, podendo levar à morte

ou invalidez permanente, total ou parcial, inclusive de órgão ou

membro que torne necessário tratamento médico, não compreendendo

danos morais.

DANO ESTÉTICODANO ESTÉTICODANO ESTÉTICODANO ESTÉTICODANO ESTÉTICO: Qualquer dano físico/corporal causado a pessoas

que embora não acarrete sequelas que interfiram no funcionamento

do organismo implique redução ou eliminação dos padrões de beleza

ou de estética.

DANO MATERIALDANO MATERIALDANO MATERIALDANO MATERIALDANO MATERIAL: Qualquer Dano físico aos bens segurados,

causado por sinistro coberto pela apólice, que possa ser mensurado

e indenizado.

DANO MORALDANO MORALDANO MORALDANO MORALDANO MORAL: Ofensa ou violação que, mesmo sem ferir ou

causar estragos aos bens patrimoniais de uma pessoa, ofenda aos

seus princípios e valores de ordem moral, tais como os que se

referem à sua liberdade, à sua honra, aos seus sentimentos, à sua

dignidade e/ou à sua família, em contraposição ao patrimônio

material, tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico,

ficando a cargo do Juiz no processo o reconhecimento da existência

de tal dano, bem como a fixação de sua extensão e eventual

reparação devendo ser sempre caracterizado como uma punição que

se direciona especificamente contra o efetivo causador dos danos.

DEPRECIAÇÃODEPRECIAÇÃODEPRECIAÇÃODEPRECIAÇÃODEPRECIAÇÃO: Redução do valor de um bem em consequência

do uso, idade, desgaste ou obsolescência.

DEPRECIAÇÃO POR PERDA TECNOLÓGICA: DEPRECIAÇÃO POR PERDA TECNOLÓGICA: DEPRECIAÇÃO POR PERDA TECNOLÓGICA: DEPRECIAÇÃO POR PERDA TECNOLÓGICA: DEPRECIAÇÃO POR PERDA TECNOLÓGICA: Decorre de

obsolescência, devido ao desenvolvimento e invenção de novos

equipamentos e ainda pelo estado de conservação.

DESKTOPSDESKTOPSDESKTOPSDESKTOPSDESKTOPS: Computadores de mesa não portáteis. Computadores

portáteis são definidos nominalmente como Ultrabook’s, Notebook’s,

netbook, laptops, tablets, palms, smartphones ou PDAs.

DESPESAS DE SALVAMENTODESPESAS DE SALVAMENTODESPESAS DE SALVAMENTODESPESAS DE SALVAMENTODESPESAS DE SALVAMENTO: São aquelas despesas incorridas

pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas ou ações

emergenciais, após a ocorrência de um sinistro coberto pelo presente

contrato de seguro, de modo a minorar as consequências, evitando

a propagação dos riscos cobertos, salvando e protegendo os bens

ou interesses descritos nesta apólice.

DESPESAS COM O SINISTRODESPESAS COM O SINISTRODESPESAS COM O SINISTRODESPESAS COM O SINISTRODESPESAS COM O SINISTRO: Compreende os gastos relativos

à assistência jurídica e outros gastos necessários, efetuados pelo

Segurado, com o consentimento da Seguradora, a fim de realizar a

investigação, acordo extrajudicial ou a defesa de qualquer reclamação.



PSCGRE04RDEP042015 2611.17.02.E  3

Também os eventuais gastos incorridos pela Seguradora em nome

do Segurado com os mesmos objetivos citados.

DOLODOLODOLODOLODOLO: Artifício fraudulento empregado por um segurado para

obrigar a seguradora a algo que não assumiu. É a vontade

deliberada de produzir o dano, assim como a culpa grave, é risco

excluído de qualquer contrato de seguro.

EMPREGADO OU FUNCIONÁRIOEMPREGADO OU FUNCIONÁRIOEMPREGADO OU FUNCIONÁRIOEMPREGADO OU FUNCIONÁRIOEMPREGADO OU FUNCIONÁRIO: Pessoa física que prestar

serviços de natureza não eventual ao Segurado, sob dependência

deste e mediante salário, na forma estabelecida pela Consolidação

das Leis do Trabalho.

ENDOSSO OU ADITIVOENDOSSO OU ADITIVOENDOSSO OU ADITIVOENDOSSO OU ADITIVOENDOSSO OU ADITIVO: Documento emitido pela Porto Seguro

durante a vigência do contrato, que promove alterações, correções,

inclusões, nos dados constantes na apólice. Sua emissão e autenticação

ficam a cargo do segurador. Este documento, sempre que emitido,

torna-se parte integrante da apólice.

ESTIPULANTEESTIPULANTEESTIPULANTEESTIPULANTEESTIPULANTE: Pessoa física ou jurídica que contrata seguro por

conta de terceiros. Pode, eventualmente, assumir a condição de

beneficiário, equiparar-se ao Segurado nos seguros obrigatórios ou

de mandatário do Segurado nos seguros facultativos.

EXTORSÃOEXTORSÃOEXTORSÃOEXTORSÃOEXTORSÃO: De acordo com o artigo 158 do Código Penal a

extorsão é um delito de ordem moral, futura e incerta, no qual a

vítima é constrangida a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer

alguma coisa para que outrem obtenha vantagem econômica, motivo

pelo qual na extorsão deve haver para a vítima alguma possibilidade

de opção. A extorsão pode também ocorrer mediante sequestro ou

de forma indireta (artigos 159 e160 do Código Penal).

FIRMWAREFIRMWAREFIRMWAREFIRMWAREFIRMWARE: Conjunto de instruções operacionais programadas

diretamente no hardware de um equipamento eletrônico.

FIXADOFIXADOFIXADOFIXADOFIXADO: Objeto que está preso, cravado ou fixado a outro.

FORO (ô)FORO (ô)FORO (ô)FORO (ô)FORO (ô): No contrato de seguro, refere-se à localização do órgão

do poder judiciário a ser acionado em caso de litígios oriundos do

contrato; jurisdição, alçada. Sinônimo: fórum.

FURTO: FURTO: FURTO: FURTO: FURTO: Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel.

FRAUDE:FRAUDE:FRAUDE:FRAUDE:FRAUDE: Obtenção, para si para outrem, de vantagem ilícita,

financeira ou material, em prejuízo alheio, mantendo ou até induzindo

alguém em erro, mediante ardil, artifício ou qualquer outro meio que

possa enganar. Iguala-se assim ao estelionato e ao dolo.

FRANQUIAFRANQUIAFRANQUIAFRANQUIAFRANQUIA: É a importância que fica sob a responsabilidade do

segurado, caso ocorra um sinistro. É um valor inicial da Importância

Segurada assumido pelo segurado, que pode ser complementado por

uma participação obrigatória nos prejuízos que vierem a ocorrer.

FREE/TRIAL:FREE/TRIAL:FREE/TRIAL:FREE/TRIAL:FREE/TRIAL: Software que contém permissão para que qualquer pessoa

possa usar, copiar e distribuir, como adquirido ou modificado, gratuitamente

ou por um custo e com limitação ou não do tempo de uso.

HARDDISK:HARDDISK:HARDDISK:HARDDISK:HARDDISK: Unidade para armazenamento dos dados, também

conhecida como HD ou disco rígido. Constitui-se de um conjunto de

discos de metal recobertos por material magnético onde os dados

são gravados, revestido externamente por proteção metálica.

HARDWAREHARDWAREHARDWAREHARDWAREHARDWARE: Parte física do computador, ou seja, é o conjunto de

componentes eletrônicos, circuitos integrados, placas, teclado, mouse,

impressora, monitor, Hard Disk, leitor de CD/DVD entre outros.

HEADSET:HEADSET:HEADSET:HEADSET:HEADSET: Conjunto de fone de ouvido com controle de volume e

microfone acoplado para uso em microcomputadores multimídia e

também para telemarketing, ficando preso à cabeça do usuário.

HELP DESKHELP DESKHELP DESKHELP DESKHELP DESK: Termo da língua inglesa que designa o serviço de

apoio a usuários para suporte e resolução de problemas técnicos.

HOME THEATER:HOME THEATER:HOME THEATER:HOME THEATER:HOME THEATER: Conjunto de equipamentos de áudio e vídeo

utilizados para simular um ambiente de cinema doméstico.

INDENIZAÇÃOINDENIZAÇÃOINDENIZAÇÃOINDENIZAÇÃOINDENIZAÇÃO: É a reparação devida ao segurado ou a seus

beneficiários, pela Porto Seguro, no caso da ocorrência de sinistro

amparado pela apólice.

INDENIZAÇÃO INDIVIDUAL AJUSTADA: INDENIZAÇÃO INDIVIDUAL AJUSTADA: INDENIZAÇÃO INDIVIDUAL AJUSTADA: INDENIZAÇÃO INDIVIDUAL AJUSTADA: INDENIZAÇÃO INDIVIDUAL AJUSTADA: É a indenização individual

calculada na forma indicada na cláusula 12. CONCORRÊNCIA DE12. CONCORRÊNCIA DE12. CONCORRÊNCIA DE12. CONCORRÊNCIA DE12. CONCORRÊNCIA DE

APÓLICESAPÓLICESAPÓLICESAPÓLICESAPÓLICES, distribuindo as responsabilidades entre as seguradoras envolvidas.

INSPEÇÃO DE RISCO:INSPEÇÃO DE RISCO:INSPEÇÃO DE RISCO:INSPEÇÃO DE RISCO:INSPEÇÃO DE RISCO: Inspeção realizada no objeto do seguro,

para a devida avaliação/comprovação da existência, estado de conservação

e uso do bem a ser segurado.

INSTALADOINSTALADOINSTALADOINSTALADOINSTALADO: Objeto alojado a outro.

INTERPOLAÇÃO LINEAR:INTERPOLAÇÃO LINEAR:INTERPOLAÇÃO LINEAR:INTERPOLAÇÃO LINEAR:INTERPOLAÇÃO LINEAR: É uma estratégia de cálculo que

permite determinar, por aproximação, um valor desconhecido que se

encontra entre dois valores dados. 

INVOICE: INVOICE: INVOICE: INVOICE: INVOICE: Documento comercial que formaliza uma operação de

compra e venda com o exterior, contendo quantidade, preço e

condições de pagamento de mercadorias ou serviços prestados.

KINECT:KINECT:KINECT:KINECT:KINECT: Acessório para o videogame Xbox 360, da Microsoft, que

permite que os jogadores interajam com os jogos.

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA:LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA:LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA:LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA:LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA: Limite máximo de indenização

garantido por uma apólice, em função da ocorrência de um ou mais

sinistros durante a vigência do seguro, abrangendo uma ou mais

coberturas contratadas.

LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO: LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO: LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO: LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO: LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO: É o limite máximo de

responsabilidade da Porto Seguro, por cobertura, relativo à reclamação,

ou série de reclamações decorrentes dos mesmos sinistros. Os limites

máximos de indenização estabelecidos para coberturas distintas são

independentes, não se somando nem se comunicando.

LIQUIDAÇÃO DE SINISTROSLIQUIDAÇÃO DE SINISTROSLIQUIDAÇÃO DE SINISTROSLIQUIDAÇÃO DE SINISTROSLIQUIDAÇÃO DE SINISTROS: Processo de pagamento de

indenização, ao segurado ou a seus beneficiários.

MÁ – FÉMÁ – FÉMÁ – FÉMÁ – FÉMÁ – FÉ: Agir de modo contrário à lei ou ao direito, fazendo-o

propositadamente. Dolo.

MÉTODO DA LINHA RETA: MÉTODO DA LINHA RETA: MÉTODO DA LINHA RETA: MÉTODO DA LINHA RETA: MÉTODO DA LINHA RETA: Consiste em dividir o valor

depreciável de um bem uniformemente ao longo da vida útil.

NEGLIGÊNCIANEGLIGÊNCIANEGLIGÊNCIANEGLIGÊNCIANEGLIGÊNCIA: Omissão, descuido ou desleixo no cumprimento de

encargo ou obrigação. Se, decorrente da negligência, e de forma

involuntária houver violação de direito e for causado dano, o

responsável terá cometido ato ilícito culposo.

OCORRÊNCIAOCORRÊNCIAOCORRÊNCIAOCORRÊNCIAOCORRÊNCIA: Acontecimento, circunstância. No jargão de seguros,

usa-se às vezes como sinônimo de evento danoso, sinistro ou, ainda,

agravação de risco.

OVERHEADOVERHEADOVERHEADOVERHEADOVERHEAD: São as despesas indiretas realizadas pelo Segurado

para a reparação, recuperação e/ou substituição do bem segurado e

sinistrado.

PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (POS):PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (POS):PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (POS):PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (POS):PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (POS):

Participação obrigatória, de responsabilidade do Segurado, decorrente

dos sinistros previstos nas coberturas contratadas. Esse montante

será calculado conforme o valor e/ou percentual estabelecido na

apólice de seguro.

PLAYSTORE:PLAYSTORE:PLAYSTORE:PLAYSTORE:PLAYSTORE: Loja virtual onde estão disponíveis aplicativos destinados

à plataforma Android.

PERDAS E DANOS:PERDAS E DANOS:PERDAS E DANOS:PERDAS E DANOS:PERDAS E DANOS: Abrange todas as espécies de danos que

podem ser causados ao terceiro prejudicado, em consequência de

ato ou fato pelo qual a Seguradora é responsável.

PREJUÍZOPREJUÍZOPREJUÍZOPREJUÍZOPREJUÍZO: Qualquer dano ou perda que reduz na quantidade,

qualidade ou interesse, o valor de um bem.

PRE JU Í ZOS ,  LUCROS CESSANTES OU PERDASPRE JU Í ZOS ,  LUCROS CESSANTES OU PERDASPRE JU Í ZOS ,  LUCROS CESSANTES OU PERDASPRE JU Í ZOS ,  LUCROS CESSANTES OU PERDASPRE JU Í ZOS ,  LUCROS CESSANTES OU PERDAS

FINANCEIRASFINANCEIRASFINANCEIRASFINANCEIRASFINANCEIRAS: Representam as perdas econômicas em consequência

direta dos danos cobertos por este contrato de seguro.

PRÊMIOPRÊMIOPRÊMIOPRÊMIOPRÊMIO: Valor pago pelo Segurado à Porto Seguro para que esta

assuma os riscos previstos e contratados na apólice de seguro.

PRÊMIO ADICIONALPRÊMIO ADICIONALPRÊMIO ADICIONALPRÊMIO ADICIONALPRÊMIO ADICIONAL:     Valor pago pelo Segurado quando da

contratação de uma cobertura adicional e/ou ampliação do período de

cobertura inicialmente contratado.

PREPOSTOSPREPOSTOSPREPOSTOSPREPOSTOSPREPOSTOS:     É o representante da empresa que conhece os fatos

e tem a capacidade de argumentar, defender ou esclarecer os

assuntos tratados.

PRESCRIÇÃO: PRESCRIÇÃO: PRESCRIÇÃO: PRESCRIÇÃO: PRESCRIÇÃO: Perda do prazo para mover ação reclamando os

direitos ou a extinção das obrigações previstas nos contratos, em

razão do decurso de tempo fixado na legislação vigente.
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PRIMEIRO RISCO ABSOLUTOPRIMEIRO RISCO ABSOLUTOPRIMEIRO RISCO ABSOLUTOPRIMEIRO RISCO ABSOLUTOPRIMEIRO RISCO ABSOLUTO: É o tipo de contratação de

seguro em que a Porto Seguro responde pelos prejuízos cobertos

realmente verificados, até o limite de indenização contratado.

PROPONENTE DO SEGURO:PROPONENTE DO SEGURO:PROPONENTE DO SEGURO:PROPONENTE DO SEGURO:PROPONENTE DO SEGURO: Pessoa física ou jurídica que tendo

interesse segurável propõe à Seguradora, a aceitação do seguro,

apresentando-lhe a proposta de seguro, devidamente preenchida e

assinada.

PROPOSTA DE SEGURO:PROPOSTA DE SEGURO:PROPOSTA DE SEGURO:PROPOSTA DE SEGURO:PROPOSTA DE SEGURO: Documento mediante o qual o proponente

expressa à intenção de contratar o Seguro, manifestando pleno

conhecimento e concordância com as regras estabelecidas nas

respectivas Condições Gerais.

PRÓ-RATA TEMPORISPRÓ-RATA TEMPORISPRÓ-RATA TEMPORISPRÓ-RATA TEMPORISPRÓ-RATA TEMPORIS: É um método utilizado para calcular o

prêmio de seguro com base nos dias de vigência do contrato

quando este for realizado por período inferior a 1 (um) ano e

sempre que não cabível o cálculo do prêmio de acordo com a

Tabela de Prazo Curto.

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCOQUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCOQUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCOQUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCOQUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO: Formulário

preenchido pelo proponente do seguro de modo claro, preciso e sem

omissões, no qual são fornecidas informações sobre o risco que a

Seguradora irá assumir. Este documento é parte integrante da

proposta de seguro.

RAIO: RAIO: RAIO: RAIO: RAIO: Fenômeno atmosférico que se verifica quando uma nuvem

carregada de eletricidade atinge um potencial eletrostático tão elevado

que a camada de ar existente entre ela e o solo deixa de ser

isolante, permitindo assim que uma descarga elétrica a atravesse.

RECONDICIONAMENTO:RECONDICIONAMENTO:RECONDICIONAMENTO:RECONDICIONAMENTO:RECONDICIONAMENTO: Processo que coloca em condição de

funcionamento ou aproveitamento, retificando ou consertando.

RECONDICIONADO: RECONDICIONADO: RECONDICIONADO: RECONDICIONADO: RECONDICIONADO: Bem que foi recuperado por meio do

recondicionamento.

REGULAÇÃO DE SINISTROREGULAÇÃO DE SINISTROREGULAÇÃO DE SINISTROREGULAÇÃO DE SINISTROREGULAÇÃO DE SINISTRO: É o processo de apuração dos

prejuízos e demais elementos que influem no cálculo da indenização

devida ao segurado e no direito do mesmo à essa indenização.

REINTEGRAÇÃOREINTEGRAÇÃOREINTEGRAÇÃOREINTEGRAÇÃOREINTEGRAÇÃO: Recomposição, do Limite Máximo de Indenização,

referente o valor pago indenizado por sinistro.

REMANUFATURAREMANUFATURAREMANUFATURAREMANUFATURAREMANUFATURA: A Remanufatura é o processo industrial que

consiste nas etapas de desmontagem do produto usado, na limpeza

de suas peças, na reparação ou substituição de peças danificadas,

testes de qualidade do produto, updating (no caso de produtos

eletro-eletrônico) e remontagem do produto que deverá apresentar

perfeitas condições de funcionamento, iguais a de um produto novo.

REMANUFATURADOREMANUFATURADOREMANUFATURADOREMANUFATURADOREMANUFATURADO: Bem usado que passa pelo o processo

industrial da remanufatura.

REPAROS EMERGENCIAISREPAROS EMERGENCIAISREPAROS EMERGENCIAISREPAROS EMERGENCIAISREPAROS EMERGENCIAIS: Mão-de-obra para suporte telefônico

de assistência técnica de computadores, mediante pagamento de

prêmio adicional.

REPRESENTANDE DE SEGUROSREPRESENTANDE DE SEGUROSREPRESENTANDE DE SEGUROSREPRESENTANDE DE SEGUROSREPRESENTANDE DE SEGUROS: Pessoa jurídica que assumi a

obrigação de promover, em caráter não eventual e sem vínculos de

dependência, a realização de contratos de seguro à conta e em

nome da Seguradora.

RISCORISCORISCORISCORISCO: Evento futuro e incerto, de natureza súbita e imprevista,

independente da vontade do Segurado, cuja ocorrência pode provocar

prejuízos de natureza econômica.

RISCO EXCLUÍDO: RISCO EXCLUÍDO: RISCO EXCLUÍDO: RISCO EXCLUÍDO: RISCO EXCLUÍDO: Evento previsto nas condições gerais que não

é abrangido pela cobertura contratada, não gerando, portanto nenhuma

obrigação para a Seguradora.

ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS: ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS: ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS: ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS: ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS: Arrombamento, ruptura, demolição,

destruição (total ou parcial) de qualquer elemento que vise impedir

a ação da subtração do bem.

ROUBOROUBOROUBOROUBOROUBO: É a subtração de bens, mediante grave ameaça ou

violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio,

reduzido a possibilidade de resistência.

RESCISÃO:RESCISÃO:RESCISÃO:RESCISÃO:RESCISÃO:  Anulação ou cancelamento do contrato de seguro por

algum motivo específico.

SALVADOSSALVADOSSALVADOSSALVADOSSALVADOS: São os bens que se consegue resgatar de um sinistro,

danificados ou não, que possuem valor comercial e tornam-se

propriedade da Porto Seguro com o pagamento da indenização ao

Segurado e poderão ser vendidos para minimizar os prejuízos da

Seguradora.

SEGURADOSEGURADOSEGURADOSEGURADOSEGURADO: É a pessoa física ou jurídica perante a qual o

segurador assume a responsabilidade dos riscos previstos no contrato

de seguro.

SEGURADORASEGURADORASEGURADORASEGURADORASEGURADORA: É a Porto Seguro, que emite a apólice e assume

a cobertura dos riscos de acordo com as condições do seguro

contratado.

SINISTROSINISTROSINISTROSINISTROSINISTRO: Ocorrência de evento passível de cobertura e indenização,

desde que previsto no contrato de seguro.

SOFTWARESOFTWARESOFTWARESOFTWARESOFTWARE: Programa de computador. É uma sequência de

instruções a serem seguida se/ou executadas, na manipulação,

redirecionamento ou modificação de um dado/informação ou acontecimento.

SUBSUBSUBSUBSUB-ROGAÇÃOROGAÇÃOROGAÇÃOROGAÇÃOROGAÇÃO: Transferência de direitos de regresso do Segurado

para o Segurador mediante a assinatura de Recibo de Indenização,

a fim de que possa agir em ressarcimento contra o terceiro

causador do prejuízo por ele indenizado.

SUBTRAÇÃOSUBTRAÇÃOSUBTRAÇÃOSUBTRAÇÃOSUBTRAÇÃO: Apoderação, fraudulenta ou dolosa, de coisa alheia,

cometida mediante destruição ou rompimento de obstáculos, desde

que deixe vestígios materiais evidentes ou ainda mediante ameaça

direta ou emprego de violência contra a pessoa responsável pela

guarda do bem.

SUSEPSUSEPSUSEPSUSEPSUSEP: (Superintendência de Seguros Privados).Superintendência de Seguros Privados).Superintendência de Seguros Privados).Superintendência de Seguros Privados).Superintendência de Seguros Privados). Órgão

responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro,

previdência privada aberta, capitalização e resseguro. Autarquia vinculada

ao Ministério da Fazenda, foi criada pelo Decreto-lei nº 73, de 21

de novembro de 1966.

TABLETTABLETTABLETTABLETTABLET: Dispositivo pessoal em formato de prancheta que pode ser

usado para acesso à Internet, organização pessoal, visualização de

fotos, vídeos, leitura de livros, jornais e revistas e para entretenimento

com jogos.

TERCEIROTERCEIROTERCEIROTERCEIROTERCEIRO: Qualquer pessoa que para efeito de cobertura não

tenha relação de parentesco com o segurado e nenhum tipo de

relacionamento ou dependência econômico - financeira com ele.

Terceiro também pode ser todo aquele que causar dano e contra

qual a Porto Seguro exercerá o seu direito de sub-rogação

independentemente de qualquer relação de parentesco ou dependência

econômica.

TUMULTOTUMULTOTUMULTOTUMULTOTUMULTO: Ação de pessoas, com características de aglomeração,

que perturbe a ordem pública através da prática de atos predatórios,

para cuja repressão não haja necessidade das forças armadas.

VALOR ATUALVALOR ATUALVALOR ATUALVALOR ATUALVALOR ATUAL: Custo da reposição considerando os preços

correntes de mercado, no dia e local do sinistro, deduzindo-se a

depreciação.

VALOR DE NOVOVALOR DE NOVOVALOR DE NOVOVALOR DE NOVOVALOR DE NOVO: Custo de reposição aos preços correntes de

mercado, no dia e local do respectivo sinistro.

VANDALISMOVANDALISMOVANDALISMOVANDALISMOVANDALISMO: Destruição do que é respeitável por sua tradição,

antiguidade ou beleza.

VEICULOSVEICULOSVEICULOSVEICULOSVEICULOS: Todo e qualquer meio de transporte existente, seja

motorizado ou não, por quaisquer vias (terrestres, ferroviária, marítimas

ou aéreas).

VIAGENS DE ENTREGA (Equipamento):VIAGENS DE ENTREGA (Equipamento):VIAGENS DE ENTREGA (Equipamento):VIAGENS DE ENTREGA (Equipamento):VIAGENS DE ENTREGA (Equipamento): Equipamento sob a

guarda de terceiros, exemplos, logística para entregar o objeto do

seguro ao Segurado.

VICIO INTRÍNSECO: VICIO INTRÍNSECO: VICIO INTRÍNSECO: VICIO INTRÍNSECO: VICIO INTRÍNSECO: É a condição inerente e própria de certas

coisas que as tornam suscetíveis de se destruírem ou avariar, sem

que seja necessária a intervenção de qualquer causa externa.

VIGÊNCIADA APÓLICE:VIGÊNCIADA APÓLICE:VIGÊNCIADA APÓLICE:VIGÊNCIADA APÓLICE:VIGÊNCIADA APÓLICE: Período de tempo que determina a data

de início e de término do contrato do seguro.

WI-FI:WI-FI:WI-FI:WI-FI:WI-FI: Tecnologia de comunicação que não faz uso de cabos.
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2. BENS COBERTOS PELO SEGURO2. BENS COBERTOS PELO SEGURO2. BENS COBERTOS PELO SEGURO2. BENS COBERTOS PELO SEGURO2. BENS COBERTOS PELO SEGURO

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 Serão considerados bens cobertos os Equipamentos Portáteis e

seus respectivos Acessórios discriminados no contrato de seguro

(Exceto os bens mencionados nos itens 9. BENS NÃO(Exceto os bens mencionados nos itens 9. BENS NÃO(Exceto os bens mencionados nos itens 9. BENS NÃO(Exceto os bens mencionados nos itens 9. BENS NÃO(Exceto os bens mencionados nos itens 9. BENS NÃO

ABRANGIDOS PELO SEGURO e 10. EXCLUSÕES GERAIS)ABRANGIDOS PELO SEGURO e 10. EXCLUSÕES GERAIS)ABRANGIDOS PELO SEGURO e 10. EXCLUSÕES GERAIS)ABRANGIDOS PELO SEGURO e 10. EXCLUSÕES GERAIS)ABRANGIDOS PELO SEGURO e 10. EXCLUSÕES GERAIS).

2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 Os bens cobertos estarão garantidos quando utilizados pelo

segurado, seus ascendentes, descentes e cônjuge. Estarão garantidos

também, se utilizados por funcionários do segurado contratados contratados contratados contratados contratados

em regime de CLT em regime de CLT em regime de CLT em regime de CLT em regime de CLT ou quando utilizados por prestadores de

serviços     contratados pelo segurado, desde que comprovado o desde que comprovado o desde que comprovado o desde que comprovado o desde que comprovado o

vínculo contratual.vínculo contratual.vínculo contratual.vínculo contratual.vínculo contratual.

Importante: O principal usuário dos bens cobertos deveráImportante: O principal usuário dos bens cobertos deveráImportante: O principal usuário dos bens cobertos deveráImportante: O principal usuário dos bens cobertos deveráImportante: O principal usuário dos bens cobertos deverá

possuir idade igual ou superior a 18 anos.possuir idade igual ou superior a 18 anos.possuir idade igual ou superior a 18 anos.possuir idade igual ou superior a 18 anos.possuir idade igual ou superior a 18 anos.

