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DISPOSIÇÕES  PRELIMINARESDISPOSIÇÕES  PRELIMINARESDISPOSIÇÕES  PRELIMINARESDISPOSIÇÕES  PRELIMINARESDISPOSIÇÕES  PRELIMINARES

A  aceitação  de  seguro  estará  sujeita  à análise  do  risco.

O  registro  deste  plano  na  SUSEP  não implica,  por  parte

da  Autarquia,  incentivo ou  recomendação  à  sua  comercialização.

O Segurado poderá consultar a situação cadastral   do   seu

corretor   de   seguros no  site  www.susep.gov.br,  por  meio

do seu  registro  na  Susep,  nome  completo, CNPJ  ou  CPF.

1. GLOSSÁRIO1. GLOSSÁRIO1. GLOSSÁRIO1. GLOSSÁRIO1. GLOSSÁRIO

Apólice:Apólice:Apólice:Apólice:Apólice: É o instrumento emitido pela Seguradora com base nos

elementos contidos na proposta, efetivando o contrato de seguro.

Apólice à Base de Ocorrência:Apólice à Base de Ocorrência:Apólice à Base de Ocorrência:Apólice à Base de Ocorrência:Apólice à Base de Ocorrência: É aquela que tem por objeto

o pagamento e/o reembolso das quantias devidas ou pagas a

Terceiros pelos Segurado, a título de reparação de danos, estipulada

por Tribunal Civil ou por acordo aprovado pela Porto Seguro, desde

que os danos tenham ocorrido durante o Período de Vigência do

Seguro e o Segurado Pleiteie a garantia durante o período de

vigência do Seguro ou nos prazos prescricionais em vigor.

ARTIGO 618 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIROARTIGO 618 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIROARTIGO 618 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIROARTIGO 618 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIROARTIGO 618 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO (transcrição):

“Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções

consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá,

durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança

do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.”

Ato DolosoAto DolosoAto DolosoAto DolosoAto Doloso: Ato fraudulento praticado pelo Segurado para obrigar

a Seguradora a honrar 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. Se caracterizado,

cancela automaticamente o seguro, sem direito a restituição do

prêmio, impedindo qualquer direito a indenização.

Aviso de Sinistro:Aviso de Sinistro:Aviso de Sinistro:Aviso de Sinistro:Aviso de Sinistro: Meio pelo qual o Segurado se obriga a

comunicar à Seguradora, a ocorrência do evento coberto e cujas

características estão ligadas às circunstâncias previstas nestas Condições

Gerais.

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

indenização na hipótese de ocorrer 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.

Caso Fortuito:Caso Fortuito:Caso Fortuito:Caso Fortuito:Caso Fortuito: Evento aleatório; acontecimento que não  se  pode

prever,  mas,  ainda  que previsto, não se pode evitar; acidental;

inevitável.

Coação:Coação:Coação:Coação:Coação: Constrangimento exercido sobre o Segurado de maneira

direta, com o escopo de lhe impedir a livre manifestação da vontade.

Para fins de seguro será admitida apenas a coação física.

Cobertura:Cobertura:Cobertura:Cobertura:Cobertura:  Ato do Segurador em  conceder ao  Segurado,

garantia  contra  perdas  e/ou danos que sobrevenham ao objeto

do seguro, em conformidade com os riscos cobertos.

Coberturas Adicionais:Coberturas Adicionais:Coberturas Adicionais:Coberturas Adicionais:Coberturas Adicionais: Em conjunto com a cobertura Básica-

obrigatória, as coberturas poderão ser contratadas mediante pagamento

de prêmio adicional.

Condições GeraisCondições GeraisCondições GeraisCondições GeraisCondições Gerais: Conjunto de cláusulas que disciplinam os direitos

e obrigações das partes contratantes, bem como define as características

gerais deste seguro.

Contrato de Seguro:Contrato de Seguro:Contrato de Seguro:Contrato de Seguro:Contrato de Seguro: Instrumento que disciplina as condições do

seguro; apólice de seguro

Corretor  de  Seguros:Corretor  de  Seguros:Corretor  de  Seguros:Corretor  de  Seguros:Corretor  de  Seguros:  É  o  intermediário, pessoa física ou

jurídica, legalmente autorizado a angariar e promover contratos de

seguros entre as Seguradoras e as pessoas físicas ou jurídicas de

direito privado. Na forma da legislação vigente, o Corretor de

Seguros é responsável pela orientação do seguro aos Segurados,

sobre as Coberturas, inclusões e exclusões do contrato de seguro.

Culpa  grave:Culpa  grave:Culpa  grave:Culpa  grave:Culpa  grave:  É  a  falta  grosseira  e  inepta, não dolosa,

ocorrendo quando o agente não tinha a intenção fraudulenta de

causar o dano, embora a omissão pudesse ser evitada sem esforço

de atenção.

Dano Moral:Dano Moral:Dano Moral:Dano Moral:Dano Moral: É todo aquele que traz como consequência ofensa à

honra, ao afeto, à liberdade, à profissão, ao respeito aos mortos, à

psique, à saúde, ao nome, ao crédito, ao bem estar, à vida e

imagem, sem necessidade de ocorrer prejuízo econômico.