2 .32 .32 .32 .32 .3 Equipamentos locados ou destinados à locação desdeEquipamentos locados ou destinados à locação desdeEquipamentos locados ou destinados à locação desdeEquipamentos locados ou destinados à locação desdeEquipamentos locados ou destinados à locação desde

que possua vínculo contratual entre o segurado com oque possua vínculo contratual entre o segurado com oque possua vínculo contratual entre o segurado com oque possua vínculo contratual entre o segurado com oque possua vínculo contratual entre o segurado com o

locatário ou locador.locatário ou locador.locatário ou locador.locatário ou locador.locatário ou locador.

3. OBJETIVO DO SEGURO3. OBJETIVO DO SEGURO3. OBJETIVO DO SEGURO3. OBJETIVO DO SEGURO3. OBJETIVO DO SEGURO

O presente seguro tem como objetivo garantir ao Segurado, até oaté oaté oaté oaté o

Limite Máximo de Indenização contratadoLimite Máximo de Indenização contratadoLimite Máximo de Indenização contratadoLimite Máximo de Indenização contratadoLimite Máximo de Indenização contratado, os prejuízos que

vier a sofrer desde que previstos expressamente nos riscos cobertos

das coberturas contratadas.

4. LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO4. LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO4. LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO4. LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO4. LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO

A verba de cada cobertura contratada por uma ou mais apólices

representa o Limite Máximo de Indenização por evento ou série de

eventos ocorridos durante a vigência deste seguro.

5. FORMA DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO5. FORMA DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO5. FORMA DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO5. FORMA DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO5. FORMA DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 Este seguro será contratado a primeiro risco absoluto, ou seja,

os prejuízos serão indenizados até Limite Máximo de Indenização

fixado na apólice.

5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 Quando da contração do seguro, os bens seguráveis poderão

ter o LMI (Limite Máximo de Indenização) ajustado em percentual,

conforme critério descrito nas tabelas de Limitação Préviatabelas de Limitação Préviatabelas de Limitação Préviatabelas de Limitação Préviatabelas de Limitação Prévia a

seguir. O proponente do seguro informará o valor da nota fiscal,

para efeito de cálculo e definição do Limite Máximo de Indenização.

5.2.1.5.2.1.5.2.1.5.2.1.5.2.1. Tabela de Limitação Prévia para contratação do LMITabela de Limitação Prévia para contratação do LMITabela de Limitação Prévia para contratação do LMITabela de Limitação Prévia para contratação do LMITabela de Limitação Prévia para contratação do LMI

válida para Notebook, Ultrabook, Netbook, Macbook, DVDválida para Notebook, Ultrabook, Netbook, Macbook, DVDválida para Notebook, Ultrabook, Netbook, Macbook, DVDválida para Notebook, Ultrabook, Netbook, Macbook, DVDválida para Notebook, Ultrabook, Netbook, Macbook, DVD

Portátil, Tablet, Navegadores (GPS) e Videogames portáteis.Portátil, Tablet, Navegadores (GPS) e Videogames portáteis.Portátil, Tablet, Navegadores (GPS) e Videogames portáteis.Portátil, Tablet, Navegadores (GPS) e Videogames portáteis.Portátil, Tablet, Navegadores (GPS) e Videogames portáteis.

5.2.2 Tabela de Limitação Prévia para contratação do LMI5.2.2 Tabela de Limitação Prévia para contratação do LMI5.2.2 Tabela de Limitação Prévia para contratação do LMI5.2.2 Tabela de Limitação Prévia para contratação do LMI5.2.2 Tabela de Limitação Prévia para contratação do LMI

válida para Smartphone.válida para Smartphone.válida para Smartphone.válida para Smartphone.válida para Smartphone.

IDADE DO EQUIPAMENTO AIDADE DO EQUIPAMENTO AIDADE DO EQUIPAMENTO AIDADE DO EQUIPAMENTO AIDADE DO EQUIPAMENTO A

CONTAR DA DATA DECONTAR DA DATA DECONTAR DA DATA DECONTAR DA DATA DECONTAR DA DATA DE

EMISSÃO DA NOTA FISCAL E/EMISSÃO DA NOTA FISCAL E/EMISSÃO DA NOTA FISCAL E/EMISSÃO DA NOTA FISCAL E/EMISSÃO DA NOTA FISCAL E/

OU RECIBO DE COMPRA EOU RECIBO DE COMPRA EOU RECIBO DE COMPRA EOU RECIBO DE COMPRA EOU RECIBO DE COMPRA E

VENDA E/OU INVOICE E/OUVENDA E/OU INVOICE E/OUVENDA E/OU INVOICE E/OUVENDA E/OU INVOICE E/OUVENDA E/OU INVOICE E/OU

DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃODECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃODECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃODECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃODECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO

E/OU CUPOM FISCALE/OU CUPOM FISCALE/OU CUPOM FISCALE/OU CUPOM FISCALE/OU CUPOM FISCAL

PERCENTUAL DE DEDUÇÃOPERCENTUAL DE DEDUÇÃOPERCENTUAL DE DEDUÇÃOPERCENTUAL DE DEDUÇÃOPERCENTUAL DE DEDUÇÃO

DO VALOR DODO VALOR DODO VALOR DODO VALOR DODO VALOR DO

EQUIPAMENTO CONFORMEEQUIPAMENTO CONFORMEEQUIPAMENTO CONFORMEEQUIPAMENTO CONFORMEEQUIPAMENTO CONFORME

NOTA FISCAL E/OUNOTA FISCAL E/OUNOTA FISCAL E/OUNOTA FISCAL E/OUNOTA FISCAL E/OU

RECIBO DE COMPRA ERECIBO DE COMPRA ERECIBO DE COMPRA ERECIBO DE COMPRA ERECIBO DE COMPRA E

VENDA E/OU INVOICE E/VENDA E/OU INVOICE E/VENDA E/OU INVOICE E/VENDA E/OU INVOICE E/VENDA E/OU INVOICE E/

OU DECLARAÇÃO DEOU DECLARAÇÃO DEOU DECLARAÇÃO DEOU DECLARAÇÃO DEOU DECLARAÇÃO DE

IMPORTAÇÃO E/OU CUPOMIMPORTAÇÃO E/OU CUPOMIMPORTAÇÃO E/OU CUPOMIMPORTAÇÃO E/OU CUPOMIMPORTAÇÃO E/OU CUPOM

FISCALFISCALFISCALFISCALFISCAL

De 0 a 13 meses

De 13 meses e 1 dia a 24 meses

De 24 meses e 1 dia a 36 meses

A partir de 36 meses e 1 dia

Não há redução

15%

30%

50%

IDADE DO EQUIPAMENTO AIDADE DO EQUIPAMENTO AIDADE DO EQUIPAMENTO AIDADE DO EQUIPAMENTO AIDADE DO EQUIPAMENTO A

CONTAR DA DATA DECONTAR DA DATA DECONTAR DA DATA DECONTAR DA DATA DECONTAR DA DATA DE

EMISSÃO DA NOTA FISCAL E/EMISSÃO DA NOTA FISCAL E/EMISSÃO DA NOTA FISCAL E/EMISSÃO DA NOTA FISCAL E/EMISSÃO DA NOTA FISCAL E/

OU RECIBO DE COMPRA EOU RECIBO DE COMPRA EOU RECIBO DE COMPRA EOU RECIBO DE COMPRA EOU RECIBO DE COMPRA E

VENDA E/OU INVOICE E/OUVENDA E/OU INVOICE E/OUVENDA E/OU INVOICE E/OUVENDA E/OU INVOICE E/OUVENDA E/OU INVOICE E/OU

DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃODECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃODECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃODECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃODECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO

E/OU CUPOM FISCALE/OU CUPOM FISCALE/OU CUPOM FISCALE/OU CUPOM FISCALE/OU CUPOM FISCAL

PERCENTUAL DEPERCENTUAL DEPERCENTUAL DEPERCENTUAL DEPERCENTUAL DE

DEDUÇÃO DO VALOR DODEDUÇÃO DO VALOR DODEDUÇÃO DO VALOR DODEDUÇÃO DO VALOR DODEDUÇÃO DO VALOR DO

EQUIPAMENTO CONFORMEEQUIPAMENTO CONFORMEEQUIPAMENTO CONFORMEEQUIPAMENTO CONFORMEEQUIPAMENTO CONFORME

NOTA FISCAL E/OUNOTA FISCAL E/OUNOTA FISCAL E/OUNOTA FISCAL E/OUNOTA FISCAL E/OU

RECIBO DE COMPRA ERECIBO DE COMPRA ERECIBO DE COMPRA ERECIBO DE COMPRA ERECIBO DE COMPRA E

VENDA E/OU INVOICE E/VENDA E/OU INVOICE E/VENDA E/OU INVOICE E/VENDA E/OU INVOICE E/VENDA E/OU INVOICE E/

OU DECLARAÇÃO DEOU DECLARAÇÃO DEOU DECLARAÇÃO DEOU DECLARAÇÃO DEOU DECLARAÇÃO DE

IMPORTAÇÃO E/OUIMPORTAÇÃO E/OUIMPORTAÇÃO E/OUIMPORTAÇÃO E/OUIMPORTAÇÃO E/OU

CUPOM FISCALCUPOM FISCALCUPOM FISCALCUPOM FISCALCUPOM FISCAL

De 0 a 6 meses

De 6 meses e 1 dia a 14 meses

De 14 meses e 1 dia a 24 meses

Não há redução

15%

30%

5.2.35.2.35.2.35.2.35.2.3 As máquinas fotográficas e filmadoras não sofrerão ajuste de

LMI (Limite máximo de Indenização) no momento da contratação. A

Importância Segurada ficará limitada ao valor do equipamento conforme

disposto em sua Nota Fiscal.

5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 Em caso de sinistro, os equipamentos segurados poderão ser

depreciados conforme regra disposta no item 18.2.item 18.2.item 18.2.item 18.2.item 18.2.

6. COBERTURAS6. COBERTURAS6. COBERTURAS6. COBERTURAS6. COBERTURAS

As coberturas serão contratadas a primeiro risco absoluto.

7. OBRIGATORIEDADE DE CONTRATAÇÃO7. OBRIGATORIEDADE DE CONTRATAÇÃO7. OBRIGATORIEDADE DE CONTRATAÇÃO7. OBRIGATORIEDADE DE CONTRATAÇÃO7. OBRIGATORIEDADE DE CONTRATAÇÃO

Será obrigatória a contratação da cobertura Básica a seguir:

7.1 COBERTURA BÁSICA – DANOS FÍSICOS AO BEM (DFB)7.1 COBERTURA BÁSICA – DANOS FÍSICOS AO BEM (DFB)7.1 COBERTURA BÁSICA – DANOS FÍSICOS AO BEM (DFB)7.1 COBERTURA BÁSICA – DANOS FÍSICOS AO BEM (DFB)7.1 COBERTURA BÁSICA – DANOS FÍSICOS AO BEM (DFB)

Garante ao Segurado, até o Limite Máximo de Indenizaçãoaté o Limite Máximo de Indenizaçãoaté o Limite Máximo de Indenizaçãoaté o Limite Máximo de Indenizaçãoaté o Limite Máximo de Indenização

contratadocontratadocontratadocontratadocontratado, o pagamento da indenização por danos de causa

externa, referentes à quebra, queda, amassamento e arranhadura

causado(s)s ao(s) bem(ns) descrito(s) na apólice em decorrência:

a) a) a) a) a) Da tentativa de subtração do bem desde que haja vestígios

evidentes da ocorrência;

b) b) b) b) b) De incêndio, queda de raio ou explosão de qualquer natureza e

suas consequências;

c) c) c) c) c) De impacto de veículos;

d) d) d) d) d) De acidentes decorrentes de causa externa, exceto aqueles

mencionados nas Exclusões Gerais. Exclusões Gerais. Exclusões Gerais. Exclusões Gerais. Exclusões Gerais.

Para efeito desta cobertura, entende-se por Acidentes de causa

externa, aqueles em que o agente causador não faz parte do bem

danificado e constitui elemento estranho ou imprevisível à natureza do

objeto Segurado.

8. ÂMBITO GEOGRÁFICO8. ÂMBITO GEOGRÁFICO8. ÂMBITO GEOGRÁFICO8. ÂMBITO GEOGRÁFICO8. ÂMBITO GEOGRÁFICO

As disposições deste contrato de seguro aplicam-se exclusivamente a

danos e/ou prejuízos ocorridos e reclamados no Território Brasileiro,

salvo se ofertada e contratada a cobertura de Garantia Internacional.

9. BENS NÃO ABRANGIDOS NO SEGURO9. BENS NÃO ABRANGIDOS NO SEGURO9. BENS NÃO ABRANGIDOS NO SEGURO9. BENS NÃO ABRANGIDOS NO SEGURO9. BENS NÃO ABRANGIDOS NO SEGURO

9.1 Mercadorias destinadas ou não à venda;9.1 Mercadorias destinadas ou não à venda;9.1 Mercadorias destinadas ou não à venda;9.1 Mercadorias destinadas ou não à venda;9.1 Mercadorias destinadas ou não à venda;

9.2 Bens fora de uso e/ou sucatas;9.2 Bens fora de uso e/ou sucatas;9.2 Bens fora de uso e/ou sucatas;9.2 Bens fora de uso e/ou sucatas;9.2 Bens fora de uso e/ou sucatas;

9.3 Equipamentos instalados, fixados ou acoplados em ou9.3 Equipamentos instalados, fixados ou acoplados em ou9.3 Equipamentos instalados, fixados ou acoplados em ou9.3 Equipamentos instalados, fixados ou acoplados em ou9.3 Equipamentos instalados, fixados ou acoplados em ou

sobre veículos, aeronaves, embarcações, locomotivas esobre veículos, aeronaves, embarcações, locomotivas esobre veículos, aeronaves, embarcações, locomotivas esobre veículos, aeronaves, embarcações, locomotivas esobre veículos, aeronaves, embarcações, locomotivas e

vagões, salvo quando discriminado na apólice de seguro;vagões, salvo quando discriminado na apólice de seguro;vagões, salvo quando discriminado na apólice de seguro;vagões, salvo quando discriminado na apólice de seguro;vagões, salvo quando discriminado na apólice de seguro;



PSCGRE04RDEP042015 2611.17.02.E  6

9 .49 .49 .49 .49 .4 Softwares e/ou sistemas de dados armazenados ouSoftwares e/ou sistemas de dados armazenados ouSoftwares e/ou sistemas de dados armazenados ouSoftwares e/ou sistemas de dados armazenados ouSoftwares e/ou sistemas de dados armazenados ou

processados em equipamentos de informática;processados em equipamentos de informática;processados em equipamentos de informática;processados em equipamentos de informática;processados em equipamentos de informática;

9.59.59.59.59.5 Artigos de ouro, prata e platina, pérolas, pedras eArtigos de ouro, prata e platina, pérolas, pedras eArtigos de ouro, prata e platina, pérolas, pedras eArtigos de ouro, prata e platina, pérolas, pedras eArtigos de ouro, prata e platina, pérolas, pedras e

metais preciosos ou semipreciosos, peles, raridades emetais preciosos ou semipreciosos, peles, raridades emetais preciosos ou semipreciosos, peles, raridades emetais preciosos ou semipreciosos, peles, raridades emetais preciosos ou semipreciosos, peles, raridades e

antiguidades;antiguidades;antiguidades;antiguidades;antiguidades;

9.6 Máquinas e implementos agrícolas, equipamentos e9.6 Máquinas e implementos agrícolas, equipamentos e9.6 Máquinas e implementos agrícolas, equipamentos e9.6 Máquinas e implementos agrícolas, equipamentos e9.6 Máquinas e implementos agrícolas, equipamentos e

ferramentas próprias a lavouraferramentas próprias a lavouraferramentas próprias a lavouraferramentas próprias a lavouraferramentas próprias a lavoura     de qualquer espécie bemde qualquer espécie bemde qualquer espécie bemde qualquer espécie bemde qualquer espécie bem

como seus conteúdos, peças ou acessórios;como seus conteúdos, peças ou acessórios;como seus conteúdos, peças ou acessórios;como seus conteúdos, peças ou acessórios;como seus conteúdos, peças ou acessórios;

9.7 Armas de fogo e munições;9.7 Armas de fogo e munições;9.7 Armas de fogo e munições;9.7 Armas de fogo e munições;9.7 Armas de fogo e munições;

9.8 Equipamentos quando objeto de “Viagens de Entrega”9.8 Equipamentos quando objeto de “Viagens de Entrega”9.8 Equipamentos quando objeto de “Viagens de Entrega”9.8 Equipamentos quando objeto de “Viagens de Entrega”9.8 Equipamentos quando objeto de “Viagens de Entrega”

realizadas ou sob responsabilidade da fábrica, concessionária,realizadas ou sob responsabilidade da fábrica, concessionária,realizadas ou sob responsabilidade da fábrica, concessionária,realizadas ou sob responsabilidade da fábrica, concessionária,realizadas ou sob responsabilidade da fábrica, concessionária,

revenda ou lojarevenda ou lojarevenda ou lojarevenda ou lojarevenda ou loja     e o Segurado não tenha tomado possee o Segurado não tenha tomado possee o Segurado não tenha tomado possee o Segurado não tenha tomado possee o Segurado não tenha tomado posse

formal e efetiva do equipamento por ele adquirido;formal e efetiva do equipamento por ele adquirido;formal e efetiva do equipamento por ele adquirido;formal e efetiva do equipamento por ele adquirido;formal e efetiva do equipamento por ele adquirido;

9.9 Riscos espaciais ou a ele relacionados;9.9 Riscos espaciais ou a ele relacionados;9.9 Riscos espaciais ou a ele relacionados;9.9 Riscos espaciais ou a ele relacionados;9.9 Riscos espaciais ou a ele relacionados;

9.10 Veículos, bicicletas, motonetas, moto aquáticas, lanchas,9.10 Veículos, bicicletas, motonetas, moto aquáticas, lanchas,9.10 Veículos, bicicletas, motonetas, moto aquáticas, lanchas,9.10 Veículos, bicicletas, motonetas, moto aquáticas, lanchas,9.10 Veículos, bicicletas, motonetas, moto aquáticas, lanchas,

ultraleve, asa delta, locomotivas, vagões, aeronaves eultraleve, asa delta, locomotivas, vagões, aeronaves eultraleve, asa delta, locomotivas, vagões, aeronaves eultraleve, asa delta, locomotivas, vagões, aeronaves eultraleve, asa delta, locomotivas, vagões, aeronaves e

embarcações de qualquer tipo e espécie bem como seusembarcações de qualquer tipo e espécie bem como seusembarcações de qualquer tipo e espécie bem como seusembarcações de qualquer tipo e espécie bem como seusembarcações de qualquer tipo e espécie bem como seus

conteúdos, peças e/ou acessórios;conteúdos, peças e/ou acessórios;conteúdos, peças e/ou acessórios;conteúdos, peças e/ou acessórios;conteúdos, peças e/ou acessórios;

9.11 Moldes e modelos;9.11 Moldes e modelos;9.11 Moldes e modelos;9.11 Moldes e modelos;9.11 Moldes e modelos;

9.12 Quaisquer bens não pertencentes ao segurado.9.12 Quaisquer bens não pertencentes ao segurado.9.12 Quaisquer bens não pertencentes ao segurado.9.12 Quaisquer bens não pertencentes ao segurado.9.12 Quaisquer bens não pertencentes ao segurado.

10. EXCLUSÕES GERAIS10. EXCLUSÕES GERAIS10. EXCLUSÕES GERAIS10. EXCLUSÕES GERAIS10. EXCLUSÕES GERAIS

Este seguro não garante, em qualquer situação, osEste seguro não garante, em qualquer situação, osEste seguro não garante, em qualquer situação, osEste seguro não garante, em qualquer situação, osEste seguro não garante, em qualquer situação, os

prejuízos consequentes de:prejuízos consequentes de:prejuízos consequentes de:prejuízos consequentes de:prejuízos consequentes de:

a) Atos de autoridade pública, salvo para evitar propagaçãoa) Atos de autoridade pública, salvo para evitar propagaçãoa) Atos de autoridade pública, salvo para evitar propagaçãoa) Atos de autoridade pública, salvo para evitar propagaçãoa) Atos de autoridade pública, salvo para evitar propagação

de danos cobertos por este contrato;de danos cobertos por este contrato;de danos cobertos por este contrato;de danos cobertos por este contrato;de danos cobertos por este contrato;

b) Atos de hostilidade ou de guerra, rebelião, insurreição,b) Atos de hostilidade ou de guerra, rebelião, insurreição,b) Atos de hostilidade ou de guerra, rebelião, insurreição,b) Atos de hostilidade ou de guerra, rebelião, insurreição,b) Atos de hostilidade ou de guerra, rebelião, insurreição,

revolução, motim, confisco, nacionalização, destruição ourevolução, motim, confisco, nacionalização, destruição ourevolução, motim, confisco, nacionalização, destruição ourevolução, motim, confisco, nacionalização, destruição ourevolução, motim, confisco, nacionalização, destruição ou

requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade derequisição decorrentes de qualquer ato de autoridade derequisição decorrentes de qualquer ato de autoridade derequisição decorrentes de qualquer ato de autoridade derequisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de

fato ou de direito, civil ou militar, e, em geral, todo oufato ou de direito, civil ou militar, e, em geral, todo oufato ou de direito, civil ou militar, e, em geral, todo oufato ou de direito, civil ou militar, e, em geral, todo oufato ou de direito, civil ou militar, e, em geral, todo ou

qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bemqualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bemqualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bemqualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bemqualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem

como atos praticados por qualquer organização, cujascomo atos praticados por qualquer organização, cujascomo atos praticados por qualquer organização, cujascomo atos praticados por qualquer organização, cujascomo atos praticados por qualquer organização, cujas

atividades visem derrubar, pela força, o governo, ouatividades visem derrubar, pela força, o governo, ouatividades visem derrubar, pela força, o governo, ouatividades visem derrubar, pela força, o governo, ouatividades visem derrubar, pela força, o governo, ou

instigar a sua queda, pela perturbação de ordem política einstigar a sua queda, pela perturbação de ordem política einstigar a sua queda, pela perturbação de ordem política einstigar a sua queda, pela perturbação de ordem política einstigar a sua queda, pela perturbação de ordem política e

social do país por meio de guerra revolucionária, subversãosocial do país por meio de guerra revolucionária, subversãosocial do país por meio de guerra revolucionária, subversãosocial do país por meio de guerra revolucionária, subversãosocial do país por meio de guerra revolucionária, subversão

e guerrilhas, e, ainda atos terroristas, cabendo à Portoe guerrilhas, e, ainda atos terroristas, cabendo à Portoe guerrilhas, e, ainda atos terroristas, cabendo à Portoe guerrilhas, e, ainda atos terroristas, cabendo à Portoe guerrilhas, e, ainda atos terroristas, cabendo à Porto

Seguro, neste caso, comprovar com documentos hábil,Seguro, neste caso, comprovar com documentos hábil,Seguro, neste caso, comprovar com documentos hábil,Seguro, neste caso, comprovar com documentos hábil,Seguro, neste caso, comprovar com documentos hábil,

acompanhada de laudos circunstanciada que caracterize aacompanhada de laudos circunstanciada que caracterize aacompanhada de laudos circunstanciada que caracterize aacompanhada de laudos circunstanciada que caracterize aacompanhada de laudos circunstanciada que caracterize a

natureza do atentado, independentemente de seu propósitonatureza do atentado, independentemente de seu propósitonatureza do atentado, independentemente de seu propósitonatureza do atentado, independentemente de seu propósitonatureza do atentado, independentemente de seu propósito

e desde que tenha sido devidamente reconhecido comoe desde que tenha sido devidamente reconhecido comoe desde que tenha sido devidamente reconhecido comoe desde que tenha sido devidamente reconhecido comoe desde que tenha sido devidamente reconhecido como

atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente;atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente;atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente;atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente;atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente;

c) Qualquer perda ou destruição ou dano de quaisquerc) Qualquer perda ou destruição ou dano de quaisquerc) Qualquer perda ou destruição ou dano de quaisquerc) Qualquer perda ou destruição ou dano de quaisquerc) Qualquer perda ou destruição ou dano de quaisquer

bens ou qualquer prejuízo ou despesa emergentes, oubens ou qualquer prejuízo ou despesa emergentes, oubens ou qualquer prejuízo ou despesa emergentes, oubens ou qualquer prejuízo ou despesa emergentes, oubens ou qualquer prejuízo ou despesa emergentes, ou

qualquer dano consequente de qualquer responsabilidadequalquer dano consequente de qualquer responsabilidadequalquer dano consequente de qualquer responsabilidadequalquer dano consequente de qualquer responsabilidadequalquer dano consequente de qualquer responsabilidade

legal de qualquer natureza, direta ou indiretamente causadoslegal de qualquer natureza, direta ou indiretamente causadoslegal de qualquer natureza, direta ou indiretamente causadoslegal de qualquer natureza, direta ou indiretamente causadoslegal de qualquer natureza, direta ou indiretamente causados

por, resultantes de ou para os quais tenham contribuídopor, resultantes de ou para os quais tenham contribuídopor, resultantes de ou para os quais tenham contribuídopor, resultantes de ou para os quais tenham contribuídopor, resultantes de ou para os quais tenham contribuído

fissão nuclear, radiações ionizantes, contaminação pelafissão nuclear, radiações ionizantes, contaminação pelafissão nuclear, radiações ionizantes, contaminação pelafissão nuclear, radiações ionizantes, contaminação pelafissão nuclear, radiações ionizantes, contaminação pela

radioatividade de qualquer combustível nuclear, resíduosradioatividade de qualquer combustível nuclear, resíduosradioatividade de qualquer combustível nuclear, resíduosradioatividade de qualquer combustível nuclear, resíduosradioatividade de qualquer combustível nuclear, resíduos

nucleares, ou material de armas nucleares;nucleares, ou material de armas nucleares;nucleares, ou material de armas nucleares;nucleares, ou material de armas nucleares;nucleares, ou material de armas nucleares;

d) Danos, responsabilidades ou despesas causadas por,d) Danos, responsabilidades ou despesas causadas por,d) Danos, responsabilidades ou despesas causadas por,d) Danos, responsabilidades ou despesas causadas por,d) Danos, responsabilidades ou despesas causadas por,

atribuídas a, ou resultantes de qualquer arma química,atribuídas a, ou resultantes de qualquer arma química,atribuídas a, ou resultantes de qualquer arma química,atribuídas a, ou resultantes de qualquer arma química,atribuídas a, ou resultantes de qualquer arma química,

biológica ou eletromagnética, bem como a utilização oubiológica ou eletromagnética, bem como a utilização oubiológica ou eletromagnética, bem como a utilização oubiológica ou eletromagnética, bem como a utilização oubiológica ou eletromagnética, bem como a utilização ou

ope ração , como me io de causa r p re j u í zo , danos ,ope ração , como me io de causa r p re j u í zo , danos ,ope ração , como me io de causa r p re j u í zo , danos ,ope ração , como me io de causa r p re j u í zo , danos ,ope ração , como me io de causa r p re j u í zo , danos ,

responsabilidades e despesas resultantes de computadores,responsabilidades e despesas resultantes de computadores,responsabilidades e despesas resultantes de computadores,responsabilidades e despesas resultantes de computadores,responsabilidades e despesas resultantes de computadores,

programas (software), vírus de computador, qualquer outroprogramas (software), vírus de computador, qualquer outroprogramas (software), vírus de computador, qualquer outroprogramas (software), vírus de computador, qualquer outroprogramas (software), vírus de computador, qualquer outro

sistema eletrônico, registros, inclusive em meios magnéticos,sistema eletrônico, registros, inclusive em meios magnéticos,sistema eletrônico, registros, inclusive em meios magnéticos,sistema eletrônico, registros, inclusive em meios magnéticos,sistema eletrônico, registros, inclusive em meios magnéticos,

bem como a recomposição dos mesmos;bem como a recomposição dos mesmos;bem como a recomposição dos mesmos;bem como a recomposição dos mesmos;bem como a recomposição dos mesmos;

e) Qualquer prejuízo, dano, destruição, perda e/ou reclamaçãoe) Qualquer prejuízo, dano, destruição, perda e/ou reclamaçãoe) Qualquer prejuízo, dano, destruição, perda e/ou reclamaçãoe) Qualquer prejuízo, dano, destruição, perda e/ou reclamaçãoe) Qualquer prejuízo, dano, destruição, perda e/ou reclamação

de responsabilidade, de qualquer espécie, natureza oude responsabilidade, de qualquer espécie, natureza oude responsabilidade, de qualquer espécie, natureza oude responsabilidade, de qualquer espécie, natureza oude responsabilidade, de qualquer espécie, natureza ou

interesse, desde que devidamente comprovado pela Portointeresse, desde que devidamente comprovado pela Portointeresse, desde que devidamente comprovado pela Portointeresse, desde que devidamente comprovado pela Portointeresse, desde que devidamente comprovado pela Porto

Seguro, que possa ser, direta ou indiretamente, originadoSeguro, que possa ser, direta ou indiretamente, originadoSeguro, que possa ser, direta ou indiretamente, originadoSeguro, que possa ser, direta ou indiretamente, originadoSeguro, que possa ser, direta ou indiretamente, originado

de, ou consistirem em falha ou mau funcionamento dede, ou consistirem em falha ou mau funcionamento dede, ou consistirem em falha ou mau funcionamento dede, ou consistirem em falha ou mau funcionamento dede, ou consistirem em falha ou mau funcionamento de

qualquer equipamento e/ou programa de computador e/ouqualquer equipamento e/ou programa de computador e/ouqualquer equipamento e/ou programa de computador e/ouqualquer equipamento e/ou programa de computador e/ouqualquer equipamento e/ou programa de computador e/ou

sistema de computação eletrônica de dados em reconhecersistema de computação eletrônica de dados em reconhecersistema de computação eletrônica de dados em reconhecersistema de computação eletrônica de dados em reconhecersistema de computação eletrônica de dados em reconhecer

e/ou corretamente interpretar e/ou processar e/ou distinguire/ou corretamente interpretar e/ou processar e/ou distinguire/ou corretamente interpretar e/ou processar e/ou distinguire/ou corretamente interpretar e/ou processar e/ou distinguire/ou corretamente interpretar e/ou processar e/ou distinguir

e/ou salvar qualquer data como a real e correta data dee/ou salvar qualquer data como a real e correta data dee/ou salvar qualquer data como a real e correta data dee/ou salvar qualquer data como a real e correta data dee/ou salvar qualquer data como a real e correta data de

calendário, ainda que continue a funcionar corretamentecalendário, ainda que continue a funcionar corretamentecalendário, ainda que continue a funcionar corretamentecalendário, ainda que continue a funcionar corretamentecalendário, ainda que continue a funcionar corretamente

após aquela data;após aquela data;após aquela data;após aquela data;após aquela data;

f)  Qualquer ato, falha, inadequação, incapacidade, inabilidadef)  Qualquer ato, falha, inadequação, incapacidade, inabilidadef)  Qualquer ato, falha, inadequação, incapacidade, inabilidadef)  Qualquer ato, falha, inadequação, incapacidade, inabilidadef)  Qualquer ato, falha, inadequação, incapacidade, inabilidade

ou decisão do Segurado ou de terceiro, relacionado comou decisão do Segurado ou de terceiro, relacionado comou decisão do Segurado ou de terceiro, relacionado comou decisão do Segurado ou de terceiro, relacionado comou decisão do Segurado ou de terceiro, relacionado com

a não uti l ização ou não disponibil idade de qualquera não uti l ização ou não disponibil idade de qualquera não uti l ização ou não disponibil idade de qualquera não uti l ização ou não disponibil idade de qualquera não uti l ização ou não disponibil idade de qualquer

propriedade ou equipamento de qualquer tipo, espécie oupropriedade ou equipamento de qualquer tipo, espécie oupropriedade ou equipamento de qualquer tipo, espécie oupropriedade ou equipamento de qualquer tipo, espécie oupropriedade ou equipamento de qualquer tipo, espécie ou

qualidade, em virtude do risco de reconhecimento, interpretaçãoqualidade, em virtude do risco de reconhecimento, interpretaçãoqualidade, em virtude do risco de reconhecimento, interpretaçãoqualidade, em virtude do risco de reconhecimento, interpretaçãoqualidade, em virtude do risco de reconhecimento, interpretação

ou processamento de datas de calendário.ou processamento de datas de calendário.ou processamento de datas de calendário.ou processamento de datas de calendário.ou processamento de datas de calendário.

Para todos os efeitos, entende-se como equipamento ouPara todos os efeitos, entende-se como equipamento ouPara todos os efeitos, entende-se como equipamento ouPara todos os efeitos, entende-se como equipamento ouPara todos os efeitos, entende-se como equipamento ou

programa de computador os circuitos eletrônicos, “microchips”,programa de computador os circuitos eletrônicos, “microchips”,programa de computador os circuitos eletrônicos, “microchips”,programa de computador os circuitos eletrônicos, “microchips”,programa de computador os circuitos eletrônicos, “microchips”,

circuitos integrados, microprocessadores, sistemas embutidos,circuitos integrados, microprocessadores, sistemas embutidos,circuitos integrados, microprocessadores, sistemas embutidos,circuitos integrados, microprocessadores, sistemas embutidos,circuitos integrados, microprocessadores, sistemas embutidos,

“hardwares” (equipamentos computadorizados), “softwares”“hardwares” (equipamentos computadorizados), “softwares”“hardwares” (equipamentos computadorizados), “softwares”“hardwares” (equipamentos computadorizados), “softwares”“hardwares” (equipamentos computadorizados), “softwares”

(programas residentes em equipamentos computadorizados),(programas residentes em equipamentos computadorizados),(programas residentes em equipamentos computadorizados),(programas residentes em equipamentos computadorizados),(programas residentes em equipamentos computadorizados),

programas, computadores, equipamentos de processamentoprogramas, computadores, equipamentos de processamentoprogramas, computadores, equipamentos de processamentoprogramas, computadores, equipamentos de processamentoprogramas, computadores, equipamentos de processamento

de dados, sistemas ou equipamentos de telecomunicaçõesde dados, sistemas ou equipamentos de telecomunicaçõesde dados, sistemas ou equipamentos de telecomunicaçõesde dados, sistemas ou equipamentos de telecomunicaçõesde dados, sistemas ou equipamentos de telecomunicações

ou qualquer outro equipamento similar, sejam eles deou qualquer outro equipamento similar, sejam eles deou qualquer outro equipamento similar, sejam eles deou qualquer outro equipamento similar, sejam eles deou qualquer outro equipamento similar, sejam eles de

propriedade do Segurado ou não;propriedade do Segurado ou não;propriedade do Segurado ou não;propriedade do Segurado ou não;propriedade do Segurado ou não;

g) Maremotos, terremotos, tremor de terra, erupção vulcânicag) Maremotos, terremotos, tremor de terra, erupção vulcânicag) Maremotos, terremotos, tremor de terra, erupção vulcânicag) Maremotos, terremotos, tremor de terra, erupção vulcânicag) Maremotos, terremotos, tremor de terra, erupção vulcânica

ou qualquer outra convulsão da natureza;ou qualquer outra convulsão da natureza;ou qualquer outra convulsão da natureza;ou qualquer outra convulsão da natureza;ou qualquer outra convulsão da natureza;

h) Bens que não pertençam ao Segurado, seu cônjuge eh) Bens que não pertençam ao Segurado, seu cônjuge eh) Bens que não pertençam ao Segurado, seu cônjuge eh) Bens que não pertençam ao Segurado, seu cônjuge eh) Bens que não pertençam ao Segurado, seu cônjuge e

respectivos ascendentes e descendentes, exceto quando serespectivos ascendentes e descendentes, exceto quando serespectivos ascendentes e descendentes, exceto quando serespectivos ascendentes e descendentes, exceto quando serespectivos ascendentes e descendentes, exceto quando se

tratar de bem locado desde que possua vínculo contratualtratar de bem locado desde que possua vínculo contratualtratar de bem locado desde que possua vínculo contratualtratar de bem locado desde que possua vínculo contratualtratar de bem locado desde que possua vínculo contratual

do segurado com o locatário ou locador;do segurado com o locatário ou locador;do segurado com o locatário ou locador;do segurado com o locatário ou locador;do segurado com o locatário ou locador;

i) Despesas com a recomposição de quaisquer trabalhosi) Despesas com a recomposição de quaisquer trabalhosi) Despesas com a recomposição de quaisquer trabalhosi) Despesas com a recomposição de quaisquer trabalhosi) Despesas com a recomposição de quaisquer trabalhos

artísticos ou com decorações, pinturas, gravações e inscriçõesartísticos ou com decorações, pinturas, gravações e inscriçõesartísticos ou com decorações, pinturas, gravações e inscriçõesartísticos ou com decorações, pinturas, gravações e inscriçõesartísticos ou com decorações, pinturas, gravações e inscrições

em vidros;em vidros;em vidros;em vidros;em vidros;

j) Dano moral decorrente dos riscos cobertos por qualquerj) Dano moral decorrente dos riscos cobertos por qualquerj) Dano moral decorrente dos riscos cobertos por qualquerj) Dano moral decorrente dos riscos cobertos por qualquerj) Dano moral decorrente dos riscos cobertos por qualquer

das coberturas, sejam básicas ou adicionais;das coberturas, sejam básicas ou adicionais;das coberturas, sejam básicas ou adicionais;das coberturas, sejam básicas ou adicionais;das coberturas, sejam básicas ou adicionais;

k) Atos de vandalismo;k) Atos de vandalismo;k) Atos de vandalismo;k) Atos de vandalismo;k) Atos de vandalismo;

l) Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparáveis aol) Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparáveis aol) Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparáveis aol) Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparáveis aol) Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparáveis ao

dolo praticado pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelodolo praticado pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelodolo praticado pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelodolo praticado pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelodolo praticado pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelo

representante, de um ou de outro, quando Seguradorepresentante, de um ou de outro, quando Seguradorepresentante, de um ou de outro, quando Seguradorepresentante, de um ou de outro, quando Seguradorepresentante, de um ou de outro, quando Segurado

Pessoa Física;Pessoa Física;Pessoa Física;Pessoa Física;Pessoa Física;

m) Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparáveism) Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparáveism) Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparáveism) Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparáveism) Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparáveis

ao dolo praticado pelo Segurado, bem como aos sóciosao dolo praticado pelo Segurado, bem como aos sóciosao dolo praticado pelo Segurado, bem como aos sóciosao dolo praticado pelo Segurado, bem como aos sóciosao dolo praticado pelo Segurado, bem como aos sócios

controladores, aos seus dirigentes e administradores legais,controladores, aos seus dirigentes e administradores legais,controladores, aos seus dirigentes e administradores legais,controladores, aos seus dirigentes e administradores legais,controladores, aos seus dirigentes e administradores legais,

aos beneficiários e aos seus respectivos representantes,aos beneficiários e aos seus respectivos representantes,aos beneficiários e aos seus respectivos representantes,aos beneficiários e aos seus respectivos representantes,aos beneficiários e aos seus respectivos representantes,

quando Segurado Pessoa Jurídica;quando Segurado Pessoa Jurídica;quando Segurado Pessoa Jurídica;quando Segurado Pessoa Jurídica;quando Segurado Pessoa Jurídica;

n) Infiltração de água, substância líquida ou elementosn) Infiltração de água, substância líquida ou elementosn) Infiltração de água, substância líquida ou elementosn) Infiltração de água, substância líquida ou elementosn) Infiltração de água, substância líquida ou elementos

semelhantes (óleos, produtos químicos, etc.), por qual forsemelhantes (óleos, produtos químicos, etc.), por qual forsemelhantes (óleos, produtos químicos, etc.), por qual forsemelhantes (óleos, produtos químicos, etc.), por qual forsemelhantes (óleos, produtos químicos, etc.), por qual for

sua causa;sua causa;sua causa;sua causa;sua causa;

o) Danos decorrentes de alagamento, inundações e molhadurao) Danos decorrentes de alagamento, inundações e molhadurao) Danos decorrentes de alagamento, inundações e molhadurao) Danos decorrentes de alagamento, inundações e molhadurao) Danos decorrentes de alagamento, inundações e molhadura

de qualquer causa;de qualquer causa;de qualquer causa;de qualquer causa;de qualquer causa;

p) Desarranjo e/ou defeito mecânico, desgaste naturalp) Desarranjo e/ou defeito mecânico, desgaste naturalp) Desarranjo e/ou defeito mecânico, desgaste naturalp) Desarranjo e/ou defeito mecânico, desgaste naturalp) Desarranjo e/ou defeito mecânico, desgaste natural

pelo uso, deterioração gradativa, manutenção deficiente e/pelo uso, deterioração gradativa, manutenção deficiente e/pelo uso, deterioração gradativa, manutenção deficiente e/pelo uso, deterioração gradativa, manutenção deficiente e/pelo uso, deterioração gradativa, manutenção deficiente e/

ou inadequada, operações de reparo, ajustamento e serviçosou inadequada, operações de reparo, ajustamento e serviçosou inadequada, operações de reparo, ajustamento e serviçosou inadequada, operações de reparo, ajustamento e serviçosou inadequada, operações de reparo, ajustamento e serviços

de manutenção dos bens/interesses garantidos, vício próprio,de manutenção dos bens/interesses garantidos, vício próprio,de manutenção dos bens/interesses garantidos, vício próprio,de manutenção dos bens/interesses garantidos, vício próprio,de manutenção dos bens/interesses garantidos, vício próprio,

fim de vida útil, defeito oculto, umidade, erosão, corrosão,fim de vida útil, defeito oculto, umidade, erosão, corrosão,fim de vida útil, defeito oculto, umidade, erosão, corrosão,fim de vida útil, defeito oculto, umidade, erosão, corrosão,fim de vida útil, defeito oculto, umidade, erosão, corrosão,

ferrugem, oxidação, incrustação, fadiga, fermentação e/ouferrugem, oxidação, incrustação, fadiga, fermentação e/ouferrugem, oxidação, incrustação, fadiga, fermentação e/ouferrugem, oxidação, incrustação, fadiga, fermentação e/ouferrugem, oxidação, incrustação, fadiga, fermentação e/ou

combustão natural ou espontânea;combustão natural ou espontânea;combustão natural ou espontânea;combustão natural ou espontânea;combustão natural ou espontânea;

q) Danos ocasionados ao objeto Segurado decorrentes deq) Danos ocasionados ao objeto Segurado decorrentes deq) Danos ocasionados ao objeto Segurado decorrentes deq) Danos ocasionados ao objeto Segurado decorrentes deq) Danos ocasionados ao objeto Segurado decorrentes de

obras, reformas, construção ou reconstrução;obras, reformas, construção ou reconstrução;obras, reformas, construção ou reconstrução;obras, reformas, construção ou reconstrução;obras, reformas, construção ou reconstrução;

r) Danos estéticos;r) Danos estéticos;r) Danos estéticos;r) Danos estéticos;r) Danos estéticos;

s) Má qualidade e vícios intrínsecos;s) Má qualidade e vícios intrínsecos;s) Má qualidade e vícios intrínsecos;s) Má qualidade e vícios intrínsecos;s) Má qualidade e vícios intrínsecos;



PSCGRE04RDEP042015 2611.17.02.E  7

t) Roubo, extorsão, apropriação indébita, estelionato, praticadost) Roubo, extorsão, apropriação indébita, estelionato, praticadost) Roubo, extorsão, apropriação indébita, estelionato, praticadost) Roubo, extorsão, apropriação indébita, estelionato, praticadost) Roubo, extorsão, apropriação indébita, estelionato, praticados

contra o patrimônio do Segurado por seus ascendentes,contra o patrimônio do Segurado por seus ascendentes,contra o patrimônio do Segurado por seus ascendentes,contra o patrimônio do Segurado por seus ascendentes,contra o patrimônio do Segurado por seus ascendentes,

descendentes, cônjuge, bem como por quaisquer parentesdescendentes, cônjuge, bem como por quaisquer parentesdescendentes, cônjuge, bem como por quaisquer parentesdescendentes, cônjuge, bem como por quaisquer parentesdescendentes, cônjuge, bem como por quaisquer parentes

que com ele residam ou dependam economicamente, eque com ele residam ou dependam economicamente, eque com ele residam ou dependam economicamente, eque com ele residam ou dependam economicamente, eque com ele residam ou dependam economicamente, e

ainda praticados por seus funcionários ou prepostos,ainda praticados por seus funcionários ou prepostos,ainda praticados por seus funcionários ou prepostos,ainda praticados por seus funcionários ou prepostos,ainda praticados por seus funcionários ou prepostos,

arrendatários ou cessionários, quer agindo por contaarrendatários ou cessionários, quer agindo por contaarrendatários ou cessionários, quer agindo por contaarrendatários ou cessionários, quer agindo por contaarrendatários ou cessionários, quer agindo por conta

própria ou mancomunados com terceiros;própria ou mancomunados com terceiros;própria ou mancomunados com terceiros;própria ou mancomunados com terceiros;própria ou mancomunados com terceiros;

u) Demoras de qualquer espécie ou perda de mercado;u) Demoras de qualquer espécie ou perda de mercado;u) Demoras de qualquer espécie ou perda de mercado;u) Demoras de qualquer espécie ou perda de mercado;u) Demoras de qualquer espécie ou perda de mercado;

v) Apropriação ou destruição por força de regulamentosv) Apropriação ou destruição por força de regulamentosv) Apropriação ou destruição por força de regulamentosv) Apropriação ou destruição por força de regulamentosv) Apropriação ou destruição por força de regulamentos

alfandegários;alfandegários;alfandegários;alfandegários;alfandegários;

w) Riscos provenientes de contrabando, transporte ew) Riscos provenientes de contrabando, transporte ew) Riscos provenientes de contrabando, transporte ew) Riscos provenientes de contrabando, transporte ew) Riscos provenientes de contrabando, transporte e

comércio ilegais;comércio ilegais;comércio ilegais;comércio ilegais;comércio ilegais;

x) Aranhões em superfícies polidas ou pintadas, salvo sex) Aranhões em superfícies polidas ou pintadas, salvo sex) Aranhões em superfícies polidas ou pintadas, salvo sex) Aranhões em superfícies polidas ou pintadas, salvo sex) Aranhões em superfícies polidas ou pintadas, salvo se

resultarem de evento coberto por esta apólice;resultarem de evento coberto por esta apólice;resultarem de evento coberto por esta apólice;resultarem de evento coberto por esta apólice;resultarem de evento coberto por esta apólice;

y) Negligência do Segurado, ascendentes, descentes, cônjugey) Negligência do Segurado, ascendentes, descentes, cônjugey) Negligência do Segurado, ascendentes, descentes, cônjugey) Negligência do Segurado, ascendentes, descentes, cônjugey) Negligência do Segurado, ascendentes, descentes, cônjuge

e funcionários em regime de CLT com o Segurado nae funcionários em regime de CLT com o Segurado nae funcionários em regime de CLT com o Segurado nae funcionários em regime de CLT com o Segurado nae funcionários em regime de CLT com o Segurado na

utilização dos equipamentos;utilização dos equipamentos;utilização dos equipamentos;utilização dos equipamentos;utilização dos equipamentos;

z) Desaparecimento inexplicável e simples extravio;z) Desaparecimento inexplicável e simples extravio;z) Desaparecimento inexplicável e simples extravio;z) Desaparecimento inexplicável e simples extravio;z) Desaparecimento inexplicável e simples extravio;

aa) Qualquer modalidade de furto, salvo os eventosaa) Qualquer modalidade de furto, salvo os eventosaa) Qualquer modalidade de furto, salvo os eventosaa) Qualquer modalidade de furto, salvo os eventosaa) Qualquer modalidade de furto, salvo os eventos

caracterizados como Subtração, desde que ofertada ecaracterizados como Subtração, desde que ofertada ecaracterizados como Subtração, desde que ofertada ecaracterizados como Subtração, desde que ofertada ecaracterizados como Subtração, desde que ofertada e

contratada a cobertura adicional de Subtração do bem;contratada a cobertura adicional de Subtração do bem;contratada a cobertura adicional de Subtração do bem;contratada a cobertura adicional de Subtração do bem;contratada a cobertura adicional de Subtração do bem;

bb) Velamento de filmes virgens (ou expostos, porém nãobb) Velamento de filmes virgens (ou expostos, porém nãobb) Velamento de filmes virgens (ou expostos, porém nãobb) Velamento de filmes virgens (ou expostos, porém nãobb) Velamento de filmes virgens (ou expostos, porém não

revelados);revelados);revelados);revelados);revelados);

cc) Apagamento de fitas gravadas (som e vídeo) por açãocc) Apagamento de fitas gravadas (som e vídeo) por açãocc) Apagamento de fitas gravadas (som e vídeo) por açãocc) Apagamento de fitas gravadas (som e vídeo) por açãocc) Apagamento de fitas gravadas (som e vídeo) por ação

de campos magnéticos de qualquer origem;de campos magnéticos de qualquer origem;de campos magnéticos de qualquer origem;de campos magnéticos de qualquer origem;de campos magnéticos de qualquer origem;

dd) Equipamentos instalados fixados ou acoplados em oudd) Equipamentos instalados fixados ou acoplados em oudd) Equipamentos instalados fixados ou acoplados em oudd) Equipamentos instalados fixados ou acoplados em oudd) Equipamentos instalados fixados ou acoplados em ou

sobre veículos, aeronaves, embarcações, locomotivas esobre veículos, aeronaves, embarcações, locomotivas esobre veículos, aeronaves, embarcações, locomotivas esobre veículos, aeronaves, embarcações, locomotivas esobre veículos, aeronaves, embarcações, locomotivas e

vagões;vagões;vagões;vagões;vagões;

ee) Equipamentos no interior do veículo;ee) Equipamentos no interior do veículo;ee) Equipamentos no interior do veículo;ee) Equipamentos no interior do veículo;ee) Equipamentos no interior do veículo;

ff)  Fitas de vídeo, CD, DVD, Blue Ray;ff)  Fitas de vídeo, CD, DVD, Blue Ray;ff)  Fitas de vídeo, CD, DVD, Blue Ray;ff)  Fitas de vídeo, CD, DVD, Blue Ray;ff)  Fitas de vídeo, CD, DVD, Blue Ray;

gg) Danos e/ou prejuízos causados a cabeças de impressão,gg) Danos e/ou prejuízos causados a cabeças de impressão,gg) Danos e/ou prejuízos causados a cabeças de impressão,gg) Danos e/ou prejuízos causados a cabeças de impressão,gg) Danos e/ou prejuízos causados a cabeças de impressão,

também conhecidas como “printheads”, bem como quaisquertambém conhecidas como “printheads”, bem como quaisquertambém conhecidas como “printheads”, bem como quaisquertambém conhecidas como “printheads”, bem como quaisquertambém conhecidas como “printheads”, bem como quaisquer

tipos de danos e/ou prejuízos por eles causados;tipos de danos e/ou prejuízos por eles causados;tipos de danos e/ou prejuízos por eles causados;tipos de danos e/ou prejuízos por eles causados;tipos de danos e/ou prejuízos por eles causados;

hh) Qualquer dano em decorrência do abandono ao bemhh) Qualquer dano em decorrência do abandono ao bemhh) Qualquer dano em decorrência do abandono ao bemhh) Qualquer dano em decorrência do abandono ao bemhh) Qualquer dano em decorrência do abandono ao bem

Segurado;Segurado;Segurado;Segurado;Segurado;

ii) Equipamentos quando objeto de “Viagens de Entrega”ii) Equipamentos quando objeto de “Viagens de Entrega”ii) Equipamentos quando objeto de “Viagens de Entrega”ii) Equipamentos quando objeto de “Viagens de Entrega”ii) Equipamentos quando objeto de “Viagens de Entrega”

realizadas ou sob a responsabilidade da fábrica, concessionária,realizadas ou sob a responsabilidade da fábrica, concessionária,realizadas ou sob a responsabilidade da fábrica, concessionária,realizadas ou sob a responsabilidade da fábrica, concessionária,realizadas ou sob a responsabilidade da fábrica, concessionária,

revenda, loja, bem como da transportadora, desde que orevenda, loja, bem como da transportadora, desde que orevenda, loja, bem como da transportadora, desde que orevenda, loja, bem como da transportadora, desde que orevenda, loja, bem como da transportadora, desde que o

Segurado não tenha tomado posse formal e efetiva doSegurado não tenha tomado posse formal e efetiva doSegurado não tenha tomado posse formal e efetiva doSegurado não tenha tomado posse formal e efetiva doSegurado não tenha tomado posse formal e efetiva do

equipamento por ele adquirido;equipamento por ele adquirido;equipamento por ele adquirido;equipamento por ele adquirido;equipamento por ele adquirido;

j j) Danos elétr icos, salvo se contratada a coberturaj j) Danos elétr icos, salvo se contratada a coberturaj j) Danos elétr icos, salvo se contratada a coberturaj j) Danos elétr icos, salvo se contratada a coberturaj j) Danos elétr icos, salvo se contratada a cobertura

adicional de Danos Elétricos;adicional de Danos Elétricos;adicional de Danos Elétricos;adicional de Danos Elétricos;adicional de Danos Elétricos;

kk) Subtração do equipamento, salvo se contratada akk) Subtração do equipamento, salvo se contratada akk) Subtração do equipamento, salvo se contratada akk) Subtração do equipamento, salvo se contratada akk) Subtração do equipamento, salvo se contratada a

cobertura adicional de Subtração do Bem;cobertura adicional de Subtração do Bem;cobertura adicional de Subtração do Bem;cobertura adicional de Subtração do Bem;cobertura adicional de Subtração do Bem;

ll) Desaparecimento inexplicável ou simples extravio doll) Desaparecimento inexplicável ou simples extravio doll) Desaparecimento inexplicável ou simples extravio doll) Desaparecimento inexplicável ou simples extravio doll) Desaparecimento inexplicável ou simples extravio do

bem segurado;bem segurado;bem segurado;bem segurado;bem segurado;

mm) Falta de conservação, manutenção e/ou reparo demm) Falta de conservação, manutenção e/ou reparo demm) Falta de conservação, manutenção e/ou reparo demm) Falta de conservação, manutenção e/ou reparo demm) Falta de conservação, manutenção e/ou reparo de

defeitos de conhecimento do Segurado;defeitos de conhecimento do Segurado;defeitos de conhecimento do Segurado;defeitos de conhecimento do Segurado;defeitos de conhecimento do Segurado;

nn) Defei to de fabr icação, execução de serviço denn) Defei to de fabr icação, execução de serviço denn) Defei to de fabr icação, execução de serviço denn) Defei to de fabr icação, execução de serviço denn) Defei to de fabr icação, execução de serviço de

manutenção, instalação, montagem, desmontagem e reparo;manutenção, instalação, montagem, desmontagem e reparo;manutenção, instalação, montagem, desmontagem e reparo;manutenção, instalação, montagem, desmontagem e reparo;manutenção, instalação, montagem, desmontagem e reparo;

oo) Danos causados em decorrência de inadequação ouoo) Danos causados em decorrência de inadequação ouoo) Danos causados em decorrência de inadequação ouoo) Danos causados em decorrência de inadequação ouoo) Danos causados em decorrência de inadequação ou

insuficiência de demanda de energia elétrica instalada noinsuficiência de demanda de energia elétrica instalada noinsuficiência de demanda de energia elétrica instalada noinsuficiência de demanda de energia elétrica instalada noinsuficiência de demanda de energia elétrica instalada no

local do qual o equipamento Segurado esteja sendolocal do qual o equipamento Segurado esteja sendolocal do qual o equipamento Segurado esteja sendolocal do qual o equipamento Segurado esteja sendolocal do qual o equipamento Segurado esteja sendo

util izado;util izado;util izado;util izado;util izado;

pp) Danos decorrentes da inobservância das condiçõespp) Danos decorrentes da inobservância das condiçõespp) Danos decorrentes da inobservância das condiçõespp) Danos decorrentes da inobservância das condiçõespp) Danos decorrentes da inobservância das condições

normais de uso e manutenção dos equipamentos, bemnormais de uso e manutenção dos equipamentos, bemnormais de uso e manutenção dos equipamentos, bemnormais de uso e manutenção dos equipamentos, bemnormais de uso e manutenção dos equipamentos, bem

como o desligamento intencional de dispositivos de segurançacomo o desligamento intencional de dispositivos de segurançacomo o desligamento intencional de dispositivos de segurançacomo o desligamento intencional de dispositivos de segurançacomo o desligamento intencional de dispositivos de segurança

ou de controles automáticos;ou de controles automáticos;ou de controles automáticos;ou de controles automáticos;ou de controles automáticos;

qq) Danos causados e/ou provocados ao equipamentoqq) Danos causados e/ou provocados ao equipamentoqq) Danos causados e/ou provocados ao equipamentoqq) Danos causados e/ou provocados ao equipamentoqq) Danos causados e/ou provocados ao equipamento

segurado quando constatado que o segurado e/ou principalsegurado quando constatado que o segurado e/ou principalsegurado quando constatado que o segurado e/ou principalsegurado quando constatado que o segurado e/ou principalsegurado quando constatado que o segurado e/ou principal

usuário têm menos que 18 anos de idade.usuário têm menos que 18 anos de idade.usuário têm menos que 18 anos de idade.usuário têm menos que 18 anos de idade.usuário têm menos que 18 anos de idade.

11. ACEITAÇÃO, RENOVAÇÃO E VIGÊNCIA DO SEGURO11. ACEITAÇÃO, RENOVAÇÃO E VIGÊNCIA DO SEGURO11. ACEITAÇÃO, RENOVAÇÃO E VIGÊNCIA DO SEGURO11. ACEITAÇÃO, RENOVAÇÃO E VIGÊNCIA DO SEGURO11. ACEITAÇÃO, RENOVAÇÃO E VIGÊNCIA DO SEGURO

11.111.111.111.111.1 A aceitação e alteração do contrato de seguro somente poderá

ser feita, mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante

ou por corretor de seguros habilitado.

11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 A Porto Seguro fornecerá ao proponente o protocolo que

identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data

e hora de seu recebimento.

11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 À Porto Seguro é reservado o direito de aceitar ou recusar

o seguro, independente da ocorrência de sinistro, até 15 (quinze)

dias da data de protocolo da proposta de seguro na Cia, mesmo

tratando-se de renovação, bem como para alterações que impliquem

modificação do risco.

11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 A emissão da apólice, do certificado ou do endosso será feita

em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.511.511.511.511.5 A inexistência de manifestação expressa da Porto Seguro

dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados do protocolo da

proposta implicará na aceitação automática do seguro.

11.611.611.611.611.6 A solicitação de documentos complementares, para análise e

aceitação do risco ou da alteração da proposta, poderá ser feita

apenas uma vez, durante o prazo previsto para aceitação, quando

o proponente for pessoa física. A solicitação de documentos

complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo

previsto 15 (quinze) dias, desde que a Porto Seguro indique

fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da

proposta ou taxação do risco, quando o proponente for pessoa

jurídica. No caso de solicitação de documentos complementares, para

análise e aceitação do risco ou da alteração proposta, o prazo de

15 (quinze) dias ficará suspenso, voltando a correr a partir da data

em que se der a entrega da documentação.

11.711.711.711.711.7 Não havendo pagamento de prêmio quando do protocolo da

proposta, o início de vigência da cobertura deverá coincidir com a

data da aceitação da proposta ou com data distinta desde que

expressamente acordada entre as partes. Nos casos em que a

proposta de seguro tenha sido recepcionada, com adiantamento de

valor para futuro pagamento parcial ou total do prêmio, terão seu

início de vigência a partir da data de recepção da proposta pela

Porto Seguro.

11.811.811.811.811.8 Se a proposta de seguro tiver sido recebida com adiantamento

de valor para futuro pagamento parcial ou total do prêmio e for

recusada dentro dos prazos previstos, a cobertura vigorará por mais

2 (dois) dias úteis, contados a partir da data que o proponente, seu

representante ou o corretor de seguros tiver conhecimento formal da

recusa.

11.911.911.911.911.9 No caso de não aceitação, a proposta de seguro será

devolvida juntamente com carta informando o motivo da recusa. Caso

já tenha havido pagamento de prêmio, os valores pagos serão

devolvidos, atualizados a partir da data da formalização da recusa

até a data da efetiva restituição pela Porto Seguro, pelo índice IPCA/

IBGE. O valor do adiantamento é devido no momento da formalização

da recusa, devendo ser restituído ao proponente, no prazo máximo

de 10 (dez) dias corridos, integralmente ou deduzido da parcela

“pro-rata temporis” correspondente ao período em que tiver prevalecido

a cobertura. Caso não ocorra a devolução do prêmio no prazo

previsto implicará na aplicação de juros de mora de 12% ao ano,

a partir do 11º dia, sem prejuízo da sua atualização. A atualização
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será efetuada com base na variação apurado entre o último índice

publicado antes da data de exigibilidade da obrigação pecuniária e

aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva

liquidação.

11.10 N11.10 N11.10 N11.10 N11.10 Na hipótese de não devolução do prêmio a partir da data

de exigibilidade, a atualização monetária será feita pela variação

positiva do IPCA/IBGE – (Índice de Preços ao Consumidor Amplo).

Se houver extinção do índice pactuado, a Seguradora aplicará

automaticamente o índice IPC/FIPE.

11.1111.1111.1111.1111.11 A primeira renovação deste seguro poderá ocorrer de forma

automática, uma única vez, nos termos da Lei, desde que não haja

desistência expressa da Porto Seguro ou do Segurado até 60

(sessenta) dias antes de seu vencimento.

11.1211.1211.1211.1211.12 A partir da segunda renovação o Segurado deverá demonstrar

sua intenção em renovar o seguro através de protocolo de uma

nova proposta de seguro.

11.1311.1311.1311.1311.13 Este seguro permanecerá em vigor pelo prazo estipulado na

apólice, cuja vigência se inicia desde as vinte e quatro horas do dia

em que a proposta de seguro for protocolizada na Porto Seguro.

12 CONCORRÊNCIA DE APÓLICES12 CONCORRÊNCIA DE APÓLICES12 CONCORRÊNCIA DE APÓLICES12 CONCORRÊNCIA DE APÓLICES12 CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

12.112.112.112.112.1 O segurado que, na vigência do contrato, pretender obter

novo seguro sobre o mesmo bem e contra os mesmos riscos,

deverá comunicar sua intenção, previamente, por escrito, a todas as

seguradoras envolvidas, sob pena de perda de direito.

12.212.212.212.212.2 O prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado por

cobertura de responsabilidade civil, cuja indenização esteja sujeita às

disposições deste contrato, será constituído pela soma das seguintes

parcelas:

a) a) a) a) a) Despesas, comprovadamente, efetuadas pelo segurado durante e/

ou após a ocorrência de danos a terceiros, com o objetivo de

reduzir sua responsabilidade;

b) b) b) b) b) Valores das reparações estabelecidas em sentença judicial transitada

em julgado e/ou por acordo entre as partes, nesta última hipótese

com a anuência expressa das seguradoras envolvidas.

12.312.312.312.312.3 De maneira análoga, o prejuízo total relativo a qualquer sinistro

amparado pelas demais coberturas será constituído pela soma das

seguintes parcelas:

a) a) a) a) a) Despesas de salvamento, comprovadamente efetuadas pelo segurado

durante e/ou após a ocorrência do sinistro;

b) b) b) b) b) Valor referente aos danos materiais, comprovadamente causados

pelo segurado e/ou por terceiros na tentativa de minorar o dano ou

salvar a coisa;

c) c) c) c) c) Danos sofridos pelos bens segurados.

12.412.412.412.412.4 A indenização relativa a qualquer sinistro não poderá exceder, em

hipótese alguma, o valor do prejuízo vinculado à cobertura considerada.

12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 Na ocorrência de sinistro contemplado por coberturas concorrentes,

ou seja, que garantam os mesmos interesses contra os mesmos

riscos, em apólices distintas, a distribuição de responsabilidade entre

as Seguradoras envolvidas deverá obedecer às seguintes disposições:

12.5.112.5.112.5.112.5.112.5.1 Será calculada a indenização individual de cada cobertura como

se o respectivo contrato fosse o único vigente, considerando-se, quando

for o caso, franquias, participações obrigatórias do Segurado, limite

máximo de indenização da cobertura e cláusulas de rateio;

12.5.212.5.212.5.212.5.212.5.2 Será calculada a “indenização individual ajustada” de cada

cobertura, na forma a seguir indicada:

a) a) a) a) a) Se, para uma determinada apólice, for verificado que a soma das

indenizações correspondentes às diversas coberturas abrangidas pelo

sinistro é maior que seu respectivo limite máximo de garantia, a

indenização individual de cada cobertura será recalculada, determinando-

se, assim, a respectiva indenização individual ajustada. Para efeito deste

recálculo, as indenizações individuais ajustadas relativas às coberturas

que não apresentem concorrência com outras apólices serão as

maiores possíveis, observados os respectivos prejuízos e limites máximos

de indenização. O valor restante do limite máximo de garantia da

apólice será distribuído entre as coberturas concorrentes, observados os

prejuízos e os limites máximos de indenização destas coberturas;

b) b) b) b) b) Caso contrário, a “indenização individual ajustada” será a

indenização individual, calculada de acordo com o subitemsubitemsubitemsubitemsubitem 12.5.112.5.112.5.112.5.112.5.1

deste artigo.

12.5.312.5.312.5.312.5.312.5.3      Será definida a soma das indenizações individuais ajustadas

das coberturas concorrentes de diferentes apólices, relativas aos

prejuízos comuns, calculadas de acordo com o itemitemitemitemitem 12.5.2;12.5.2;12.5.2;12.5.2;12.5.2;

12.5.412.5.412.5.412.5.412.5.4 Se a quantia a que se refere o item 12.5 item 12.5 item 12.5 item 12.5 item 12.5 for igual ou

inferior ao prejuízo vinculado à cobertura concorrente, cada Seguradora

envolvida participará com a respectiva indenização individual ajustada,

assumindo o Segurado a responsabilidade pela diferença, se houver;

12.5.512.5.512.5.512.5.512.5.5 Se a quantia estabelecida no item 12.5item 12.5item 12.5item 12.5item 12.5 for maior que o

prejuízo vinculado à cobertura concorrente, cada Seguradora envolvida

participará com percentual do prejuízo correspondente à razão entre

a respectiva indenização individual ajustada e a quantia estabelecida

naquele inciso.

12.612.612.612.612.6 A sub-rogação relativa a salvados operar-se-á na mesma

proporção da cota de participação de cada Seguradora na indenização

paga.

12.712.712.712.712.7 Salvo disposição em contrário, a Seguradora que tiver participado

com a maior parte da indenização ficará encarregada de negociar os

salvados e repassar a quota-parte, relativa ao produto desta negociação,

às demais participantes.

1313131313..... ATUALIZAÇÃO E ALTERAÇÃO DE VALORES CONTRATADOS ATUALIZAÇÃO E ALTERAÇÃO DE VALORES CONTRATADOS ATUALIZAÇÃO E ALTERAÇÃO DE VALORES CONTRATADOS ATUALIZAÇÃO E ALTERAÇÃO DE VALORES CONTRATADOS ATUALIZAÇÃO E ALTERAÇÃO DE VALORES CONTRATADOS

13.113.113.113.113.1 Os limites máximos de garantia, prêmios e outros valores

descritos neste contrato, estão expressos em REAISREAISREAISREAISREAIS e não serão

atualizados ou corrigidos monetariamente por qualquer índice do

mercado, salvo se novas regras forem decretadas pelo Governo

Federal.

13.213.213.213.213.2 O Segurado, a qualquer tempo, poderá subscrever nova

proposta ou solicitar emissão de endosso, para alteração do limite da

garantia contratualmente previsto, ficando a critério da Porto Seguro

sua aceitação e alteração do prêmio, quando couber.

14. PAGAMENTO DO PRÊMIO14. PAGAMENTO DO PRÊMIO14. PAGAMENTO DO PRÊMIO14. PAGAMENTO DO PRÊMIO14. PAGAMENTO DO PRÊMIO

14.114.114.114.114.1 O pagamento do seguro poderá ser efetuado à vista ou em

parcelas mensais conforme as condições disponibilizadas pela Porto

Seguro e a opção do Segurado;

14.214.214.214.214.2 A data-limite para pagamento do prêmio (integral ou

parceladamente) não poderá ultrapassar a data indicada nos instrumentos

de cobrança;
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14.314.314.314.314.3 Quando a data-limite coincidir com dia em que não haja

expediente bancário, o Segurado poderá pagar o prêmio no primeiro

dia útil em que houver expediente bancário;

14.414.414.414.414.4 Endossos realizados nos 30 (trinta) dias anteriores ao término

de vigência da apólice deverão ser pagos obrigatoriamente à vista;

14.514.514.514.514.5 Impostos serão acrescidos no cálculo do prêmio a ser pago

pelo Segurado;

14.614.614.614.614.6 No prêmio total da apólice/endosso pago em parcelas em reais

(R$), mensais e sucessivas, não haverá custo administrativo de parcelamento;

14.714.714.714.714.7 É garantida ao Segurado, quando houver parcelamento com

juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma

das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros

pactuados;

14.814.814.814.814.8 O boleto de cobrança será encaminhado diretamente ao

Segurado ou ao seu Representante, ou ainda, por expressa solicitação

de qualquer um destes, ao Corretor de Seguros, observada a

antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do

respectivo vencimento;

14.8.1 Se o sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento14.8.1 Se o sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento14.8.1 Se o sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento14.8.1 Se o sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento14.8.1 Se o sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento

do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas,do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas,do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas,do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas,do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas,

sem que tenha sido efetuado, o direito à indenização nãosem que tenha sido efetuado, o direito à indenização nãosem que tenha sido efetuado, o direito à indenização nãosem que tenha sido efetuado, o direito à indenização nãosem que tenha sido efetuado, o direito à indenização não

ficará prejudicado.ficará prejudicado.ficará prejudicado.ficará prejudicado.ficará prejudicado.

Quando o pagamento da indenização acarretar o cancelamentoQuando o pagamento da indenização acarretar o cancelamentoQuando o pagamento da indenização acarretar o cancelamentoQuando o pagamento da indenização acarretar o cancelamentoQuando o pagamento da indenização acarretar o cancelamento

do contrato de seguro, as parcelas vincendas serão deduzidasdo contrato de seguro, as parcelas vincendas serão deduzidasdo contrato de seguro, as parcelas vincendas serão deduzidasdo contrato de seguro, as parcelas vincendas serão deduzidasdo contrato de seguro, as parcelas vincendas serão deduzidas

integralmente do valor da indenização e os juros advindosintegralmente do valor da indenização e os juros advindosintegralmente do valor da indenização e os juros advindosintegralmente do valor da indenização e os juros advindosintegralmente do valor da indenização e os juros advindos

do fracionamento serão excluídos de forma proporcional;do fracionamento serão excluídos de forma proporcional;do fracionamento serão excluídos de forma proporcional;do fracionamento serão excluídos de forma proporcional;do fracionamento serão excluídos de forma proporcional;

14.914.914.914.914.9 Na hipótese de não-pagamento do prêmio, serãoNa hipótese de não-pagamento do prêmio, serãoNa hipótese de não-pagamento do prêmio, serãoNa hipótese de não-pagamento do prêmio, serãoNa hipótese de não-pagamento do prêmio, serão

observadas as seguintes disposições:observadas as seguintes disposições:observadas as seguintes disposições:observadas as seguintes disposições:observadas as seguintes disposições:

a) Cancelamento do seguro - decorridos os prazos paraa) Cancelamento do seguro - decorridos os prazos paraa) Cancelamento do seguro - decorridos os prazos paraa) Cancelamento do seguro - decorridos os prazos paraa) Cancelamento do seguro - decorridos os prazos para

quitação do respectivo prêmio, o contrato ou aditamento aquitação do respectivo prêmio, o contrato ou aditamento aquitação do respectivo prêmio, o contrato ou aditamento aquitação do respectivo prêmio, o contrato ou aditamento aquitação do respectivo prêmio, o contrato ou aditamento a

ele referente ficará cancelado, automaticamente e de plenoele referente ficará cancelado, automaticamente e de plenoele referente ficará cancelado, automaticamente e de plenoele referente ficará cancelado, automaticamente e de plenoele referente ficará cancelado, automaticamente e de pleno

direito, independentemente de qualquer interpelação judicialdireito, independentemente de qualquer interpelação judicialdireito, independentemente de qualquer interpelação judicialdireito, independentemente de qualquer interpelação judicialdireito, independentemente de qualquer interpelação judicial

ou extrajudicial, observado o disposto no item seguinte;ou extrajudicial, observado o disposto no item seguinte;ou extrajudicial, observado o disposto no item seguinte;ou extrajudicial, observado o disposto no item seguinte;ou extrajudicial, observado o disposto no item seguinte;

b) Nos casos em que há falta de pagamento de qualquerb) Nos casos em que há falta de pagamento de qualquerb) Nos casos em que há falta de pagamento de qualquerb) Nos casos em que há falta de pagamento de qualquerb) Nos casos em que há falta de pagamento de qualquer

uma das parcelas subsequentes à primeira, o prazo deuma das parcelas subsequentes à primeira, o prazo deuma das parcelas subsequentes à primeira, o prazo deuma das parcelas subsequentes à primeira, o prazo deuma das parcelas subsequentes à primeira, o prazo de

vigência da cobertura será ajustado em função do prêmiovigência da cobertura será ajustado em função do prêmiovigência da cobertura será ajustado em função do prêmiovigência da cobertura será ajustado em função do prêmiovigência da cobertura será ajustado em função do prêmio

efetivamente pago, tomando-se por base, no mínimo, aefetivamente pago, tomando-se por base, no mínimo, aefetivamente pago, tomando-se por base, no mínimo, aefetivamente pago, tomando-se por base, no mínimo, aefetivamente pago, tomando-se por base, no mínimo, a

Tabela de Prazo Curto;Tabela de Prazo Curto;Tabela de Prazo Curto;Tabela de Prazo Curto;Tabela de Prazo Curto;

c) A Porto Seguro informará o novo prazo de vigênciac) A Porto Seguro informará o novo prazo de vigênciac) A Porto Seguro informará o novo prazo de vigênciac) A Porto Seguro informará o novo prazo de vigênciac) A Porto Seguro informará o novo prazo de vigência

ajustado ao Segurado ou ao seu Representante Legal, porajustado ao Segurado ou ao seu Representante Legal, porajustado ao Segurado ou ao seu Representante Legal, porajustado ao Segurado ou ao seu Representante Legal, porajustado ao Segurado ou ao seu Representante Legal, por

meio de comunicação escrita;meio de comunicação escrita;meio de comunicação escrita;meio de comunicação escrita;meio de comunicação escrita;

d) Para os percentuais não previstos na Tabela de Prazod) Para os percentuais não previstos na Tabela de Prazod) Para os percentuais não previstos na Tabela de Prazod) Para os percentuais não previstos na Tabela de Prazod) Para os percentuais não previstos na Tabela de Prazo

Curto, deverão ser aplicados os percentuais imediatamenteCurto, deverão ser aplicados os percentuais imediatamenteCurto, deverão ser aplicados os percentuais imediatamenteCurto, deverão ser aplicados os percentuais imediatamenteCurto, deverão ser aplicados os percentuais imediatamente

superiores. Para os seguros com vigência diferente de umsuperiores. Para os seguros com vigência diferente de umsuperiores. Para os seguros com vigência diferente de umsuperiores. Para os seguros com vigência diferente de umsuperiores. Para os seguros com vigência diferente de um

ano, o prazo em dias, previsto na Tabela, será adaptadoano, o prazo em dias, previsto na Tabela, será adaptadoano, o prazo em dias, previsto na Tabela, será adaptadoano, o prazo em dias, previsto na Tabela, será adaptadoano, o prazo em dias, previsto na Tabela, será adaptado

proporcionalmente ao período contratado;proporcionalmente ao período contratado;proporcionalmente ao período contratado;proporcionalmente ao período contratado;proporcionalmente ao período contratado;

e) O Segurado poderá restabelecer os efeitos da apólicee) O Segurado poderá restabelecer os efeitos da apólicee) O Segurado poderá restabelecer os efeitos da apólicee) O Segurado poderá restabelecer os efeitos da apólicee) O Segurado poderá restabelecer os efeitos da apólice

pelo período inicialmente contratado, desde que retome opelo período inicialmente contratado, desde que retome opelo período inicialmente contratado, desde que retome opelo período inicialmente contratado, desde que retome opelo período inicialmente contratado, desde que retome o

pagamento do prêmio devido dentro do prazo de coberturapagamento do prêmio devido dentro do prazo de coberturapagamento do prêmio devido dentro do prazo de coberturapagamento do prêmio devido dentro do prazo de coberturapagamento do prêmio devido dentro do prazo de cobertura

concedido previsto na Tabela de Prazo Curto, devendo aconcedido previsto na Tabela de Prazo Curto, devendo aconcedido previsto na Tabela de Prazo Curto, devendo aconcedido previsto na Tabela de Prazo Curto, devendo aconcedido previsto na Tabela de Prazo Curto, devendo a

Porto Seguro aplicar a taxa de juros conforme estipuladaPorto Seguro aplicar a taxa de juros conforme estipuladaPorto Seguro aplicar a taxa de juros conforme estipuladaPorto Seguro aplicar a taxa de juros conforme estipuladaPorto Seguro aplicar a taxa de juros conforme estipulada

na apólice de seguros contratada;na apólice de seguros contratada;na apólice de seguros contratada;na apólice de seguros contratada;na apólice de seguros contratada;

f) Restabelecido o pagamento do prêmio das parcelasf) Restabelecido o pagamento do prêmio das parcelasf) Restabelecido o pagamento do prêmio das parcelasf) Restabelecido o pagamento do prêmio das parcelasf) Restabelecido o pagamento do prêmio das parcelas

ajustadas, acrescidas dos encargos contratualmente previstos,ajustadas, acrescidas dos encargos contratualmente previstos,ajustadas, acrescidas dos encargos contratualmente previstos,ajustadas, acrescidas dos encargos contratualmente previstos,ajustadas, acrescidas dos encargos contratualmente previstos,

dentro do novo prazo de vigência ajustada, ficará automaticamentedentro do novo prazo de vigência ajustada, ficará automaticamentedentro do novo prazo de vigência ajustada, ficará automaticamentedentro do novo prazo de vigência ajustada, ficará automaticamentedentro do novo prazo de vigência ajustada, ficará automaticamente

restaurado o prazo de vigência original da apólice;restaurado o prazo de vigência original da apólice;restaurado o prazo de vigência original da apólice;restaurado o prazo de vigência original da apólice;restaurado o prazo de vigência original da apólice;

g) Findo o prazo de vigência ajustada sem que tenhag) Findo o prazo de vigência ajustada sem que tenhag) Findo o prazo de vigência ajustada sem que tenhag) Findo o prazo de vigência ajustada sem que tenhag) Findo o prazo de vigência ajustada sem que tenha

sido retomado o pagamento do prêmio ou no caso desido retomado o pagamento do prêmio ou no caso desido retomado o pagamento do prêmio ou no caso desido retomado o pagamento do prêmio ou no caso desido retomado o pagamento do prêmio ou no caso de

fracionamento em que a aplicação da tabela de prazofracionamento em que a aplicação da tabela de prazofracionamento em que a aplicação da tabela de prazofracionamento em que a aplicação da tabela de prazofracionamento em que a aplicação da tabela de prazo

curto não resulte em alteração de vigência da cobertura,curto não resulte em alteração de vigência da cobertura,curto não resulte em alteração de vigência da cobertura,curto não resulte em alteração de vigência da cobertura,curto não resulte em alteração de vigência da cobertura,

a Porto Seguro procederá ao cancelamento do contrato;a Porto Seguro procederá ao cancelamento do contrato;a Porto Seguro procederá ao cancelamento do contrato;a Porto Seguro procederá ao cancelamento do contrato;a Porto Seguro procederá ao cancelamento do contrato;

h) Na ocorrência de Perda Total durante o período emh) Na ocorrência de Perda Total durante o período emh) Na ocorrência de Perda Total durante o período emh) Na ocorrência de Perda Total durante o período emh) Na ocorrência de Perda Total durante o período em

que o Segurado, beneficiado pelo prazo de vigênciaque o Segurado, beneficiado pelo prazo de vigênciaque o Segurado, beneficiado pelo prazo de vigênciaque o Segurado, beneficiado pelo prazo de vigênciaque o Segurado, beneficiado pelo prazo de vigência

concedido conforme a Tabela de Prazo Curto esteve emconcedido conforme a Tabela de Prazo Curto esteve emconcedido conforme a Tabela de Prazo Curto esteve emconcedido conforme a Tabela de Prazo Curto esteve emconcedido conforme a Tabela de Prazo Curto esteve em

mora, a Porto Seguro cobrará as parcelas vencidas emora, a Porto Seguro cobrará as parcelas vencidas emora, a Porto Seguro cobrará as parcelas vencidas emora, a Porto Seguro cobrará as parcelas vencidas emora, a Porto Seguro cobrará as parcelas vencidas e

vincendas e os juros, incidentes sobre as primeiras;vincendas e os juros, incidentes sobre as primeiras;vincendas e os juros, incidentes sobre as primeiras;vincendas e os juros, incidentes sobre as primeiras;vincendas e os juros, incidentes sobre as primeiras;

i) Na hipótese de não-pagamento de uma ou maisi) Na hipótese de não-pagamento de uma ou maisi) Na hipótese de não-pagamento de uma ou maisi) Na hipótese de não-pagamento de uma ou maisi) Na hipótese de não-pagamento de uma ou mais

parcelas do prêmio e decorrido o prazo de coberturaparcelas do prêmio e decorrido o prazo de coberturaparcelas do prêmio e decorrido o prazo de coberturaparcelas do prêmio e decorrido o prazo de coberturaparcelas do prêmio e decorrido o prazo de cobertura

concedido conforme aplicação da Tabela de Prazo Curto,concedido conforme aplicação da Tabela de Prazo Curto,concedido conforme aplicação da Tabela de Prazo Curto,concedido conforme aplicação da Tabela de Prazo Curto,concedido conforme aplicação da Tabela de Prazo Curto,

a apólice ficará cancelada de pleno direito, sem direito aa apólice ficará cancelada de pleno direito, sem direito aa apólice ficará cancelada de pleno direito, sem direito aa apólice ficará cancelada de pleno direito, sem direito aa apólice ficará cancelada de pleno direito, sem direito a

indenizações por parte do Segurado;indenizações por parte do Segurado;indenizações por parte do Segurado;indenizações por parte do Segurado;indenizações por parte do Segurado;

j) A falta de pagamento da primeira parcela do prêmio ouj) A falta de pagamento da primeira parcela do prêmio ouj) A falta de pagamento da primeira parcela do prêmio ouj) A falta de pagamento da primeira parcela do prêmio ouj) A falta de pagamento da primeira parcela do prêmio ou

do prêmio total à vista implicará o cancelamento automáticodo prêmio total à vista implicará o cancelamento automáticodo prêmio total à vista implicará o cancelamento automáticodo prêmio total à vista implicará o cancelamento automáticodo prêmio total à vista implicará o cancelamento automático

da apólice;da apólice;da apólice;da apólice;da apólice;

k) Fica vedado o cancelamento do contrato de segurok) Fica vedado o cancelamento do contrato de segurok) Fica vedado o cancelamento do contrato de segurok) Fica vedado o cancelamento do contrato de segurok) Fica vedado o cancelamento do contrato de seguro

cujo prêmio tenha sido pago à vista, mediante financiamentocujo prêmio tenha sido pago à vista, mediante financiamentocujo prêmio tenha sido pago à vista, mediante financiamentocujo prêmio tenha sido pago à vista, mediante financiamentocujo prêmio tenha sido pago à vista, mediante financiamento

obtido junto às instituições financeiras, quando o Seguradoobtido junto às instituições financeiras, quando o Seguradoobtido junto às instituições financeiras, quando o Seguradoobtido junto às instituições financeiras, quando o Seguradoobtido junto às instituições financeiras, quando o Segurado

deixar de pagar o financiamento.deixar de pagar o financiamento.deixar de pagar o financiamento.deixar de pagar o financiamento.deixar de pagar o financiamento.

14.1014.1014.1014.1014.10 TABELA DE PRAZO CURTOTABELA DE PRAZO CURTOTABELA DE PRAZO CURTOTABELA DE PRAZO CURTOTABELA DE PRAZO CURTO

Nos casos de não pagamento do prêmio, de rescisão e de

cancelamento do seguro por iniciativa do Segurado, a Porto Seguro

aplicará os percentuais da tabela a seguir para cálculo do prêmio:

RELAÇÃO A SER APLICADARELAÇÃO A SER APLICADARELAÇÃO A SER APLICADARELAÇÃO A SER APLICADARELAÇÃO A SER APLICADA

SOBRE A VIGÊNCIA ORIGI-SOBRE A VIGÊNCIA ORIGI-SOBRE A VIGÊNCIA ORIGI-SOBRE A VIGÊNCIA ORIGI-SOBRE A VIGÊNCIA ORIGI-

NAL PARA OBTENÇÃO DENAL PARA OBTENÇÃO DENAL PARA OBTENÇÃO DENAL PARA OBTENÇÃO DENAL PARA OBTENÇÃO DE

PRAZO EM DIASPRAZO EM DIASPRAZO EM DIASPRAZO EM DIASPRAZO EM DIAS

% DO PRÊMIO% DO PRÊMIO% DO PRÊMIO% DO PRÊMIO% DO PRÊMIO

15/365

30/365

45/365

60/365

75/365

90/365

105/365

120/365

135/365

150/365

165/365

180/365

195/365

210/365

225/365

240/365

255/365

270/365

285/365

300/365

315/365

330/365

345/365

365/365

13

20

27

30

37

40

46

50

56

60

66

70

73

75

78

80

83

85

88

90

93

95

98

100



PSCGRE04RDEP042015 2611.17.02.E  10

1515151515. FORMAS DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. FORMAS DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. FORMAS DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. FORMAS DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. FORMAS DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO

O pagamento da indenização decorrente de sinistro coberto por este

seguro corresponderá ao valor dos prejuízos indenizáveis causados

aos bens cobertos, descontando a depreciação e a Participação

Obrigatória do Segurado, quando houver, respeitando sempre o

Limite Máximo de Indenização contratado para cada cobertura.

A Porto Seguro indenizará o Segurado, nos casos de sinistro coberto

pela Apólice, mediante acordo entre as partes, optando por uma das

seguintes formas:

15.1 Reposição15.1 Reposição15.1 Reposição15.1 Reposição15.1 Reposição do bem por outro equivalente. Não sendo possível

a Reposição,Reposição,Reposição,Reposição,Reposição, a indenização será em moeda corrente;

Importante:Importante:Importante:Importante:Importante: Na indenização efetuada por meio da REPOSIÇÂOREPOSIÇÂOREPOSIÇÂOREPOSIÇÂOREPOSIÇÂO

do bem, poderão ser utilizados aparelhos remanufaturados/refabricados

e/ou recondicionados.

15.215.215.215.215.2 Autorização do conserto do bem, indenizando ao Segurado o

valor dos reparos.

15.315.315.315.315.3 Indenização em moeda corrente.

15.415.415.415.415.4 Em qualquer caso, a indenização ficará limitada ao valor atual

do bem no estado de novo, a preços correntes na data imediatamente

anterior à ocorrência do sinistro deduzido a depreciação pelo uso,

idade, obsolescência e estado de conservação. Fica a critério da

Porto Seguro a aplicação do método da Linha retaLinha retaLinha retaLinha retaLinha reta.

1 616161616. OBRIGAÇÕES GERAIS DO SEGURADO. OBRIGAÇÕES GERAIS DO SEGURADO. OBRIGAÇÕES GERAIS DO SEGURADO. OBRIGAÇÕES GERAIS DO SEGURADO. OBRIGAÇÕES GERAIS DO SEGURADO

16.116.116.116.116.1 Comunicar a Porto Seguro imediatamente, logo após o

conhecimento do fato causador dos prejuízos indenizáveis por este

seguro, pelo meio mais rápido ao seu alcance, sem prejuízo da

comunicação escrita;

16.216.216.216.216.2 Registrar a ocorrência do sinistro junto às autoridades competentes

se for o caso;

16.316.316.316.316.3 Fornecer a Porto Seguro todas as informações sobre as

circunstâncias relacionadas ao evento;

16.416.416.416.416.4 Conservar todos os indícios e vestígios deixados no local e

nos bens Segurados, enquanto for necessário para constatação e

apuração da Porto Seguro;

16.516.516.516.516.5 Apresentar todas as provas da ocorrência do sinistro, da

existência e quantidade dos bens ou valores além dos livros ou

registros comerciais exigidos por Lei, bem como toda a documentação

exigível e indispensável à comprovação dos prejuízos;

16.616.616.616.616.6 Tomar todas as providências ao seu alcance para proteger os

bens Segurados e/ou evitar a agravação dos prejuízos;

16.716.716.716.716.7 Não iniciar a reparação dos danos sem prévia concordância

da Porto Seguro, salvo se para atender interesse público ou para

evitar a agravação dos prejuízos;

16.816.816.816.816.8 Facultar a Porto Seguro a adoção de medidas policiais,

judiciais e outras para plena elucidação do caso e apuração dos

prejuízos.

17. SINISTRO17. SINISTRO17. SINISTRO17. SINISTRO17. SINISTRO

17.117.117.117.117.1 A Porto Seguro efetuará a liquidação do sinistro no prazo

máximo de 30 (trinta) dias contados a partir da entrega de todos

os documentos básicos previstos, ressalvado o disposto no item 17.8.

17.217.217.217.217.2 Havendo cobertura securitária e expirado o prazo de 30

(trinta) dias, desde que o Segurado tenha entregado todos os

documentos solicitados pela Porto Seguro e necessários à liquidação

do sinistro, o valor da indenização será atualizado monetariamente

pela variação positiva do IPCA/IBGE a partir da data de ocorrência

do evento.

17.317.317.317.317.3 O não pagamento da indenização no prazo previsto implicará

na aplicação de juros de mora de 12% ao ano, a partir do 31º dia,

sem prejuízo da sua atualização.

17.417.417.417.417.4 No caso de extinção do índice pactuado, haverá substituição

automática para aplicação do índice IPC/FIPE.

17.517.517.517.517.5 O pagamento de valores relativos à atualização monetária e

juros moratórios far-se-á independente de notificação ou interpelação

judicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores do contrato.

17.617.617.617.617.6 Correrão, obrigatoriamente, por conta da Porto Seguro, até o

limite máximo da indenização fixado no contrato:

a) a) a) a) a) As despesas de salvamento comprovadamente efetuadas pelo

Segurado durante e/ou após a ocorrência de um sinistro;

b) b) b) b) b) Os valores referentes aos danos materiais comprovadamente

causados pelo Segurado e/ou por terceiros na tentativa de evitar o

sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa;.

17.717.717.717.717.7 Poderá a Porto Seguro exigir atestados ou certidões de

autoridades competentes, bem como o resultado de inquéritos ou

processos instaurados em virtude do fato que produziu o sinistro,

sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

Alternativamente, poderá solicitar cópia da certidão de abertura de

inquérito, que porventura tiver sido instaurado.

17.8 Em caso de solicitação de novos documentos, mediante17.8 Em caso de solicitação de novos documentos, mediante17.8 Em caso de solicitação de novos documentos, mediante17.8 Em caso de solicitação de novos documentos, mediante17.8 Em caso de solicitação de novos documentos, mediante

dúvida fundada e justificável, a contagem do prazo paradúvida fundada e justificável, a contagem do prazo paradúvida fundada e justificável, a contagem do prazo paradúvida fundada e justificável, a contagem do prazo paradúvida fundada e justificável, a contagem do prazo para

liquidação do sinistro será suspensa, reiniciando sualiquidação do sinistro será suspensa, reiniciando sualiquidação do sinistro será suspensa, reiniciando sualiquidação do sinistro será suspensa, reiniciando sualiquidação do sinistro será suspensa, reiniciando sua

contagem a partir do dia útil subsequente àquele em quecontagem a partir do dia útil subsequente àquele em quecontagem a partir do dia útil subsequente àquele em quecontagem a partir do dia útil subsequente àquele em quecontagem a partir do dia útil subsequente àquele em que

forem completamente atendidas as exigências.forem completamente atendidas as exigências.forem completamente atendidas as exigências.forem completamente atendidas as exigências.forem completamente atendidas as exigências.

17.9 Documentos Necessários em caso de Sinistro17.9 Documentos Necessários em caso de Sinistro17.9 Documentos Necessários em caso de Sinistro17.9 Documentos Necessários em caso de Sinistro17.9 Documentos Necessários em caso de Sinistro

Em função do evento poderão ser solicitados os seguintes documentos:

a) a) a) a) a) Carta do Segurado comunicando a ocorrência do sinistro em

qualquer das coberturas contratadas;

b) b) b) b) b) Boletim de Ocorrência Policial, nas ocorrências de Incêndio,

Explosão, Subtração de Bens e Impacto de Veículos;

c) c) c) c) c) Laudo do Instituto de Criminalística nas ocorrências de Incêndio,

Explosão e Subtração de bens;

d) d) d) d) d) Laudo do Corpo de Bombeiros, nas ocorrências de Incêndio,

Raio e Explosão;

e) e) e) e) e) Orçamentos prévios e detalhados nas ocorrências de Incêndio,

Raio, Explosão, Danos Elétricos, Impacto de Veículos, Subtração de

Bens e Vendaval;

f) f) f) f) f) Nota Fiscal de Aquisições e Manuais dos objetos sinistrados e/ou

Recibo de Compra e Venda (desde que conste a data de aquisição

do equipamento) com reconhecimento de firma em cartório e/ou

Invoice e/ou Declaração de Importação (A declaração deve ser feita

em papel timbrado e/ou conter carimbo de CNPJ da importadora

com a descrição e valor do equipamento) e/ou Cupom fiscal;
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g )g )g )g )g ) Boletim meteorológico nas ocorrências de Vendaval, Ciclone, Furacão

e Tornado;

h )h )h )h )h ) Carta com indicação do banco, agência e conta corrente, exclusivamente

do Segurado, para crédito do valor da indenização na ocorrência de

sinistros em todas as coberturas;.

Quando Pessoa Física, apresentar também:Quando Pessoa Física, apresentar também:Quando Pessoa Física, apresentar também:Quando Pessoa Física, apresentar também:Quando Pessoa Física, apresentar também:

- Cópia do R.G. ou documento de identificação;

- Cópia do C.P.F;

- Cópia do comprovante de Residência.

Outros documentos e/ou complementares aos anterioresOutros documentos e/ou complementares aos anterioresOutros documentos e/ou complementares aos anterioresOutros documentos e/ou complementares aos anterioresOutros documentos e/ou complementares aos anteriores

poderão ser solicitados em função do evento.poderão ser solicitados em função do evento.poderão ser solicitados em função do evento.poderão ser solicitados em função do evento.poderão ser solicitados em função do evento.

Em caso de solicitação de novos documentos, medianteEm caso de solicitação de novos documentos, medianteEm caso de solicitação de novos documentos, medianteEm caso de solicitação de novos documentos, medianteEm caso de solicitação de novos documentos, mediante

dúvida fundada e justificável, a contagem do prazo paradúvida fundada e justificável, a contagem do prazo paradúvida fundada e justificável, a contagem do prazo paradúvida fundada e justificável, a contagem do prazo paradúvida fundada e justificável, a contagem do prazo para

liquidação do sinistro será suspensa, reiniciando sualiquidação do sinistro será suspensa, reiniciando sualiquidação do sinistro será suspensa, reiniciando sualiquidação do sinistro será suspensa, reiniciando sualiquidação do sinistro será suspensa, reiniciando sua

contagem a partir do dia útil subsequente àquele em quecontagem a partir do dia útil subsequente àquele em quecontagem a partir do dia útil subsequente àquele em quecontagem a partir do dia útil subsequente àquele em quecontagem a partir do dia útil subsequente àquele em que

forem completamente atendidas as exigências.forem completamente atendidas as exigências.forem completamente atendidas as exigências.forem completamente atendidas as exigências.forem completamente atendidas as exigências.

Quando Pessoa Jurídica, apresentar também:Quando Pessoa Jurídica, apresentar também:Quando Pessoa Jurídica, apresentar também:Quando Pessoa Jurídica, apresentar também:Quando Pessoa Jurídica, apresentar também:

- Cópia do Cartão do C.N.P.J;

- Cópia do Contrato Social e respectivas alterações;

- Cópia do Contrato de locação, arrendamento, leasing ou outro

contrato do qual justifique e comprove a utilização do equipamento

em poder do Segurado.

Outros documentos e/ou complementares aos anterioresOutros documentos e/ou complementares aos anterioresOutros documentos e/ou complementares aos anterioresOutros documentos e/ou complementares aos anterioresOutros documentos e/ou complementares aos anteriores

poderão ser solicitados em função do evento.poderão ser solicitados em função do evento.poderão ser solicitados em função do evento.poderão ser solicitados em função do evento.poderão ser solicitados em função do evento.

Em caso de solicitação de novos documentos, medianteEm caso de solicitação de novos documentos, medianteEm caso de solicitação de novos documentos, medianteEm caso de solicitação de novos documentos, medianteEm caso de solicitação de novos documentos, mediante

dúvida fundada e justificável, a contagem do prazo paradúvida fundada e justificável, a contagem do prazo paradúvida fundada e justificável, a contagem do prazo paradúvida fundada e justificável, a contagem do prazo paradúvida fundada e justificável, a contagem do prazo para

liquidação do sinistro será suspensa, reiniciando sualiquidação do sinistro será suspensa, reiniciando sualiquidação do sinistro será suspensa, reiniciando sualiquidação do sinistro será suspensa, reiniciando sualiquidação do sinistro será suspensa, reiniciando sua

contagem a partir do dia útil subsequente àquele em quecontagem a partir do dia útil subsequente àquele em quecontagem a partir do dia útil subsequente àquele em quecontagem a partir do dia útil subsequente àquele em quecontagem a partir do dia útil subsequente àquele em que

forem completamente atendidas as exigências.forem completamente atendidas as exigências.forem completamente atendidas as exigências.forem completamente atendidas as exigências.forem completamente atendidas as exigências.

1 818181818. APURAÇÃO DOS PREJUÍZOS. APURAÇÃO DOS PREJUÍZOS. APURAÇÃO DOS PREJUÍZOS. APURAÇÃO DOS PREJUÍZOS. APURAÇÃO DOS PREJUÍZOS

18.118.118.118.118.1 Para determinação dos prejuízos indenizáveis a Porto Seguro

tomará por base o valor apurado através de orçamento realizado

pela Porto Seguro, ou seja, o custo da reparação, recuperação ou

substituição do bem sinistrado, bem como, o custo da desmontagem

e remontagem que se fizerem necessárias para efetuar os reparos,

assim como as despesas normais de ida e volta da oficina de

reparos e despesas aduaneiras, se houver. Se os reparos forem

executados na oficina do próprio Segurado, a Porto Seguro indenizará

o custo do material e mão-de-obra decorrentes dos reparos efetuados

e mais uma porcentagem razoável de despesas gerais (Overhead).(Overhead).(Overhead).(Overhead).(Overhead).

18.218.218.218.218.2 Em qualquer caso, a indenização ficará limitada ao valor atual

do bem no estado de novo, a preços correntes na data imediatamente

anterior à ocorrência do sinistro deduzido a depreciação pelo uso,

idade, obsolescência e estado de conservação.

18.318.318.318.318.3 Fica a critério da Porto Seguro a aplicação do método da Linha reta.Linha reta.Linha reta.Linha reta.Linha reta.

1 919191919. P.O.S. – PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO. P.O.S. – PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO. P.O.S. – PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO. P.O.S. – PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO. P.O.S. – PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro ocorrido nas coberturas contratadas, o Segurado

terá uma Participação Obrigatória de acordo com o valor estabelecido

na especificação da apólice de seguro.

20. REDUÇÃO E REINTEGRAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE20. REDUÇÃO E REINTEGRAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE20. REDUÇÃO E REINTEGRAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE20. REDUÇÃO E REINTEGRAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE20. REDUÇÃO E REINTEGRAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE

INDENIZAÇÃOINDENIZAÇÃOINDENIZAÇÃOINDENIZAÇÃOINDENIZAÇÃO

20.120.120.120.120.1 Os valores indenizados serão deduzidos do Limite Máximo de

Indenização da respectiva garantia, a partir da data do sinistro, nãonãonãonãonão

sendo cabível qualquer devolução de prêmio ao Segurado.sendo cabível qualquer devolução de prêmio ao Segurado.sendo cabível qualquer devolução de prêmio ao Segurado.sendo cabível qualquer devolução de prêmio ao Segurado.sendo cabível qualquer devolução de prêmio ao Segurado.

20.220.220.220.220.2 A reintegração do Limite Máximo de IndenizaçãoA reintegração do Limite Máximo de IndenizaçãoA reintegração do Limite Máximo de IndenizaçãoA reintegração do Limite Máximo de IndenizaçãoA reintegração do Limite Máximo de Indenização

não é automática. não é automática. não é automática. não é automática. não é automática. É permitida, entretanto, mediante solicitação

formal do Segurado, anuência da Porto Seguro e pagamento de

prêmio, a recomposição do Limite Máximo de Indenização referente

aos valores indenizados por sinistro.aos valores indenizados por sinistro.aos valores indenizados por sinistro.aos valores indenizados por sinistro.aos valores indenizados por sinistro.

20.2.120.2.120.2.120.2.120.2.1 A recomposição do Limite Máximo de Indenização, somente

será considerada para sinistros posteriores se, por ocasião destes o

Segurado já tiver protocolado na Porto Seguro a solicitação formal

de reintegração.

21. PERDA DE DIREITOS21. PERDA DE DIREITOS21. PERDA DE DIREITOS21. PERDA DE DIREITOS21. PERDA DE DIREITOS

Se o Segurado, seu representante legal, ou seu corretorSe o Segurado, seu representante legal, ou seu corretorSe o Segurado, seu representante legal, ou seu corretorSe o Segurado, seu representante legal, ou seu corretorSe o Segurado, seu representante legal, ou seu corretor

de seguros, fizer declarações inexatas ou omitir circunstânciasde seguros, fizer declarações inexatas ou omitir circunstânciasde seguros, fizer declarações inexatas ou omitir circunstânciasde seguros, fizer declarações inexatas ou omitir circunstânciasde seguros, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias

que possam influir na aceitação da proposta ou no valorque possam influir na aceitação da proposta ou no valorque possam influir na aceitação da proposta ou no valorque possam influir na aceitação da proposta ou no valorque possam influir na aceitação da proposta ou no valor

do prêmio, ficará prejudicado o direito à indenização, alémdo prêmio, ficará prejudicado o direito à indenização, alémdo prêmio, ficará prejudicado o direito à indenização, alémdo prêmio, ficará prejudicado o direito à indenização, alémdo prêmio, ficará prejudicado o direito à indenização, além

de estar o Segurado obrigado ao pagamento do prêmiode estar o Segurado obrigado ao pagamento do prêmiode estar o Segurado obrigado ao pagamento do prêmiode estar o Segurado obrigado ao pagamento do prêmiode estar o Segurado obrigado ao pagamento do prêmio

vencido.vencido.vencido.vencido.vencido.

21.1 Se a inexatidão ou a omissão nas declarações não21.1 Se a inexatidão ou a omissão nas declarações não21.1 Se a inexatidão ou a omissão nas declarações não21.1 Se a inexatidão ou a omissão nas declarações não21.1 Se a inexatidão ou a omissão nas declarações não

resultar de má-fé do Segurado, a Porto Seguro poderá:resultar de má-fé do Segurado, a Porto Seguro poderá:resultar de má-fé do Segurado, a Porto Seguro poderá:resultar de má-fé do Segurado, a Porto Seguro poderá:resultar de má-fé do Segurado, a Porto Seguro poderá:

21.2 Na hipótese de não ocorrência do sinistro:21.2 Na hipótese de não ocorrência do sinistro:21.2 Na hipótese de não ocorrência do sinistro:21.2 Na hipótese de não ocorrência do sinistro:21.2 Na hipótese de não ocorrência do sinistro:

a) Cancelar o seguro, retendo, do prêmio originalmentea) Cancelar o seguro, retendo, do prêmio originalmentea) Cancelar o seguro, retendo, do prêmio originalmentea) Cancelar o seguro, retendo, do prêmio originalmentea) Cancelar o seguro, retendo, do prêmio originalmente

pactuado, a parcela proporcional ao tempo decorrido; oupactuado, a parcela proporcional ao tempo decorrido; oupactuado, a parcela proporcional ao tempo decorrido; oupactuado, a parcela proporcional ao tempo decorrido; oupactuado, a parcela proporcional ao tempo decorrido; ou

b) Permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferençab) Permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferençab) Permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferençab) Permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferençab) Permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença

de prêmio cabível.de prêmio cabível.de prêmio cabível.de prêmio cabível.de prêmio cabível.

21.3 Na hipótese de ocorrência de sinistro sem indenização21.3 Na hipótese de ocorrência de sinistro sem indenização21.3 Na hipótese de ocorrência de sinistro sem indenização21.3 Na hipótese de ocorrência de sinistro sem indenização21.3 Na hipótese de ocorrência de sinistro sem indenização

integral:integral:integral:integral:integral:

a) Cancelar o seguro, após o pagamento da indenização,a) Cancelar o seguro, após o pagamento da indenização,a) Cancelar o seguro, após o pagamento da indenização,a) Cancelar o seguro, após o pagamento da indenização,a) Cancelar o seguro, após o pagamento da indenização,

retendo, do prêmio originalmente pactuado, acrescido daretendo, do prêmio originalmente pactuado, acrescido daretendo, do prêmio originalmente pactuado, acrescido daretendo, do prêmio originalmente pactuado, acrescido daretendo, do prêmio originalmente pactuado, acrescido da

d i f e rença de prêm io cab í ve l , a pa rce la ca l cu ladad i f e rença de prêm io cab í ve l , a pa rce la ca l cu ladad i f e rença de prêm io cab í ve l , a pa rce la ca l cu ladad i f e rença de prêm io cab í ve l , a pa rce la ca l cu ladad i f e rença de prêm io cab í ve l , a pa rce la ca l cu lada

proporcionalmente ao tempo decorrido; ouproporcionalmente ao tempo decorrido; ouproporcionalmente ao tempo decorrido; ouproporcionalmente ao tempo decorrido; ouproporcionalmente ao tempo decorrido; ou

b) Permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferençab) Permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferençab) Permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferençab) Permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferençab) Permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença

de prêmio cabível ou deduzindo-a do valor a ser indenizado.de prêmio cabível ou deduzindo-a do valor a ser indenizado.de prêmio cabível ou deduzindo-a do valor a ser indenizado.de prêmio cabível ou deduzindo-a do valor a ser indenizado.de prêmio cabível ou deduzindo-a do valor a ser indenizado.

21.4 Na hipótese de ocorrência de sinistro com indenização21.4 Na hipótese de ocorrência de sinistro com indenização21.4 Na hipótese de ocorrência de sinistro com indenização21.4 Na hipótese de ocorrência de sinistro com indenização21.4 Na hipótese de ocorrência de sinistro com indenização

integral:integral:integral:integral:integral:

a) Cancelar o seguro, após o pagamento da indenização,a) Cancelar o seguro, após o pagamento da indenização,a) Cancelar o seguro, após o pagamento da indenização,a) Cancelar o seguro, após o pagamento da indenização,a) Cancelar o seguro, após o pagamento da indenização,

deduzindo, do valor a ser indenizado, a diferença dededuzindo, do valor a ser indenizado, a diferença dededuzindo, do valor a ser indenizado, a diferença dededuzindo, do valor a ser indenizado, a diferença dededuzindo, do valor a ser indenizado, a diferença de

prêmio cabívelprêmio cabívelprêmio cabívelprêmio cabívelprêmio cabível;.;.;.;.;.

Além dos casos previstos em lei ou neste seguro, a PortoAlém dos casos previstos em lei ou neste seguro, a PortoAlém dos casos previstos em lei ou neste seguro, a PortoAlém dos casos previstos em lei ou neste seguro, a PortoAlém dos casos previstos em lei ou neste seguro, a Porto

Seguro ficará isenta de qualquer obrigação decorrenteSeguro ficará isenta de qualquer obrigação decorrenteSeguro ficará isenta de qualquer obrigação decorrenteSeguro ficará isenta de qualquer obrigação decorrenteSeguro ficará isenta de qualquer obrigação decorrente

desta apólice se:desta apólice se:desta apólice se:desta apólice se:desta apólice se:

21.521.521.521.521.5 O Segurado não observar ou descumprir qualquerO Segurado não observar ou descumprir qualquerO Segurado não observar ou descumprir qualquerO Segurado não observar ou descumprir qualquerO Segurado não observar ou descumprir qualquer

das cláusulas deste seguro;das cláusulas deste seguro;das cláusulas deste seguro;das cláusulas deste seguro;das cláusulas deste seguro;

21.621.621.621.621.6 O sinistro for devido a atos ilícitos, dolosos e/ouO sinistro for devido a atos ilícitos, dolosos e/ouO sinistro for devido a atos ilícitos, dolosos e/ouO sinistro for devido a atos ilícitos, dolosos e/ouO sinistro for devido a atos ilícitos, dolosos e/ou

culpa grave, equiparável ao dolo, praticados pelo Segurado,culpa grave, equiparável ao dolo, praticados pelo Segurado,culpa grave, equiparável ao dolo, praticados pelo Segurado,culpa grave, equiparável ao dolo, praticados pelo Segurado,culpa grave, equiparável ao dolo, praticados pelo Segurado,

pelo beneficiário ou pelo representante legal, de um oupelo beneficiário ou pelo representante legal, de um oupelo beneficiário ou pelo representante legal, de um oupelo beneficiário ou pelo representante legal, de um oupelo beneficiário ou pelo representante legal, de um ou

de outro e/ou quando praticados pelos sócios controladores,de outro e/ou quando praticados pelos sócios controladores,de outro e/ou quando praticados pelos sócios controladores,de outro e/ou quando praticados pelos sócios controladores,de outro e/ou quando praticados pelos sócios controladores,

dirigentes, administradores legais, beneficiários e respectivosdirigentes, administradores legais, beneficiários e respectivosdirigentes, administradores legais, beneficiários e respectivosdirigentes, administradores legais, beneficiários e respectivosdirigentes, administradores legais, beneficiários e respectivos

representantes legais seja do segurado ou de seusrepresentantes legais seja do segurado ou de seusrepresentantes legais seja do segurado ou de seusrepresentantes legais seja do segurado ou de seusrepresentantes legais seja do segurado ou de seus

funcionários, bem como se a reclamação do mesmo forfuncionários, bem como se a reclamação do mesmo forfuncionários, bem como se a reclamação do mesmo forfuncionários, bem como se a reclamação do mesmo forfuncionários, bem como se a reclamação do mesmo for

fraudulenta ou de má-fé;fraudulenta ou de má-fé;fraudulenta ou de má-fé;fraudulenta ou de má-fé;fraudulenta ou de má-fé;

21.721.721.721.721.7 O segurado deixar de comunicar qualquer alteraçãoO segurado deixar de comunicar qualquer alteraçãoO segurado deixar de comunicar qualquer alteraçãoO segurado deixar de comunicar qualquer alteraçãoO segurado deixar de comunicar qualquer alteração

ocorrida durante a vigência que implique em modificaçãoocorrida durante a vigência que implique em modificaçãoocorrida durante a vigência que implique em modificaçãoocorrida durante a vigência que implique em modificaçãoocorrida durante a vigência que implique em modificação

neste seguro e/ou pagamento adicional de prêmio;neste seguro e/ou pagamento adicional de prêmio;neste seguro e/ou pagamento adicional de prêmio;neste seguro e/ou pagamento adicional de prêmio;neste seguro e/ou pagamento adicional de prêmio;
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21.821.821.821.821.8 O Segurado fizer declarações falsas, inexatas ouO Segurado fizer declarações falsas, inexatas ouO Segurado fizer declarações falsas, inexatas ouO Segurado fizer declarações falsas, inexatas ouO Segurado fizer declarações falsas, inexatas ou

omissas, ou por qualquer meio procurar obter benefíciosomissas, ou por qualquer meio procurar obter benefíciosomissas, ou por qualquer meio procurar obter benefíciosomissas, ou por qualquer meio procurar obter benefíciosomissas, ou por qualquer meio procurar obter benefícios

ilícitos deste seguro;ilícitos deste seguro;ilícitos deste seguro;ilícitos deste seguro;ilícitos deste seguro;

21.921.921.921.921.9 Efetuar qualquer modif icação e/ou alteração noEfetuar qualquer modif icação e/ou alteração noEfetuar qualquer modif icação e/ou alteração noEfetuar qualquer modif icação e/ou alteração noEfetuar qualquer modif icação e/ou alteração no

Equipamento Segurado e/ou na sua utilização que resultemEquipamento Segurado e/ou na sua utilização que resultemEquipamento Segurado e/ou na sua utilização que resultemEquipamento Segurado e/ou na sua utilização que resultemEquipamento Segurado e/ou na sua utilização que resultem

na agravação do risco para a Porto Seguro, sem suana agravação do risco para a Porto Seguro, sem suana agravação do risco para a Porto Seguro, sem suana agravação do risco para a Porto Seguro, sem suana agravação do risco para a Porto Seguro, sem sua

prévia e expressa anuência, ou aquelas que impliquem emprévia e expressa anuência, ou aquelas que impliquem emprévia e expressa anuência, ou aquelas que impliquem emprévia e expressa anuência, ou aquelas que impliquem emprévia e expressa anuência, ou aquelas que impliquem em

cobrança adicional de prêmio;cobrança adicional de prêmio;cobrança adicional de prêmio;cobrança adicional de prêmio;cobrança adicional de prêmio;

21.1021.1021.1021.1021.10 Por ocasião do sinistro for constatado enquadramentoPor ocasião do sinistro for constatado enquadramentoPor ocasião do sinistro for constatado enquadramentoPor ocasião do sinistro for constatado enquadramentoPor ocasião do sinistro for constatado enquadramento

em desacordo com os critérios mencionados nestas Condiçõesem desacordo com os critérios mencionados nestas Condiçõesem desacordo com os critérios mencionados nestas Condiçõesem desacordo com os critérios mencionados nestas Condiçõesem desacordo com os critérios mencionados nestas Condições

Gerais.Gerais.Gerais.Gerais.Gerais.

21.1121.1121.1121.1121.11 O Segurado está obrigado a comunicar a PortoO Segurado está obrigado a comunicar a PortoO Segurado está obrigado a comunicar a PortoO Segurado está obrigado a comunicar a PortoO Segurado está obrigado a comunicar a Porto

Seguro, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravarSeguro, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravarSeguro, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravarSeguro, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravarSeguro, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravar

o risco coberto, sob pena de perder o direito à indenização,o risco coberto, sob pena de perder o direito à indenização,o risco coberto, sob pena de perder o direito à indenização,o risco coberto, sob pena de perder o direito à indenização,o risco coberto, sob pena de perder o direito à indenização,

se ficar comprovado que se silenciou de má-fé.se ficar comprovado que se silenciou de má-fé.se ficar comprovado que se silenciou de má-fé.se ficar comprovado que se silenciou de má-fé.se ficar comprovado que se silenciou de má-fé.

21.1221.1221.1221.1221.12  A Porto Seguro, desde que o faça-nos 15 (quinze) A Porto Seguro, desde que o faça-nos 15 (quinze) A Porto Seguro, desde que o faça-nos 15 (quinze) A Porto Seguro, desde que o faça-nos 15 (quinze) A Porto Seguro, desde que o faça-nos 15 (quinze)

dias seguintes ao recebimento do aviso de agravação dodias seguintes ao recebimento do aviso de agravação dodias seguintes ao recebimento do aviso de agravação dodias seguintes ao recebimento do aviso de agravação dodias seguintes ao recebimento do aviso de agravação do

risco, poderá dar-lhe ciência, por escrito, de sua decisãorisco, poderá dar-lhe ciência, por escrito, de sua decisãorisco, poderá dar-lhe ciência, por escrito, de sua decisãorisco, poderá dar-lhe ciência, por escrito, de sua decisãorisco, poderá dar-lhe ciência, por escrito, de sua decisão

de cancelar o contrato ou, mediante acordo entre asde cancelar o contrato ou, mediante acordo entre asde cancelar o contrato ou, mediante acordo entre asde cancelar o contrato ou, mediante acordo entre asde cancelar o contrato ou, mediante acordo entre as

partes, restringir a cobertura contratada.partes, restringir a cobertura contratada.partes, restringir a cobertura contratada.partes, restringir a cobertura contratada.partes, restringir a cobertura contratada.

21.1321.1321.1321.1321.13 O cancelamento do contrato só será eficaz 30O cancelamento do contrato só será eficaz 30O cancelamento do contrato só será eficaz 30O cancelamento do contrato só será eficaz 30O cancelamento do contrato só será eficaz 30

(trinta) dias após a notificação, devendo ser restituída a(trinta) dias após a notificação, devendo ser restituída a(trinta) dias após a notificação, devendo ser restituída a(trinta) dias após a notificação, devendo ser restituída a(trinta) dias após a notificação, devendo ser restituída a

diferença do prêmio, calculada proporcionalmente ao períododiferença do prêmio, calculada proporcionalmente ao períododiferença do prêmio, calculada proporcionalmente ao períododiferença do prêmio, calculada proporcionalmente ao períododiferença do prêmio, calculada proporcionalmente ao período

a decorrer.a decorrer.a decorrer.a decorrer.a decorrer.

21.1421.1421.1421.1421.14 Na hipótese de continuidade do contrato, a PortoNa hipótese de continuidade do contrato, a PortoNa hipótese de continuidade do contrato, a PortoNa hipótese de continuidade do contrato, a PortoNa hipótese de continuidade do contrato, a Porto

Seguro poderá cobrar a diferença de prêmio cabível.Seguro poderá cobrar a diferença de prêmio cabível.Seguro poderá cobrar a diferença de prêmio cabível.Seguro poderá cobrar a diferença de prêmio cabível.Seguro poderá cobrar a diferença de prêmio cabível.

21.1521.1521.1521.1521.15 Sob pena de perder o direito à indenização, oSob pena de perder o direito à indenização, oSob pena de perder o direito à indenização, oSob pena de perder o direito à indenização, oSob pena de perder o direito à indenização, o

Segurado participará o sinistro à Porto Seguro, tão logoSegurado participará o sinistro à Porto Seguro, tão logoSegurado participará o sinistro à Porto Seguro, tão logoSegurado participará o sinistro à Porto Seguro, tão logoSegurado participará o sinistro à Porto Seguro, tão logo

tome conhecimento, e adotará as providências imediatastome conhecimento, e adotará as providências imediatastome conhecimento, e adotará as providências imediatastome conhecimento, e adotará as providências imediatastome conhecimento, e adotará as providências imediatas

para minorar as suas consequências.para minorar as suas consequências.para minorar as suas consequências.para minorar as suas consequências.para minorar as suas consequências.

21.1621.1621.1621.1621.16 O segurado agravar intencionalmente o risco objetoO segurado agravar intencionalmente o risco objetoO segurado agravar intencionalmente o risco objetoO segurado agravar intencionalmente o risco objetoO segurado agravar intencionalmente o risco objeto

do contrato.do contrato.do contrato.do contrato.do contrato.

22. SUB-ROGAÇÃO22. SUB-ROGAÇÃO22. SUB-ROGAÇÃO22. SUB-ROGAÇÃO22. SUB-ROGAÇÃO

Efetuado o pagamento da indenização, cujo recibo valerá como

instrumento de cessão, a Porto Seguro ficará sub-rogada até o valor

da indenização paga em todos os direitos e ações que competirem

ao Segurado contra aqueles que, por ato, fato ou omissão, tenham

causado os prejuízos indenizados pela Porto Seguro ou para eles

concorrido, obrigando-se o Segurado a facilitar e disponibilizar os

meios necessários ao exercício desta sub-rogação. Restará ineficaz

qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do

Segurador, os direitos vinculados à sub-rogação.

22.122.122.122.122.1 O Segurado não pode praticar qualquer ato que venha a

prejudicar o direito de sub-rogação da Porto Seguro nem fazer

acordo ou transação com terceiros responsáveis pelo sinistro, salvo

prévia e expressa autorização da Porto Seguro.

22.222.222.222.222.2 Salvo dolo do Segurado, a sub-rogação não tem lugar se o

dano foi causado por seu cônjuge, seus descendentes ou ascendentes,

consanguíneos ou afins.

23. RESCISÃO, CANCELAMENTO DO SEGURO E DIREITO23. RESCISÃO, CANCELAMENTO DO SEGURO E DIREITO23. RESCISÃO, CANCELAMENTO DO SEGURO E DIREITO23. RESCISÃO, CANCELAMENTO DO SEGURO E DIREITO23. RESCISÃO, CANCELAMENTO DO SEGURO E DIREITO

DE ARREPENDIMENTODE ARREPENDIMENTODE ARREPENDIMENTODE ARREPENDIMENTODE ARREPENDIMENTO

23.1 RESCISÃO POR INICIATIVA DO SEGURADO23.1 RESCISÃO POR INICIATIVA DO SEGURADO23.1 RESCISÃO POR INICIATIVA DO SEGURADO23.1 RESCISÃO POR INICIATIVA DO SEGURADO23.1 RESCISÃO POR INICIATIVA DO SEGURADO

23.1.1 23.1.1 23.1.1 23.1.1 23.1.1 Este contrato poderá ser cancelado/rescindido integralmente

ou parcialmente a qualquer tempo, por iniciativa do segurado, desde

que obtida à concordância da seguradora, ficando a Porto Seguro

isenta de qualquer responsabilidade.

23.1.223.1.223.1.223.1.223.1.2 A Porto Seguro reterá, além das taxas/impostos pagos com

a contratação, o prêmio calculado de acordo com a Tabela de Prazo

Curto, da tarifa em vigor.

23.1.323.1.323.1.323.1.323.1.3 Para os dias não previstos na Tabela de Prazo CurtoTabela de Prazo CurtoTabela de Prazo CurtoTabela de Prazo CurtoTabela de Prazo Curto,

deverá ser utilizado o percentual do item imediatamente inferior para

a retenção do prêmio devido ou calculado por interpolação linear

entre os limites inferior e superior do intervalo. Esse percentual será

aplicado sobre o prêmio líquido da apólice.

Para os seguros com vigência diferente de um ano, o prazo em

dias, previsto na Tabela de Prazo Curto, será adaptado proporcionalmente

ao período contratado.

23.1.423.1.423.1.423.1.423.1.4 Os valores devidos a título de devolução do prêmio, em

razão de rescisão motivada pelo Segurado, sujeitam-se à atualização

monetária pelo IPCA/IBGE a partir da data da solicitação.

23.1.523.1.523.1.523.1.523.1.5   Extinto o índice pactuado, será considerado, para efeito do

cálculo da atualização monetária, o índice que vier a substituí-lo.

23.2 RESCISÃO POR INICIATIVA DA SEGURADORA23.2 RESCISÃO POR INICIATIVA DA SEGURADORA23.2 RESCISÃO POR INICIATIVA DA SEGURADORA23.2 RESCISÃO POR INICIATIVA DA SEGURADORA23.2 RESCISÃO POR INICIATIVA DA SEGURADORA

23.2.123.2.123.2.123.2.123.2.1 Este contrato poderá ser cancelado/rescindido integralmente

ou parcialmente a qualquer tempo, por iniciativa da Porto Seguro,

desde que obtida à concordância do segurado. Além das taxas/

impostos pagos com a contratação, a Porto Seguro reterá do prêmio

recebido, a parte proporcional ao tempo decorrido.

23.2.223.2.223.2.223.2.223.2.2 A Porto Seguro poderá rescindir o contrato, a qualquer

tempo e de forma imediata, quando constatar qualquer omissão ou

inexatidão dos dados da proposta, da ficha de informações ou de

quaisquer documentos solicitados para fins de aceitação e/ou comprovação

de prejuízos, resultantes de má-fé, além de qualquer ato, praticado

pelo Segurado, seu Beneficiário, ou Representante Legal, que tenha

agravado o risco coberto pela apólice, hipótese em que ficará o

Segurado obrigado ao pagamento do prêmio vencido.

23.2.3 23.2.3 23.2.3 23.2.3 23.2.3 As coberturas contratadas e previstas na apólice ou no

aditamento a ela referente ficarão automaticamente canceladas e com

possibilidade de restituição de prêmio quando:

a) a) a) a) a) Em caso de não indenização onde for constatado que o bem

especificado na apólice deixou de existir, haverá por parte da Porto

Seguro a rescisão do contrato de seguro, retendo, do prêmio

originalmente pactuado, a parcela proporcional ao tempo decorrido,

observado o disposto no item 14.10item 14.10item 14.10item 14.10item 14.10, sem qualquer restituição de

taxas e/ou impostos.

23.2.423.2.423.2.423.2.423.2.4 Na hipótese de a inexatidão ou omissão não derivar de má-

fé do Segurado, Beneficiário ou Representante Legal, a Porto Seguro

poderá rescindir o contrato de seguro, retendo, do prêmio originalmente

pactuado, a parcela proporcional ao tempo decorrido, observado o

disposto no item 14.10.item 14.10.item 14.10.item 14.10.item 14.10.

23.2.523.2.523.2.523.2.523.2.5 Os eventuais valores devidos a título de devolução do
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prêmio, em razão de rescisão motivada pela Porto Seguro, sujeitam-

se à atualização monetária pelo IPCA/IBGE a partir da data do

efetivo cancelamento do contrato.

23.2.623.2.623.2.623.2.623.2.6 Extinto o índice pactuado, será considerado, para efeito do

cálculo da atualização monetária, o índice que vier a substituí-lo.

23.2.723.2.723.2.723.2.723.2.7 A não-devolução no prazo anteriormente previsto implicará a

aplicação de juros de mora de 12% ao ano, a partir do 11º dia

útil subsequente à data da emissão do cancelamento mencionada no

endosso.

23.2.823.2.823.2.823.2.823.2.8 Na hipótese de cientificação do agravamento ou modificação

do risco, realizada pelo Segurado por meio de comunicação formal

remetida à Porto Seguro, a eventual rescisão e o consequente

cancelamento da apólice serão efetivados em 30 (trinta) dias após a

notificação enviada ao Segurado informando sobre a decisão da

Porto Seguro em resolver o contrato, ficando assim suspensa a

cobertura securitária.

23.2.923.2.923.2.923.2.923.2.9 A Porto Seguro poderá também proceder à rescisão do

contrato quando tomar ciência do agravamento ou da modificação do

risco por meio distinto da comunicação mencionada no item anterior,

hipótese em que deverá obedecer o prazo de 30 (trinta) dias após

enviar a notificação com a decisão de resolução do contrato.

23.323.323.323.323.3 CANCELAMENTOCANCELAMENTOCANCELAMENTOCANCELAMENTOCANCELAMENTO

As coberturas contratadas previstas na apólice ou no aditamento a

ela referente — ficarão automaticamente canceladas, sem qualquer

restituição de prêmio, taxas e/ou impostos, quando:

a) a) a) a) a) A indenização, ou a soma das indenizações pagas, atingirem o

Limite Máximo de Garantia;

b) b) b) b) b) As situações previstas na cláusula 21. PERDAS DE DIREITOS21. PERDAS DE DIREITOS21. PERDAS DE DIREITOS21. PERDAS DE DIREITOS21. PERDAS DE DIREITOS

ocorrerem;

c) c) c) c) c) Danos causados por atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparáveis

ao dolo praticados pelo Segurado e/ou sócios, controladores, dirigentes,

administradores legais, beneficiários e respectivos representantes legais.

23.423.423.423.423.4 RESCISÃO POR FALTA DE PAGAMENTORESCISÃO POR FALTA DE PAGAMENTORESCISÃO POR FALTA DE PAGAMENTORESCISÃO POR FALTA DE PAGAMENTORESCISÃO POR FALTA DE PAGAMENTO

O contrato de seguro estará ainda rescindido de pleno direito nos

termos e condições expostos na cláusula 14. PAGAMENTO DOna cláusula 14. PAGAMENTO DOna cláusula 14. PAGAMENTO DOna cláusula 14. PAGAMENTO DOna cláusula 14. PAGAMENTO DO

PRÊMIOPRÊMIOPRÊMIOPRÊMIOPRÊMIO, referente à inadimplência do prêmio devido.

23.5 DIREITO DE ARREPENDIMENTO23.5 DIREITO DE ARREPENDIMENTO23.5 DIREITO DE ARREPENDIMENTO23.5 DIREITO DE ARREPENDIMENTO23.5 DIREITO DE ARREPENDIMENTO

23.5.123.5.123.5.123.5.123.5.1 O segurado poderá desistir do seguro contratado no prazo

de 7 (sete) dias corridos a contar da assinatura da proposta.

23.5.2 23.5.2 23.5.2 23.5.2 23.5.2 O segurado poderá exercer seu direito de arrependimento

pelo mesmo meio utilizado para contratação, sem prejuízo de outros

meios disponibilizados.

23.5.323.5.323.5.323.5.323.5.3 A Porto Seguro ou o Representante de Seguros, conforme

for o caso, fornecerão ao segurado confirmação imediata do recebimento

da manifestação de arrependimento, sendo obstada, a partir desse

momento, qualquer possibilidade de cobrança.

23.5.423.5.423.5.423.5.423.5.4 Caso o segurado exerça o direito de arrependimento previsto

neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título,

durante o prazo a que se refere o item 23.5.1item 23.5.1item 23.5.1item 23.5.1item 23.5.1, serão devolvidos,

de imediato.

23.5.523.5.523.5.523.5.523.5.5 A devolução será realizada pelo mesmo meio e forma de

efetivação do pagamento do prêmio, sem prejuízo de outros meios

ou formas disponibilizados pela Porto Seguro, desde que expressamente

aceito pelo segurado.

24. INSPEÇÃO DE RISCO24. INSPEÇÃO DE RISCO24. INSPEÇÃO DE RISCO24. INSPEÇÃO DE RISCO24. INSPEÇÃO DE RISCO

A Porto Seguro se reserva o direito de proceder previamente à

emissão da apólice, ou durante a vigência do contrato, à inspeção

dos objetos que se relacionem com o seguro, para averiguação de

fatos ou circunstâncias que porventura impossibilitem a aceitação do

seguro ou a sua continuidade, ou ainda identificar as necessidades

adicionais de medidas ou dispositivos para segurança/preservação do

objeto Segurado.

25. FORO25. FORO25. FORO25. FORO25. FORO

Fica estabelecido o Foro do domicílio do Segurado.

26. SEGUROS MAIS ESPECÍFICOS26. SEGUROS MAIS ESPECÍFICOS26. SEGUROS MAIS ESPECÍFICOS26. SEGUROS MAIS ESPECÍFICOS26. SEGUROS MAIS ESPECÍFICOS

Considera-se seguro mais específico àquele que melhor individualiza

ou situa o bem Segurado e este responderá em primeiro lugar (até

esgotar o limite máximo de indenização da cobertura sinistrada) e,

caso este limite não seja suficiente, o seguro menos específico

responderá complementarmente.

27. PRESCRIÇÃO27. PRESCRIÇÃO27. PRESCRIÇÃO27. PRESCRIÇÃO27. PRESCRIÇÃO

Decorridos os prazos estabelecidos pelo Código Civil, opera-se a

prescrição.

28. COBERTURAS ADICIONAIS28. COBERTURAS ADICIONAIS28. COBERTURAS ADICIONAIS28. COBERTURAS ADICIONAIS28. COBERTURAS ADICIONAIS

Poderão ser contratadas, mediante pagamento de prêmio adicional,

as seguintes coberturas:

28.128.128.128.128.1 SUBTRAÇÃO DO BEMSUBTRAÇÃO DO BEMSUBTRAÇÃO DO BEMSUBTRAÇÃO DO BEMSUBTRAÇÃO DO BEM

Garante ao Segurado, até o Limite Máximo de Indenizaçãoaté o Limite Máximo de Indenizaçãoaté o Limite Máximo de Indenizaçãoaté o Limite Máximo de Indenizaçãoaté o Limite Máximo de Indenização

contratadacontratadacontratadacontratadacontratada, o pagamento da indenização por perdas e danos

materiais, causados aos bens descritos na apólice, decorrentes de:

a) a) a) a) a) Subtração cometida mediante a ameaça direta ou emprego de

violência contra o Segurado ou outra pessoa desde que autorizado

por este, obedecendo a regra descrita no item “2 BENS COBERTOS2 BENS COBERTOS2 BENS COBERTOS2 BENS COBERTOS2 BENS COBERTOS

PELO SEGURO”.PELO SEGURO”.PELO SEGURO”.PELO SEGURO”.PELO SEGURO”.

b) b) b) b) b) Subtração cometida mediante arrombamento e/ou rompimento de

obstáculo do local em que estava guardado o objeto Segurado,

desde que tenha deixado vestígios materiais evidentes ou tenha sido

constatado por inquérito policial;.

28.1.128.1.128.1.128.1.128.1.1 Exclusões EspecíficasExclusões EspecíficasExclusões EspecíficasExclusões EspecíficasExclusões Específicas

Além dos Bens Excluídos e Exclusões Gerais constantesAlém dos Bens Excluídos e Exclusões Gerais constantesAlém dos Bens Excluídos e Exclusões Gerais constantesAlém dos Bens Excluídos e Exclusões Gerais constantesAlém dos Bens Excluídos e Exclusões Gerais constantes

nestas Condições Gerais, estarão excluídos ainda:nestas Condições Gerais, estarão excluídos ainda:nestas Condições Gerais, estarão excluídos ainda:nestas Condições Gerais, estarão excluídos ainda:nestas Condições Gerais, estarão excluídos ainda:

a) Desaparecimento inexplicável e simples extravio;a) Desaparecimento inexplicável e simples extravio;a) Desaparecimento inexplicável e simples extravio;a) Desaparecimento inexplicável e simples extravio;a) Desaparecimento inexplicável e simples extravio;

b) Subtração em virtude da ocorrência de incêndio,b) Subtração em virtude da ocorrência de incêndio,b) Subtração em virtude da ocorrência de incêndio,b) Subtração em virtude da ocorrência de incêndio,b) Subtração em virtude da ocorrência de incêndio,

explosão, tumultos, vendaval, furacão, ciclone, tornado,explosão, tumultos, vendaval, furacão, ciclone, tornado,explosão, tumultos, vendaval, furacão, ciclone, tornado,explosão, tumultos, vendaval, furacão, ciclone, tornado,explosão, tumultos, vendaval, furacão, ciclone, tornado,

queda de granizo, impacto de veículos, queda de aeronavesqueda de granizo, impacto de veículos, queda de aeronavesqueda de granizo, impacto de veículos, queda de aeronavesqueda de granizo, impacto de veículos, queda de aeronavesqueda de granizo, impacto de veículos, queda de aeronaves

e engenhos aéreos e eventos da natureza;e engenhos aéreos e eventos da natureza;e engenhos aéreos e eventos da natureza;e engenhos aéreos e eventos da natureza;e engenhos aéreos e eventos da natureza;

c) Perdas ou danos resultantes de extorsão, extorsãoc) Perdas ou danos resultantes de extorsão, extorsãoc) Perdas ou danos resultantes de extorsão, extorsãoc) Perdas ou danos resultantes de extorsão, extorsãoc) Perdas ou danos resultantes de extorsão, extorsão

mediante sequestro e extorsão indireta, conforme definiçãomediante sequestro e extorsão indireta, conforme definiçãomediante sequestro e extorsão indireta, conforme definiçãomediante sequestro e extorsão indireta, conforme definiçãomediante sequestro e extorsão indireta, conforme definição

dada pelo Código Penal Brasileiro;dada pelo Código Penal Brasileiro;dada pelo Código Penal Brasileiro;dada pelo Código Penal Brasileiro;dada pelo Código Penal Brasileiro;

d) Subtração praticada por funcionários ou prepostos,d) Subtração praticada por funcionários ou prepostos,d) Subtração praticada por funcionários ou prepostos,d) Subtração praticada por funcionários ou prepostos,d) Subtração praticada por funcionários ou prepostos,

mancomunados ou não com terceiros;mancomunados ou não com terceiros;mancomunados ou não com terceiros;mancomunados ou não com terceiros;mancomunados ou não com terceiros;

e) Destreza de qualquer naturezae) Destreza de qualquer naturezae) Destreza de qualquer naturezae) Destreza de qualquer naturezae) Destreza de qualquer natureza;;;;;

f) Qualquer dano em decorrência do abandono ao bemf) Qualquer dano em decorrência do abandono ao bemf) Qualquer dano em decorrência do abandono ao bemf) Qualquer dano em decorrência do abandono ao bemf) Qualquer dano em decorrência do abandono ao bem

Segurado;Segurado;Segurado;Segurado;Segurado;

g) Qualquer outra modalidade de (subtração) não previstas nasg) Qualquer outra modalidade de (subtração) não previstas nasg) Qualquer outra modalidade de (subtração) não previstas nasg) Qualquer outra modalidade de (subtração) não previstas nasg) Qualquer outra modalidade de (subtração) não previstas nas

alíneas “a” e “b” da cláusula 28.1 SUBTRAÇÃO DO BEM;alíneas “a” e “b” da cláusula 28.1 SUBTRAÇÃO DO BEM;alíneas “a” e “b” da cláusula 28.1 SUBTRAÇÃO DO BEM;alíneas “a” e “b” da cláusula 28.1 SUBTRAÇÃO DO BEM;alíneas “a” e “b” da cláusula 28.1 SUBTRAÇÃO DO BEM;

h) Simples desaparecimento, estelionato, apropriação indébitah) Simples desaparecimento, estelionato, apropriação indébitah) Simples desaparecimento, estelionato, apropriação indébitah) Simples desaparecimento, estelionato, apropriação indébitah) Simples desaparecimento, estelionato, apropriação indébita

e extravio;e extravio;e extravio;e extravio;e extravio;

i) Subtração, mesmo que cometida com arrombamento e/i) Subtração, mesmo que cometida com arrombamento e/i) Subtração, mesmo que cometida com arrombamento e/i) Subtração, mesmo que cometida com arrombamento e/i) Subtração, mesmo que cometida com arrombamento e/
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ou rompimento de obstáculo, quando o bem seguradoou rompimento de obstáculo, quando o bem seguradoou rompimento de obstáculo, quando o bem seguradoou rompimento de obstáculo, quando o bem seguradoou rompimento de obstáculo, quando o bem segurado

estiver guardado no interior de veículosestiver guardado no interior de veículosestiver guardado no interior de veículosestiver guardado no interior de veículosestiver guardado no interior de veículos.....

j)  Queda, quebra, amassamento ou arranhadura.j)  Queda, quebra, amassamento ou arranhadura.j)  Queda, quebra, amassamento ou arranhadura.j)  Queda, quebra, amassamento ou arranhadura.j)  Queda, quebra, amassamento ou arranhadura.

28.1.2 Permanecem válidas todas as exclusões previstas28.1.2 Permanecem válidas todas as exclusões previstas28.1.2 Permanecem válidas todas as exclusões previstas28.1.2 Permanecem válidas todas as exclusões previstas28.1.2 Permanecem válidas todas as exclusões previstas

nestas Condições Gerais.nestas Condições Gerais.nestas Condições Gerais.nestas Condições Gerais.nestas Condições Gerais.

28.2 DANOS ELÉTRICOS28.2 DANOS ELÉTRICOS28.2 DANOS ELÉTRICOS28.2 DANOS ELÉTRICOS28.2 DANOS ELÉTRICOS

Garante, até o Limite Máximo de Indenização contratado,até o Limite Máximo de Indenização contratado,até o Limite Máximo de Indenização contratado,até o Limite Máximo de Indenização contratado,até o Limite Máximo de Indenização contratado, os

danos elétricos causados aos bens descritos na apólice, decorrentes

das variações anormais de tensão, curto-circuito, calor gerado

acidentalmente por eletricidade, descargas elétricas, eletricidade estática,

bem como os danos causados pela queda de raio.

28.2.1 EXCLUSÕES ESPECÍFICAS28.2.1 EXCLUSÕES ESPECÍFICAS28.2.1 EXCLUSÕES ESPECÍFICAS28.2.1 EXCLUSÕES ESPECÍFICAS28.2.1 EXCLUSÕES ESPECÍFICAS

Além dos Bens Excluídos e Exclusões Gerais constantesAlém dos Bens Excluídos e Exclusões Gerais constantesAlém dos Bens Excluídos e Exclusões Gerais constantesAlém dos Bens Excluídos e Exclusões Gerais constantesAlém dos Bens Excluídos e Exclusões Gerais constantes

nestas Condições Gerais, estarão excluídos ainda:nestas Condições Gerais, estarão excluídos ainda:nestas Condições Gerais, estarão excluídos ainda:nestas Condições Gerais, estarão excluídos ainda:nestas Condições Gerais, estarão excluídos ainda:

a) Desgaste normal, deterioração gradativa, erosão, corrosão,a) Desgaste normal, deterioração gradativa, erosão, corrosão,a) Desgaste normal, deterioração gradativa, erosão, corrosão,a) Desgaste normal, deterioração gradativa, erosão, corrosão,a) Desgaste normal, deterioração gradativa, erosão, corrosão,

oxidação, vício oculto, incrustação e fadiga;oxidação, vício oculto, incrustação e fadiga;oxidação, vício oculto, incrustação e fadiga;oxidação, vício oculto, incrustação e fadiga;oxidação, vício oculto, incrustação e fadiga;

b) Defeitos preexistentes a contratação desta coberturab) Defeitos preexistentes a contratação desta coberturab) Defeitos preexistentes a contratação desta coberturab) Defeitos preexistentes a contratação desta coberturab) Defeitos preexistentes a contratação desta cobertura

que já eram de conhecimento do Segurado ou de seusque já eram de conhecimento do Segurado ou de seusque já eram de conhecimento do Segurado ou de seusque já eram de conhecimento do Segurado ou de seusque já eram de conhecimento do Segurado ou de seus

prepostos;prepostos;prepostos;prepostos;prepostos;

c) Danos a quaisquer peças e componentes não elétricos/c) Danos a quaisquer peças e componentes não elétricos/c) Danos a quaisquer peças e componentes não elétricos/c) Danos a quaisquer peças e componentes não elétricos/c) Danos a quaisquer peças e componentes não elétricos/

eletrônicos, ainda que consequente de evento coberto;eletrônicos, ainda que consequente de evento coberto;eletrônicos, ainda que consequente de evento coberto;eletrônicos, ainda que consequente de evento coberto;eletrônicos, ainda que consequente de evento coberto;

d) Danos causados em decorrência de inadequação oud) Danos causados em decorrência de inadequação oud) Danos causados em decorrência de inadequação oud) Danos causados em decorrência de inadequação oud) Danos causados em decorrência de inadequação ou

insuficiência de demanda de energia elétrica instalada noinsuficiência de demanda de energia elétrica instalada noinsuficiência de demanda de energia elétrica instalada noinsuficiência de demanda de energia elétrica instalada noinsuficiência de demanda de energia elétrica instalada no

local do qual o equipamento segurado esteja sendolocal do qual o equipamento segurado esteja sendolocal do qual o equipamento segurado esteja sendolocal do qual o equipamento segurado esteja sendolocal do qual o equipamento segurado esteja sendo

util izado;util izado;util izado;util izado;util izado;

e) Danos decorrentes da inobservância das condiçõese) Danos decorrentes da inobservância das condiçõese) Danos decorrentes da inobservância das condiçõese) Danos decorrentes da inobservância das condiçõese) Danos decorrentes da inobservância das condições

normais de uso e manutenção dos equipamentos, bemnormais de uso e manutenção dos equipamentos, bemnormais de uso e manutenção dos equipamentos, bemnormais de uso e manutenção dos equipamentos, bemnormais de uso e manutenção dos equipamentos, bem

como o desligamento intencional de dispositivos de segurançacomo o desligamento intencional de dispositivos de segurançacomo o desligamento intencional de dispositivos de segurançacomo o desligamento intencional de dispositivos de segurançacomo o desligamento intencional de dispositivos de segurança

ou de controles automáticos;ou de controles automáticos;ou de controles automáticos;ou de controles automáticos;ou de controles automáticos;

f) Danos decorrentes de manutenção deficiente ou inadequada;f) Danos decorrentes de manutenção deficiente ou inadequada;f) Danos decorrentes de manutenção deficiente ou inadequada;f) Danos decorrentes de manutenção deficiente ou inadequada;f) Danos decorrentes de manutenção deficiente ou inadequada;

g )g )g )g )g ) Danos a dispositivos de proteção elétrica (fusíveis,Danos a dispositivos de proteção elétrica (fusíveis,Danos a dispositivos de proteção elétrica (fusíveis,Danos a dispositivos de proteção elétrica (fusíveis,Danos a dispositivos de proteção elétrica (fusíveis,

disjuntores, reles térmicos, interruptores, dispositivos dedisjuntores, reles térmicos, interruptores, dispositivos dedisjuntores, reles térmicos, interruptores, dispositivos dedisjuntores, reles térmicos, interruptores, dispositivos dedisjuntores, reles térmicos, interruptores, dispositivos de

proteção contra surto, para-raios  e chaves seccionadoras),proteção contra surto, para-raios  e chaves seccionadoras),proteção contra surto, para-raios  e chaves seccionadoras),proteção contra surto, para-raios  e chaves seccionadoras),proteção contra surto, para-raios  e chaves seccionadoras),

válvulas eletrônicas, resistências de aquecimento, quaisquerválvulas eletrônicas, resistências de aquecimento, quaisquerválvulas eletrônicas, resistências de aquecimento, quaisquerválvulas eletrônicas, resistências de aquecimento, quaisquerválvulas eletrônicas, resistências de aquecimento, quaisquer

tipos de lâmpadas e componentes similares, ampolas,tipos de lâmpadas e componentes similares, ampolas,tipos de lâmpadas e componentes similares, ampolas,tipos de lâmpadas e componentes similares, ampolas,tipos de lâmpadas e componentes similares, ampolas,

tubos de raio-x e seus encapsulamentos, tubos catódicos,tubos de raio-x e seus encapsulamentos, tubos catódicos,tubos de raio-x e seus encapsulamentos, tubos catódicos,tubos de raio-x e seus encapsulamentos, tubos catódicos,tubos de raio-x e seus encapsulamentos, tubos catódicos,

transformadores, unidades ópticas de aparelhos de CD/transformadores, unidades ópticas de aparelhos de CD/transformadores, unidades ópticas de aparelhos de CD/transformadores, unidades ópticas de aparelhos de CD/transformadores, unidades ópticas de aparelhos de CD/

DVD/Blue Ray, contatos elétricos de (contadores e disjuntores),DVD/Blue Ray, contatos elétricos de (contadores e disjuntores),DVD/Blue Ray, contatos elétricos de (contadores e disjuntores),DVD/Blue Ray, contatos elétricos de (contadores e disjuntores),DVD/Blue Ray, contatos elétricos de (contadores e disjuntores),

escovas de carbono, materiais refratários de fornos, bemescovas de carbono, materiais refratários de fornos, bemescovas de carbono, materiais refratários de fornos, bemescovas de carbono, materiais refratários de fornos, bemescovas de carbono, materiais refratários de fornos, bem

como todos aqueles bens e componentes que por suacomo todos aqueles bens e componentes que por suacomo todos aqueles bens e componentes que por suacomo todos aqueles bens e componentes que por suacomo todos aqueles bens e componentes que por sua

natureza necessitem de substituições periódicas e quenatureza necessitem de substituições periódicas e quenatureza necessitem de substituições periódicas e quenatureza necessitem de substituições periódicas e quenatureza necessitem de substituições periódicas e que

componham quaisquer tipos de aparelhos;componham quaisquer tipos de aparelhos;componham quaisquer tipos de aparelhos;componham quaisquer tipos de aparelhos;componham quaisquer tipos de aparelhos;

h )h )h )h )h ) Danos elétricos decorrentes de alagamento, inundaçãoDanos elétricos decorrentes de alagamento, inundaçãoDanos elétricos decorrentes de alagamento, inundaçãoDanos elétricos decorrentes de alagamento, inundaçãoDanos elétricos decorrentes de alagamento, inundação

e/ou infiltração de água, de quaisquer causas;e/ou infiltração de água, de quaisquer causas;e/ou infiltração de água, de quaisquer causas;e/ou infiltração de água, de quaisquer causas;e/ou infiltração de água, de quaisquer causas;

i )i )i )i )i ) Danos elétricos decorrentes de má qualidade e víciosDanos elétricos decorrentes de má qualidade e víciosDanos elétricos decorrentes de má qualidade e víciosDanos elétricos decorrentes de má qualidade e víciosDanos elétricos decorrentes de má qualidade e vícios

intrínsecos.intrínsecos.intrínsecos.intrínsecos.intrínsecos.

28.2.2 Permanecem válidas todas as exclusões previstas28.2.2 Permanecem válidas todas as exclusões previstas28.2.2 Permanecem válidas todas as exclusões previstas28.2.2 Permanecem válidas todas as exclusões previstas28.2.2 Permanecem válidas todas as exclusões previstas

nestas Condições Gerais.nestas Condições Gerais.nestas Condições Gerais.nestas Condições Gerais.nestas Condições Gerais.

28.3 GARANTIA INTERNACIONAL28.3 GARANTIA INTERNACIONAL28.3 GARANTIA INTERNACIONAL28.3 GARANTIA INTERNACIONAL28.3 GARANTIA INTERNACIONAL

Garante, até o Limite Máximo de Indenização contratadoaté o Limite Máximo de Indenização contratadoaté o Limite Máximo de Indenização contratadoaté o Limite Máximo de Indenização contratadoaté o Limite Máximo de Indenização contratado, ao

Segurado o pagamento da indenização por perdas e danos materiais

ocorridos em território internacional, causados aos bens descritos na

apólice do qual tenha contratado esta cobertura, por quaisquer

acidentes decorrentes dos eventos previstos conforme as garantias

contratadas.

28.3.1 Permanecem válidas todas as exclusões previstas28.3.1 Permanecem válidas todas as exclusões previstas28.3.1 Permanecem válidas todas as exclusões previstas28.3.1 Permanecem válidas todas as exclusões previstas28.3.1 Permanecem válidas todas as exclusões previstas

nestas Condições Gerais.nestas Condições Gerais.nestas Condições Gerais.nestas Condições Gerais.nestas Condições Gerais.

29. ASSISTÊNCIA PARA REPAROS EMERGENCIAIS29. ASSISTÊNCIA PARA REPAROS EMERGENCIAIS29. ASSISTÊNCIA PARA REPAROS EMERGENCIAIS29. ASSISTÊNCIA PARA REPAROS EMERGENCIAIS29. ASSISTÊNCIA PARA REPAROS EMERGENCIAIS

Os reparos contratados serão apenas aqueles descritos na apólice.

Em qualquer plano contratado, a cláusula de reparos emergenciais

somente poderá ser utilizada durante a vigência do seguro, restrito

ao limite máximo de indenização e garantias estabelecidas para cada

serviço oferecido pelo plano contratado.

29.129.129.129.129.1 CLÁUSULAS DE SERVIÇOSCLÁUSULAS DE SERVIÇOSCLÁUSULAS DE SERVIÇOSCLÁUSULAS DE SERVIÇOSCLÁUSULAS DE SERVIÇOS

29.1.129.1.129.1.129.1.129.1.1  PLANO PADRÃO – REDE REFERENCIADA PLANO PADRÃO – REDE REFERENCIADA PLANO PADRÃO – REDE REFERENCIADA PLANO PADRÃO – REDE REFERENCIADA PLANO PADRÃO – REDE REFERENCIADA

A Porto Seguro garantirá ao Segurado a indenização referente à

mão-de-obra necessária aos reparos emergenciais contratados nesta

apólice referente à HELP DESK ATENDIMENTO TELEFÔNICOHELP DESK ATENDIMENTO TELEFÔNICOHELP DESK ATENDIMENTO TELEFÔNICOHELP DESK ATENDIMENTO TELEFÔNICOHELP DESK ATENDIMENTO TELEFÔNICO,

restrito ao Limite Máximo de Indenização de R$ 150,00 (cento eR$ 150,00 (cento eR$ 150,00 (cento eR$ 150,00 (cento eR$ 150,00 (cento e

cinquenta reais) não cumulativo e válido para cada anocinquenta reais) não cumulativo e válido para cada anocinquenta reais) não cumulativo e válido para cada anocinquenta reais) não cumulativo e válido para cada anocinquenta reais) não cumulativo e válido para cada ano

de vigência da apólice.de vigência da apólice.de vigência da apólice.de vigência da apólice.de vigência da apólice.

Na medida que o serviço for utilizado, haverá a reduçãoNa medida que o serviço for utilizado, haverá a reduçãoNa medida que o serviço for utilizado, haverá a reduçãoNa medida que o serviço for utilizado, haverá a reduçãoNa medida que o serviço for utilizado, haverá a redução

do Limite Máximo de Indenização estipulado para estedo Limite Máximo de Indenização estipulado para estedo Limite Máximo de Indenização estipulado para estedo Limite Máximo de Indenização estipulado para estedo Limite Máximo de Indenização estipulado para este

plano, conforme Tabela de Reembolso/Custo de mão-de-plano, conforme Tabela de Reembolso/Custo de mão-de-plano, conforme Tabela de Reembolso/Custo de mão-de-plano, conforme Tabela de Reembolso/Custo de mão-de-plano, conforme Tabela de Reembolso/Custo de mão-de-

obra.obra.obra.obra.obra.

Neste Plano, o Segurado não terá direito, em qualquerNeste Plano, o Segurado não terá direito, em qualquerNeste Plano, o Segurado não terá direito, em qualquerNeste Plano, o Segurado não terá direito, em qualquerNeste Plano, o Segurado não terá direito, em qualquer

hipótese, ao reembolso de gastos relativos à utilização dehipótese, ao reembolso de gastos relativos à utilização dehipótese, ao reembolso de gastos relativos à utilização dehipótese, ao reembolso de gastos relativos à utilização dehipótese, ao reembolso de gastos relativos à utilização de

mão-de-obra contratada e/ou executada por terceiros.mão-de-obra contratada e/ou executada por terceiros.mão-de-obra contratada e/ou executada por terceiros.mão-de-obra contratada e/ou executada por terceiros.mão-de-obra contratada e/ou executada por terceiros.

IMPORTANTE: OIMPORTANTE: OIMPORTANTE: OIMPORTANTE: OIMPORTANTE: Os serviços descritos no item 29.3.1item 29.3.1item 29.3.1item 29.3.1item 29.3.1 poderão ser

executados em até três equipamentostrês equipamentostrês equipamentostrês equipamentostrês equipamentos sob o mesmo atendimento.

Mediante autorização do segurado e desde que existam condições

técnicas a Porto Seguro poderá executar os serviços descritos no

item 29.3.1item 29.3.1item 29.3.1item 29.3.1item 29.3.1 através de acesso remoto.

29.1.229.1.229.1.229.1.229.1.2  PLANO PADRÃO – LIVRE ESCOLHA PLANO PADRÃO – LIVRE ESCOLHA PLANO PADRÃO – LIVRE ESCOLHA PLANO PADRÃO – LIVRE ESCOLHA PLANO PADRÃO – LIVRE ESCOLHA

Fica facultado ao Segurado a utilização da Rede Referenciada da

Porto Seguro ou a Indenização a título de Reembolso, conforme item

Limite de Reembolso, referente à mão-de-obra necessária aos

reparos emergenciais contratados nesta cobertura e  restrito ao

Limite Máximo de Indenização deLimite Máximo de Indenização deLimite Máximo de Indenização deLimite Máximo de Indenização deLimite Máximo de Indenização de R$ 240,00 (duzentos e$ 240,00 (duzentos e$ 240,00 (duzentos e$ 240,00 (duzentos e$ 240,00 (duzentos e

quarenta reais) não cumulativo e válido para cada ano dequarenta reais) não cumulativo e válido para cada ano dequarenta reais) não cumulativo e válido para cada ano dequarenta reais) não cumulativo e válido para cada ano dequarenta reais) não cumulativo e válido para cada ano de

vigência da apólice) vigência da apólice) vigência da apólice) vigência da apólice) vigência da apólice) para o serviço de HELP DESK, desde que

possua a anuência expressa da Porto Seguro quanto a autorização

de reparo.

Caso o Segurado opte pelo reembolso a nota fiscal deverá conter

os dados do equipamento, bem como Número e Data da Nota

Fiscal; Marca e Modelo do equipamento; e Número de Série do

equipamento, sob pena de não realização do reembolso.

A Porto Seguro se reserva o direito de inspecionar aA Porto Seguro se reserva o direito de inspecionar aA Porto Seguro se reserva o direito de inspecionar aA Porto Seguro se reserva o direito de inspecionar aA Porto Seguro se reserva o direito de inspecionar a

qualquer momento o equipamento e exigir a apresentaçãoqualquer momento o equipamento e exigir a apresentaçãoqualquer momento o equipamento e exigir a apresentaçãoqualquer momento o equipamento e exigir a apresentaçãoqualquer momento o equipamento e exigir a apresentação

das notas fiscais.das notas fiscais.das notas fiscais.das notas fiscais.das notas fiscais.

29.1.2.1 LIMITE DE REEMBOLSO29.1.2.1 LIMITE DE REEMBOLSO29.1.2.1 LIMITE DE REEMBOLSO29.1.2.1 LIMITE DE REEMBOLSO29.1.2.1 LIMITE DE REEMBOLSO

O limite de reembolso relativo aos serviços desta coberturaO limite de reembolso relativo aos serviços desta coberturaO limite de reembolso relativo aos serviços desta coberturaO limite de reembolso relativo aos serviços desta coberturaO limite de reembolso relativo aos serviços desta cobertura

ficará restrito ao montante estabelecido na Tabela deficará restrito ao montante estabelecido na Tabela deficará restrito ao montante estabelecido na Tabela deficará restrito ao montante estabelecido na Tabela deficará restrito ao montante estabelecido na Tabela de

Reembolso/Custo de Mão-de-Obra.Reembolso/Custo de Mão-de-Obra.Reembolso/Custo de Mão-de-Obra.Reembolso/Custo de Mão-de-Obra.Reembolso/Custo de Mão-de-Obra.

Na medida em que o serviço for utilizado, o valor doNa medida em que o serviço for utilizado, o valor doNa medida em que o serviço for utilizado, o valor doNa medida em que o serviço for utilizado, o valor doNa medida em que o serviço for utilizado, o valor do

reembolso será automaticamente deduzido do Limite Máximoreembolso será automaticamente deduzido do Limite Máximoreembolso será automaticamente deduzido do Limite Máximoreembolso será automaticamente deduzido do Limite Máximoreembolso será automaticamente deduzido do Limite Máximo

de Indenização estipulado para este plano.de Indenização estipulado para este plano.de Indenização estipulado para este plano.de Indenização estipulado para este plano.de Indenização estipulado para este plano.

29.1.2.2 EXCLUSÃO DE REEMBOLSO29.1.2.2 EXCLUSÃO DE REEMBOLSO29.1.2.2 EXCLUSÃO DE REEMBOLSO29.1.2.2 EXCLUSÃO DE REEMBOLSO29.1.2.2 EXCLUSÃO DE REEMBOLSO

O Segurado não terá direito, em qualquer hipótese, aoO Segurado não terá direito, em qualquer hipótese, aoO Segurado não terá direito, em qualquer hipótese, aoO Segurado não terá direito, em qualquer hipótese, aoO Segurado não terá direito, em qualquer hipótese, ao

reembolso de gastos relativos à utilização de mão-de-obrareembolso de gastos relativos à utilização de mão-de-obrareembolso de gastos relativos à utilização de mão-de-obrareembolso de gastos relativos à utilização de mão-de-obrareembolso de gastos relativos à utilização de mão-de-obra
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contratada e/ou executada por terceiros, sem a devidacontratada e/ou executada por terceiros, sem a devidacontratada e/ou executada por terceiros, sem a devidacontratada e/ou executada por terceiros, sem a devidacontratada e/ou executada por terceiros, sem a devida

anuência expressa da Porto Seguro.anuência expressa da Porto Seguro.anuência expressa da Porto Seguro.anuência expressa da Porto Seguro.anuência expressa da Porto Seguro.

29.2 TABELA DE REEMBOLSO/CUSTO DE MÃO-DE-OBRA29.2 TABELA DE REEMBOLSO/CUSTO DE MÃO-DE-OBRA29.2 TABELA DE REEMBOLSO/CUSTO DE MÃO-DE-OBRA29.2 TABELA DE REEMBOLSO/CUSTO DE MÃO-DE-OBRA29.2 TABELA DE REEMBOLSO/CUSTO DE MÃO-DE-OBRA

indicação do segurado desde que o usuário forneça ferramentas de

backup licenciadas e todos outros acessórios necessários para que o

backup seja feito.

Importante:Importante:Importante:Importante:Importante: A Porto Seguro não se responsabiliza por eventuais

perdas ou danificação de dados, este serviço não será realizado se

o sistema operacional estiver corrompido.

c) Atendimento para Videogamec) Atendimento para Videogamec) Atendimento para Videogamec) Atendimento para Videogamec) Atendimento para Videogame

Garante exclusivamente o atendimento telefônico com técnico especializado

para:

Instalação e configuração de videogame: Playstation 3 e 4, PSP, Vita,

Nintendo DS, Nintendo Wii e XBOX 360 e integração com equipamentos

(TV, Home Theater, Headset, Kinect, volante, guitarra, pistolas e

demais acessórios compatíveis com o console);

Configuração para uso da internet (necessário responsável no local

ser portador da senha de acesso. Para criação de conta no serviço

de XBOX LIVE e PSN, é necessário a presença do segurado no

local);

Orientações para download das atualizações de software/firmware do

videogame.

Importante: Importante: Importante: Importante: Importante: O sistema operacional deverá ser o original de fábrica

para realização dos atendimentos. Os custos para os downloads de

aplicativos, jogos ou qualquer outro software que exija pagamento

são de responsabilidade do segurado.

d) Atendimento para configuração de Smart TVd) Atendimento para configuração de Smart TVd) Atendimento para configuração de Smart TVd) Atendimento para configuração de Smart TVd) Atendimento para configuração de Smart TV

Garante exclusivamente o atendimento telefônico com técnico especializado

para:

Atualização de Firmware/Versão e Configuração de Bluetooth e

Internet Wi-fi e/ou Cabo (somente para internet instalada e(somente para internet instalada e(somente para internet instalada e(somente para internet instalada e(somente para internet instalada e

disponível no local);disponível no local);disponível no local);disponível no local);disponível no local);

Integração com Videogame, Home Theater, Tablet’s, SmartPhone

(verificar compatibilidade entre os equipamentos);(verificar compatibilidade entre os equipamentos);(verificar compatibilidade entre os equipamentos);(verificar compatibilidade entre os equipamentos);(verificar compatibilidade entre os equipamentos);

Importante:Importante:Importante:Importante:Importante: Os custos para os downloads de aplicativos, jogos ou

qualquer outro software que exija pagamento são de responsabilidade

do segurado.

e) Atendimento para Tablete) Atendimento para Tablete) Atendimento para Tablete) Atendimento para Tablete) Atendimento para Tablet

Garante exclusivamente o atendimento telefônico com técnico especializado

para:

Configuração, personalização e instruções na utilização do tablet para

os sistemas operacionais (Android, IOS e Windows Phone);

Auxílio para download licenciado de filmes, e-books, músicas, fotos,

aplicativos de lojas virtuais (ex.: Skype, Msn, Facebook, internet

banking) e jogos de forma que os mesmos estejam devidamente

licenciados ou em versões free/trial;

Auxilio para Conexão com a Internet conforme disponibilidade e

compatibilidade do equipamento;

Auxilio na Criação e Configuração de e-mail, agenda, Play Store e

App Store. (Necessário que o responsável no local seja(Necessário que o responsável no local seja(Necessário que o responsável no local seja(Necessário que o responsável no local seja(Necessário que o responsável no local seja

portador de login e senha de acesso. Para a criação deportador de login e senha de acesso. Para a criação deportador de login e senha de acesso. Para a criação deportador de login e senha de acesso. Para a criação deportador de login e senha de acesso. Para a criação de

conta, é necessária a presença do segurado no local);conta, é necessária a presença do segurado no local);conta, é necessária a presença do segurado no local);conta, é necessária a presença do segurado no local);conta, é necessária a presença do segurado no local);

Auxilio para backup de arquivos.

Importante:Importante:Importante:Importante:Importante: A Porto Seguro não se responsabiliza por eventuais

SERVIÇOS DESERVIÇOS DESERVIÇOS DESERVIÇOS DESERVIÇOS DE

REPAROS EMERGENCIAISREPAROS EMERGENCIAISREPAROS EMERGENCIAISREPAROS EMERGENCIAISREPAROS EMERGENCIAIS

LIMITE DE REEMBOLSO/LIMITE DE REEMBOLSO/LIMITE DE REEMBOLSO/LIMITE DE REEMBOLSO/LIMITE DE REEMBOLSO/

CUSTO DE MÃO-DE-OBRACUSTO DE MÃO-DE-OBRACUSTO DE MÃO-DE-OBRACUSTO DE MÃO-DE-OBRACUSTO DE MÃO-DE-OBRA

(R$)(R$)(R$)(R$)(R$)

Help Desk – Atendimento

Telefônico - Rede Referenciada

Help Desk – Livre escolha

R$ 50,00

R$ 120,00

29.329.329.329.329.3 DESCR IÇÃO DOS SERV IÇOS DE REPAROSDESCR IÇÃO DOS SERV IÇOS DE REPAROSDESCR IÇÃO DOS SERV IÇOS DE REPAROSDESCR IÇÃO DOS SERV IÇOS DE REPAROSDESCR IÇÃO DOS SERV IÇOS DE REPAROS

EMERGENCIASEMERGENCIASEMERGENCIASEMERGENCIASEMERGENCIAS

29.3.1 HEL DESK ATENDIMENTO TELEFÔNICO29.3.1 HEL DESK ATENDIMENTO TELEFÔNICO29.3.1 HEL DESK ATENDIMENTO TELEFÔNICO29.3.1 HEL DESK ATENDIMENTO TELEFÔNICO29.3.1 HEL DESK ATENDIMENTO TELEFÔNICO

a) Atendimento para PC’s (Desktop) e Macintosh (MAC) Applea) Atendimento para PC’s (Desktop) e Macintosh (MAC) Applea) Atendimento para PC’s (Desktop) e Macintosh (MAC) Applea) Atendimento para PC’s (Desktop) e Macintosh (MAC) Applea) Atendimento para PC’s (Desktop) e Macintosh (MAC) Apple

Garante exclusivamente o atendimento telefônico com técnico especializado

para:

Suporte, diagnóstico e manutenção do Sistema Operacional Windows

(XP e/ou superior), MAC OSX (versão 10.6 ou superior);

Instalação de softwares, Free/Trial ou devidamente licenciados que

possuam documentação descritiva do processo de instalação;

Solução de problemas de instalação e abertura aos aplicativos

Microsoft (Word, Power Point, Excel entre outros);

Diagnóstico e solução de problemas com softwares, acesso à internet

ou rede local;

Importante:Importante:Importante:Importante:Importante: A Porto Seguro não se responsabilizada pela inclusão

ou substituição de cabos para construção da rede.

Diagnóstico, configuração e/ou solução de problemas de acesso ao

correio eletrônico; diagnóstico e solução de problemas relacionados a

vírus, utilizando-se ferramentas de software fornecido pelo usuário ou

versões freeware disponíveis na internet (desde que o usuário(desde que o usuário(desde que o usuário(desde que o usuário(desde que o usuário

autorize a instalação);autorize a instalação);autorize a instalação);autorize a instalação);autorize a instalação);

Orientação e realização de backup de arquivos pessoais, conforme

indicação do segurado desde que o usuário forneça ferramentas de

backup licenciadas e todos outros acessórios necessários para que o

backup seja feito.

Importante:Importante:Importante:Importante:Importante: A Porto Seguro não se responsabiliza por eventuais

perdas ou danificação de dados, este serviço somente poderá ser

executado se o sistema operacional estiver em funcionamento.

 

b) Atendimento para Notebookb) Atendimento para Notebookb) Atendimento para Notebookb) Atendimento para Notebookb) Atendimento para Notebook

Garante exclusivamente o atendimento telefônico com técnico especializado

para:

Sistema Operacional Windows (XP e/ou superior); MAC OSX (versão

10.6 ou superior);

Instalação de softwares, Free/Trial ou devidamente licenciados que

possuam documentação descritiva do processo de instalação;

Solução de problemas de instalação e abertura aos aplicativos

Microsoft (Word, Power Point, Excel entre outros);

Diagnóstico, configuração e/ou solução de problemas de acesso ao

correio eletrônico;

Diagnóstico e solução de problemas relacionados a vírus, utilizando-

se ferramentas de software fornecido pelo usuário ou versões

freeware disponíveis na internet (desde que o usuário autorize a

instalação);

Orientação e realização de backup de arquivos pessoais, conforme
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perdas ou danificação de dados, este serviço somente poderá ser

executado se o sistema operacional estiver em funcionamento. Os

custos para os downloads de aplicativos, jogos ou qualquer outro

software que exija pagamento são de responsabilidade do segurado.

f) Atendimento para Celulares e SmartPhonesf) Atendimento para Celulares e SmartPhonesf) Atendimento para Celulares e SmartPhonesf) Atendimento para Celulares e SmartPhonesf) Atendimento para Celulares e SmartPhones

Garante exclusivamente o atendimento telefônico com técnico especializado

para:

Configuração e personalização de celular e/ou smartphone;

Auxilio para Download de fotos, filmes, músicas, aplicativos, softwares,

jogos de forma que os mesmos estejam devidamente licenciados ou

em versões free/trial;

Auxilio para Conexão com a Internet conforme disponibilidade e

compatibilidade do equipamento;

Auxilio para conexão bluetooth com outros dispositivos com orientação

para segurança em acessos e transmissão de dados, de acordo com

a compatibilidade do equipamento;

Auxilio na Criação e Configuração de e-mail, agenda, Play Store e

App Store. (Necessário que o responsável no local seja(Necessário que o responsável no local seja(Necessário que o responsável no local seja(Necessário que o responsável no local seja(Necessário que o responsável no local seja

portador de login e senha de acesso. Para a criação deportador de login e senha de acesso. Para a criação deportador de login e senha de acesso. Para a criação deportador de login e senha de acesso. Para a criação deportador de login e senha de acesso. Para a criação de

conta, é necessária a presença do segurado no local).conta, é necessária a presença do segurado no local).conta, é necessária a presença do segurado no local).conta, é necessária a presença do segurado no local).conta, é necessária a presença do segurado no local).

Importante: Importante: Importante: Importante: Importante: Os custos para os downloads de aplicativos, jogos ou

qualquer outro software que exija pagamento são de responsabilidade

do segurado.

29.429.429.429.429.4 SOLICITAÇÃO DO REPARO DE HELP DESK VIASOLICITAÇÃO DO REPARO DE HELP DESK VIASOLICITAÇÃO DO REPARO DE HELP DESK VIASOLICITAÇÃO DO REPARO DE HELP DESK VIASOLICITAÇÃO DO REPARO DE HELP DESK VIA

ATENDIMENTO TELEFÔNICOATENDIMENTO TELEFÔNICOATENDIMENTO TELEFÔNICOATENDIMENTO TELEFÔNICOATENDIMENTO TELEFÔNICO

O suporte por telefone está disponível das 8h às 22h, todos os dias

(inclusive finais de semana e feriados).

ImportanteImportanteImportanteImportanteImportante: O funcionamento de alguns componentes do computador

depende da disponibilidade de drivers do fabricante em relação ao

sistema operacional instalado, sendo de responsabilidade do segurado

obtê-los.

29.4.129.4.129.4.129.4.129.4.1  PERÍODO PARA UTILIZAR OS REPAROS DE HELP PERÍODO PARA UTILIZAR OS REPAROS DE HELP PERÍODO PARA UTILIZAR OS REPAROS DE HELP PERÍODO PARA UTILIZAR OS REPAROS DE HELP PERÍODO PARA UTILIZAR OS REPAROS DE HELP

DESK E LIMITE DE UTILIZAÇÕESDESK E LIMITE DE UTILIZAÇÕESDESK E LIMITE DE UTILIZAÇÕESDESK E LIMITE DE UTILIZAÇÕESDESK E LIMITE DE UTILIZAÇÕES

Até o final de vigência da apólice ou até o final do limite máximo

de indenização (o que ocorrer primeiro).

29.4.229.4.229.4.229.4.229.4.2  ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO DO HELP DESK ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO DO HELP DESK ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO DO HELP DESK ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO DO HELP DESK ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO DO HELP DESK

O atendimento será finalizado e contabilizado nas seguintes situações:

- Quando houver resolução do problema informado durante o

atendimento telefônico;

- Impossibilidade de se resolver o problema em função de falta de

software licenciado e suportado pelo fabricante e não disponibilizado

pelo segurado representante legal da Empresa e/ou funcionário.

Os problemas não relatados no atendimento, serão com a abertura

de um novo serviço, de acordo com a clausula contratada.

29.4.329.4.329.4.329.4.329.4.3  EXCLUSÕES ESPECÍFICAS EXCLUSÕES ESPECÍFICAS EXCLUSÕES ESPECÍFICAS EXCLUSÕES ESPECÍFICAS EXCLUSÕES ESPECÍFICAS

Reparos em equipamentos que não possuem assistênciaReparos em equipamentos que não possuem assistênciaReparos em equipamentos que não possuem assistênciaReparos em equipamentos que não possuem assistênciaReparos em equipamentos que não possuem assistência

técnica credenciada no Brasil.técnica credenciada no Brasil.técnica credenciada no Brasil.técnica credenciada no Brasil.técnica credenciada no Brasil.

29.529.529.529.529.5 EXCLUSÕESEXCLUSÕESEXCLUSÕESEXCLUSÕESEXCLUSÕES

a) Manutenção, conserto e reparo no hardware dea) Manutenção, conserto e reparo no hardware dea) Manutenção, conserto e reparo no hardware dea) Manutenção, conserto e reparo no hardware dea) Manutenção, conserto e reparo no hardware de

computadores portáteis, tais como Notebook’scomputadores portáteis, tais como Notebook’scomputadores portáteis, tais como Notebook’scomputadores portáteis, tais como Notebook’scomputadores portáteis, tais como Notebook’s, Ultrabook’s,Ultrabook’s,Ultrabook’s,Ultrabook’s,Ultrabook’s,

Netbook’s, palmtop, tablets, laptops, assemelhados, periféricosNetbook’s, palmtop, tablets, laptops, assemelhados, periféricosNetbook’s, palmtop, tablets, laptops, assemelhados, periféricosNetbook’s, palmtop, tablets, laptops, assemelhados, periféricosNetbook’s, palmtop, tablets, laptops, assemelhados, periféricos

(monitor, impressoras, teclado e etc.), roteadores, repetidores,(monitor, impressoras, teclado e etc.), roteadores, repetidores,(monitor, impressoras, teclado e etc.), roteadores, repetidores,(monitor, impressoras, teclado e etc.), roteadores, repetidores,(monitor, impressoras, teclado e etc.), roteadores, repetidores,

acessórios, instalação e reinstalação de softwares nãoacessórios, instalação e reinstalação de softwares nãoacessórios, instalação e reinstalação de softwares nãoacessórios, instalação e reinstalação de softwares nãoacessórios, instalação e reinstalação de softwares não

licenciados;licenciados;licenciados;licenciados;licenciados;

b) Instalação/fixação de suportes de parede, cabos eb) Instalação/fixação de suportes de parede, cabos eb) Instalação/fixação de suportes de parede, cabos eb) Instalação/fixação de suportes de parede, cabos eb) Instalação/fixação de suportes de parede, cabos e

cabeamentos, instalação e configuração de TV em projetor,cabeamentos, instalação e configuração de TV em projetor,cabeamentos, instalação e configuração de TV em projetor,cabeamentos, instalação e configuração de TV em projetor,cabeamentos, instalação e configuração de TV em projetor,

alteração de pontos e configurações de operadoras de TValteração de pontos e configurações de operadoras de TValteração de pontos e configurações de operadoras de TValteração de pontos e configurações de operadoras de TValteração de pontos e configurações de operadoras de TV

a cabo;a cabo;a cabo;a cabo;a cabo;

c) Manutenção e reparo nos componentes físicos dec) Manutenção e reparo nos componentes físicos dec) Manutenção e reparo nos componentes físicos dec) Manutenção e reparo nos componentes físicos dec) Manutenção e reparo nos componentes físicos de

consoles, televisores e acessórios;consoles, televisores e acessórios;consoles, televisores e acessórios;consoles, televisores e acessórios;consoles, televisores e acessórios;

d) Trocas e substituição de gabinetes, bandejas e outrosd) Trocas e substituição de gabinetes, bandejas e outrosd) Trocas e substituição de gabinetes, bandejas e outrosd) Trocas e substituição de gabinetes, bandejas e outrosd) Trocas e substituição de gabinetes, bandejas e outros

componentes estéticos ou não, que impeçam ou não ocomponentes estéticos ou não, que impeçam ou não ocomponentes estéticos ou não, que impeçam ou não ocomponentes estéticos ou não, que impeçam ou não ocomponentes estéticos ou não, que impeçam ou não o

funcionamento do aparelho.funcionamento do aparelho.funcionamento do aparelho.funcionamento do aparelho.funcionamento do aparelho.

29.629.629.629.629.6 OBSERVAÇÕES GERAISOBSERVAÇÕES GERAISOBSERVAÇÕES GERAISOBSERVAÇÕES GERAISOBSERVAÇÕES GERAIS

a) A Porto Seguro ficará isenta de responsabil idadea) A Porto Seguro ficará isenta de responsabil idadea) A Porto Seguro ficará isenta de responsabil idadea) A Porto Seguro ficará isenta de responsabil idadea) A Porto Seguro ficará isenta de responsabil idade

quando a inviabilidade do reparo se der em função daquando a inviabilidade do reparo se der em função daquando a inviabilidade do reparo se der em função daquando a inviabilidade do reparo se der em função daquando a inviabilidade do reparo se der em função da

indisponibilidade ou atraso no fornecimento de peças,indisponibilidade ou atraso no fornecimento de peças,indisponibilidade ou atraso no fornecimento de peças,indisponibilidade ou atraso no fornecimento de peças,indisponibilidade ou atraso no fornecimento de peças,

quando submetidos às condições e normas de fabricaçãoquando submetidos às condições e normas de fabricaçãoquando submetidos às condições e normas de fabricaçãoquando submetidos às condições e normas de fabricaçãoquando submetidos às condições e normas de fabricação

ou de mercado, presentes ou futuras.ou de mercado, presentes ou futuras.ou de mercado, presentes ou futuras.ou de mercado, presentes ou futuras.ou de mercado, presentes ou futuras.

b) Estão compreendidas como reparos cobertos as intervençõesb) Estão compreendidas como reparos cobertos as intervençõesb) Estão compreendidas como reparos cobertos as intervençõesb) Estão compreendidas como reparos cobertos as intervençõesb) Estão compreendidas como reparos cobertos as intervenções

técnicas imprescindíveis ao restabelecimento do funcionamentotécnicas imprescindíveis ao restabelecimento do funcionamentotécnicas imprescindíveis ao restabelecimento do funcionamentotécnicas imprescindíveis ao restabelecimento do funcionamentotécnicas imprescindíveis ao restabelecimento do funcionamento

normal do equipamento, desde que os danos sejamnormal do equipamento, desde que os danos sejamnormal do equipamento, desde que os danos sejamnormal do equipamento, desde que os danos sejamnormal do equipamento, desde que os danos sejam

decorrentes do desgaste natural dos seus componentesdecorrentes do desgaste natural dos seus componentesdecorrentes do desgaste natural dos seus componentesdecorrentes do desgaste natural dos seus componentesdecorrentes do desgaste natural dos seus componentes

elétricos, eletrônicos e mecânicos.elétricos, eletrônicos e mecânicos.elétricos, eletrônicos e mecânicos.elétricos, eletrônicos e mecânicos.elétricos, eletrônicos e mecânicos.

c) Os reparos executados terão garantia de 90 dias,c) Os reparos executados terão garantia de 90 dias,c) Os reparos executados terão garantia de 90 dias,c) Os reparos executados terão garantia de 90 dias,c) Os reparos executados terão garantia de 90 dias,

exclusivamente em relação à mão de obra, exceto quandoexclusivamente em relação à mão de obra, exceto quandoexclusivamente em relação à mão de obra, exceto quandoexclusivamente em relação à mão de obra, exceto quandoexclusivamente em relação à mão de obra, exceto quando

o problema diagnosticado for *vírus* o problema diagnosticado for *vírus* o problema diagnosticado for *vírus* o problema diagnosticado for *vírus* o problema diagnosticado for *vírus* (esse serviço não(esse serviço não(esse serviço não(esse serviço não(esse serviço não

possui garantia)possui garantia)possui garantia)possui garantia)possui garantia).....

IMPORTANTE: Na ocorrência de novo evento dentro desseIMPORTANTE: Na ocorrência de novo evento dentro desseIMPORTANTE: Na ocorrência de novo evento dentro desseIMPORTANTE: Na ocorrência de novo evento dentro desseIMPORTANTE: Na ocorrência de novo evento dentro desse

prazo , porém não decor ren te do serv i ço pres tadoprazo , porém não decor ren te do serv i ço pres tadoprazo , porém não decor ren te do serv i ço pres tadoprazo , porém não decor ren te do serv i ço pres tadoprazo , porém não decor ren te do serv i ço pres tado

anteriormente, será considerado como um novo atendimento.anteriormente, será considerado como um novo atendimento.anteriormente, será considerado como um novo atendimento.anteriormente, será considerado como um novo atendimento.anteriormente, será considerado como um novo atendimento.

d) Para utilização de peças recondicionadas deverá constard) Para utilização de peças recondicionadas deverá constard) Para utilização de peças recondicionadas deverá constard) Para utilização de peças recondicionadas deverá constard) Para utilização de peças recondicionadas deverá constar

a prévia e formal autorização do Segurado, no laudoa prévia e formal autorização do Segurado, no laudoa prévia e formal autorização do Segurado, no laudoa prévia e formal autorização do Segurado, no laudoa prévia e formal autorização do Segurado, no laudo

fornecido quando do atendimento ao reparo emergencial.fornecido quando do atendimento ao reparo emergencial.fornecido quando do atendimento ao reparo emergencial.fornecido quando do atendimento ao reparo emergencial.fornecido quando do atendimento ao reparo emergencial.

Caso constatado defeito das peças empregadas deverá serCaso constatado defeito das peças empregadas deverá serCaso constatado defeito das peças empregadas deverá serCaso constatado defeito das peças empregadas deverá serCaso constatado defeito das peças empregadas deverá ser

solicitado outro atendimento, o qual implicará na reduçãosolicitado outro atendimento, o qual implicará na reduçãosolicitado outro atendimento, o qual implicará na reduçãosolicitado outro atendimento, o qual implicará na reduçãosolicitado outro atendimento, o qual implicará na redução

do limite máximo de indenização, visto que será consideradodo limite máximo de indenização, visto que será consideradodo limite máximo de indenização, visto que será consideradodo limite máximo de indenização, visto que será consideradodo limite máximo de indenização, visto que será considerado

um novo atendimento.um novo atendimento.um novo atendimento.um novo atendimento.um novo atendimento.

e) O reparo só será realizado mediante o fornecimentoe) O reparo só será realizado mediante o fornecimentoe) O reparo só será realizado mediante o fornecimentoe) O reparo só será realizado mediante o fornecimentoe) O reparo só será realizado mediante o fornecimento

integral das peças requisitadas no diagnóstico.integral das peças requisitadas no diagnóstico.integral das peças requisitadas no diagnóstico.integral das peças requisitadas no diagnóstico.integral das peças requisitadas no diagnóstico.

f) O diagnóstico é válido por 20 dias, período em quef) O diagnóstico é válido por 20 dias, período em quef) O diagnóstico é válido por 20 dias, período em quef) O diagnóstico é válido por 20 dias, período em quef) O diagnóstico é válido por 20 dias, período em que

deverão ser providenciadas as peças solicitadas. Findodeverão ser providenciadas as peças solicitadas. Findodeverão ser providenciadas as peças solicitadas. Findodeverão ser providenciadas as peças solicitadas. Findodeverão ser providenciadas as peças solicitadas. Findo

este prazo, deverá ser solicitado um novo atendimento, oeste prazo, deverá ser solicitado um novo atendimento, oeste prazo, deverá ser solicitado um novo atendimento, oeste prazo, deverá ser solicitado um novo atendimento, oeste prazo, deverá ser solicitado um novo atendimento, o

qual implicará na redução do limite máximo de indenização.qual implicará na redução do limite máximo de indenização.qual implicará na redução do limite máximo de indenização.qual implicará na redução do limite máximo de indenização.qual implicará na redução do limite máximo de indenização.

g) Todos os reparos somente serão real izados emg) Todos os reparos somente serão real izados emg) Todos os reparos somente serão real izados emg) Todos os reparos somente serão real izados emg) Todos os reparos somente serão real izados em

conformidade com as normas do fabricante.conformidade com as normas do fabricante.conformidade com as normas do fabricante.conformidade com as normas do fabricante.conformidade com as normas do fabricante.

h)Não serão recondicionadas ou recuperadas peças ouh)Não serão recondicionadas ou recuperadas peças ouh)Não serão recondicionadas ou recuperadas peças ouh)Não serão recondicionadas ou recuperadas peças ouh)Não serão recondicionadas ou recuperadas peças ou

componentes dos equipamentos.componentes dos equipamentos.componentes dos equipamentos.componentes dos equipamentos.componentes dos equipamentos.

i) Qualquer reparo no equipamento, durante o período dei) Qualquer reparo no equipamento, durante o período dei) Qualquer reparo no equipamento, durante o período dei) Qualquer reparo no equipamento, durante o período dei) Qualquer reparo no equipamento, durante o período de

garantia de mão-de-obra, somente será executado se ogarantia de mão-de-obra, somente será executado se ogarantia de mão-de-obra, somente será executado se ogarantia de mão-de-obra, somente será executado se ogarantia de mão-de-obra, somente será executado se o

equipamento estiver no local de risco Segurado.equipamento estiver no local de risco Segurado.equipamento estiver no local de risco Segurado.equipamento estiver no local de risco Segurado.equipamento estiver no local de risco Segurado.

j) Em caso de aparelhos, equipamentos ou componentesj) Em caso de aparelhos, equipamentos ou componentesj) Em caso de aparelhos, equipamentos ou componentesj) Em caso de aparelhos, equipamentos ou componentesj) Em caso de aparelhos, equipamentos ou componentes

importados, os reparos a serem executados estarão restritosimportados, os reparos a serem executados estarão restritosimportados, os reparos a serem executados estarão restritosimportados, os reparos a serem executados estarão restritosimportados, os reparos a serem executados estarão restritos

a prévia análise técnica e à disponibilidade das peças noa prévia análise técnica e à disponibilidade das peças noa prévia análise técnica e à disponibilidade das peças noa prévia análise técnica e à disponibilidade das peças noa prévia análise técnica e à disponibilidade das peças no

mercado.mercado.mercado.mercado.mercado.

k) Não serão realizados a Instalação e reparo de peçask) Não serão realizados a Instalação e reparo de peçask) Não serão realizados a Instalação e reparo de peçask) Não serão realizados a Instalação e reparo de peçask) Não serão realizados a Instalação e reparo de peças

usadas.usadas.usadas.usadas.usadas.

l) A qualidade do sinal do roteador ou repetidor independel) A qualidade do sinal do roteador ou repetidor independel) A qualidade do sinal do roteador ou repetidor independel) A qualidade do sinal do roteador ou repetidor independel) A qualidade do sinal do roteador ou repetidor independe

do técn ico , po is as mesmas so f rem in te r fe rênc iasdo técn ico , po is as mesmas so f rem in te r fe rênc iasdo técn ico , po is as mesmas so f rem in te r fe rênc iasdo técn ico , po is as mesmas so f rem in te r fe rênc iasdo técn ico , po is as mesmas so f rem in te r fe rênc ias

eletromagnéticas e do meio onde estão localizados, assimeletromagnéticas e do meio onde estão localizados, assimeletromagnéticas e do meio onde estão localizados, assimeletromagnéticas e do meio onde estão localizados, assimeletromagnéticas e do meio onde estão localizados, assim

como a velocidade da internet e a transferência decomo a velocidade da internet e a transferência decomo a velocidade da internet e a transferência decomo a velocidade da internet e a transferência decomo a velocidade da internet e a transferência de

arquivos depende da velocidade contratada junto à operadoraarquivos depende da velocidade contratada junto à operadoraarquivos depende da velocidade contratada junto à operadoraarquivos depende da velocidade contratada junto à operadoraarquivos depende da velocidade contratada junto à operadora

e da quantidade de máquinas em uso simultâneo.e da quantidade de máquinas em uso simultâneo.e da quantidade de máquinas em uso simultâneo.e da quantidade de máquinas em uso simultâneo.e da quantidade de máquinas em uso simultâneo.
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29.729.729.729.729.7 COMUNICAÇÃO DO EVENTOCOMUNICAÇÃO DO EVENTOCOMUNICAÇÃO DO EVENTOCOMUNICAÇÃO DO EVENTOCOMUNICAÇÃO DO EVENTO

O Segurado deverá comunicar à Porto Seguro a ocorrênciaO Segurado deverá comunicar à Porto Seguro a ocorrênciaO Segurado deverá comunicar à Porto Seguro a ocorrênciaO Segurado deverá comunicar à Porto Seguro a ocorrênciaO Segurado deverá comunicar à Porto Seguro a ocorrência

dos eventos previstos nesta cobertura que somente serãodos eventos previstos nesta cobertura que somente serãodos eventos previstos nesta cobertura que somente serãodos eventos previstos nesta cobertura que somente serãodos eventos previstos nesta cobertura que somente serão

indenizados se ocorridos dentro do período de vigência daindenizados se ocorridos dentro do período de vigência daindenizados se ocorridos dentro do período de vigência daindenizados se ocorridos dentro do período de vigência daindenizados se ocorridos dentro do período de vigência da

apólice de seguros, para a qual as coberturas foramapólice de seguros, para a qual as coberturas foramapólice de seguros, para a qual as coberturas foramapólice de seguros, para a qual as coberturas foramapólice de seguros, para a qual as coberturas foram

contratadas.contratadas.contratadas.contratadas.contratadas.

O Segurado deverá contatar a Central 24 horas deO Segurado deverá contatar a Central 24 horas deO Segurado deverá contatar a Central 24 horas deO Segurado deverá contatar a Central 24 horas deO Segurado deverá contatar a Central 24 horas de

Atendimento, informando:Atendimento, informando:Atendimento, informando:Atendimento, informando:Atendimento, informando:

a) a) a) a) a) Número da apólice;

b) b) b) b) b) Local e número do telefone;

c) c) c) c) c) Descrição resumida da emergência e tipo de ajuda que necessita.

O atendimento está disponível 24 horas por dia, inclusive aos

sábados, domingos e feriados.

29.829.829.829.829.8 DESPESAS COM PEÇAS ,  MATER I A I S EDESPESAS COM PEÇAS ,  MATER I A I S EDESPESAS COM PEÇAS ,  MATER I A I S EDESPESAS COM PEÇAS ,  MATER I A I S EDESPESAS COM PEÇAS ,  MATER I A I S E

COMPONENTESCOMPONENTESCOMPONENTESCOMPONENTESCOMPONENTES

A compra de peças, materiais e componentes específicos e necessários

aos reparos, será de responsabilidade do Segurado.

29.929.929.929.929.9 CANCELAMENTO DA COBERTURACANCELAMENTO DA COBERTURACANCELAMENTO DA COBERTURACANCELAMENTO DA COBERTURACANCELAMENTO DA COBERTURA

Ocorrerá pelo esgotamento do limite máximo de indenização,Ocorrerá pelo esgotamento do limite máximo de indenização,Ocorrerá pelo esgotamento do limite máximo de indenização,Ocorrerá pelo esgotamento do limite máximo de indenização,Ocorrerá pelo esgotamento do limite máximo de indenização,

cancelamento da apólice ou término de sua vigência.cancelamento da apólice ou término de sua vigência.cancelamento da apólice ou término de sua vigência.cancelamento da apólice ou término de sua vigência.cancelamento da apólice ou término de sua vigência.

30. ENCARGOS DE TRADUÇÃO30. ENCARGOS DE TRADUÇÃO30. ENCARGOS DE TRADUÇÃO30. ENCARGOS DE TRADUÇÃO30. ENCARGOS DE TRADUÇÃO

Eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas

efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Porto Seguro.

SAC: 0800 727 2765 SAC: 0800 727 2765 SAC: 0800 727 2765 SAC: 0800 727 2765 SAC: 0800 727 2765 (informação, reclamação e cancelamento) - 0800 727 8736 0800 727 8736 0800 727 8736 0800 727 8736 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com
deficiência auditiva) - Solicitação de serviços/sinistro: 3366-3110 Solicitação de serviços/sinistro: 3366-3110 Solicitação de serviços/sinistro: 3366-3110 Solicitação de serviços/sinistro: 3366-3110 Solicitação de serviços/sinistro: 3366-3110 (Gde. São Paulo) - 0800 727 81180800 727 81180800 727 81180800 727 81180800 727 8118 (Demais Localidades)

Ouvidoria - 0800 727 1184 Site: www.portoseguro.com.brOuvidoria - 0800 727 1184 Site: www.portoseguro.com.brOuvidoria - 0800 727 1184 Site: www.portoseguro.com.brOuvidoria - 0800 727 1184 Site: www.portoseguro.com.brOuvidoria - 0800 727 1184 Site: www.portoseguro.com.br