Dolo:Dolo:Dolo:Dolo:Dolo: É toda espécie de artifício, engano ou manejo astucioso

promovido por uma pessoa, com a intenção de induzir outrem a

prática de um ato jurídico, em prejuízo deste e proveito próprio ou

de outrem, ou seja, é um ato de má-fé, fraudulento, visando a

prejuízo preconcebido, quer físico

ou financeiro.

Endosso/Aditivo: Endosso/Aditivo: Endosso/Aditivo: Endosso/Aditivo: Endosso/Aditivo:  É o documento  expedido pela Seguradora,

durante a vigência da Apólice, confirmando a ciência e concordância

das partes, acerca de qualquer alteração realizada no contrato.

Estipulante:Estipulante:Estipulante:Estipulante:Estipulante:  É 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:  É o emprego  de  violência  ou  de grave ameaça

contra o Segurado ou às pessoas afetivamente ligadas a ele, com

o objetivo de obter indevida vantagem econômica, conforme disposto

no artigo 158 do Código Penal Brasileiro.

FranquiaFranquiaFranquiaFranquiaFranquia: Participação compulsória do Segurado nos prejuízos advindos

de um sinistro.

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;

Furto: Furto: Furto: Furto: Furto: Subtração, para si ou para outrem, do bem Segurado, sem

ameaça ou violência física.

Indenização:Indenização:Indenização:Indenização:Indenização: É o valor monetário pago ao Segurado referente à

ocorrência de evento coberto, respeitado o Limite Máximo de

Indenização.

Limite  Máximo  de  IndenizaçãoLimite  Máximo  de  IndenizaçãoLimite  Máximo  de  IndenizaçãoLimite  Máximo  de  IndenizaçãoLimite  Máximo  de  Indenização:  É  o limite fixado no

contrato de seguro correspondente à responsabilidade máxima da

Seguradora em qualquer evento amparado pelo contrato de seguro.

Má Fé:Má Fé:Má Fé:Má Fé:Má Fé: Agir de modo contrário à lei ou ao

direito, fazendo o propositadamente. Dolo.

Negligência:Negligência:Negligência:Negligência:Negligência: Termo  utilizado  para  definir  ato do Segurado em

relação às suas obrigações ou  bens,  cuja  decorrência possa

causar  ou agravar os prejuízos; falta de precaução. Período de

cobertura: Entende-se por período de cobertura o prazo estipulado

na apólice para que o segurado comunique à Seguradora, seu

representante de seguros ou ao estipulante (quando for o caso) a

perda, furto ou roubo do cartão, garantindo assim a cobertura

durante esse período.

Prêmio:Prêmio:Prêmio:Prêmio:Prêmio: É a importância paga pelo Segurado à Seguradora, em

troca da transferência do risco a que ele está exposto.

Primeiro Risco Absoluto:Primeiro Risco Absoluto:Primeiro Risco Absoluto:Primeiro Risco Absoluto:Primeiro Risco Absoluto: É a forma de contratação na qual a

Seguradora, em caso de sinistro amparado pela cobertura contratada,

responde pelos prejuízos apurados, até o Limite Máximo de Indenização

contratado.

Proponente:Proponente:Proponente:Proponente:Proponente:  É  a  pessoa  física  ou  jurídica que  pretende

fazer  um  seguro  e  que  já firmou, para esse fim, a proposta.

Proposta:Proposta:Proposta:Proposta:Proposta: É o documento mediante o qual o proponente expressa

a intenção de contratar o Seguro, manifestando pleno conhecimento

e concordância com as regras estabelecidas nas respectivas Condições

Gerais.

Regulação de sinistro:Regulação de sinistro:Regulação de sinistro:Regulação de sinistro:Regulação de sinistro: Na ocorrência de um sinistro, é o exame,

das suas causas e circunstâncias a fim de se caracterizar o risco ocorrido
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e, em face dessas  verificações, se  concluir  sobre  a  sua cobertura,

bem como se o Segurado cumpriu todas as suas obrigações legais e

contratuais. Reintegração:Reintegração:Reintegração:Reintegração:Reintegração:  Recomposição do  valor  do Limite Máximo

de Indenização, correspondente ao valor pago por sinistro.

Representante de Seguro:Representante de Seguro:Representante de Seguro:Representante de Seguro:Representante de Seguro:  Pessoa  jurídica que assume 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. Representante de Seguros não exerce a

atividade de corretagem de seguros.

Risco:Risco:Risco:Risco:Risco:  E  o  evento  incerto  e  imprevisível, assumido pela

Seguradora mediante o pagamento de prêmio por parte do Segurado,

desde que previsto nas condições gerais do seguro. Roubo: É a

ação cometida para subtração de coisa móvel alheia, para si ou para

outrem, mediante  ameaça  ou  emprego  de  violência contra

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

impossibilidade de resistência.

SalvadosSalvadosSalvadosSalvadosSalvados: Objetos que se consegue resgatar de um sinistro e que

ainda possuem valor econômico. Assim são considerados tanto os

bens que tenham ficado em perfeito estado como os que estejam

parcialmente danificados pelos efeitos do sinistro, pertencentes ao

Segurador, mediante indenização paga ao Segurado, e que serão

vendidos para minimizar os valores pagos.

Segurado:Segurado:Segurado:Segurado:Segurado:  É  a  pessoa  física  detentora  do objeto Segurado.

Seguradora:Seguradora:Seguradora:Seguradora:Seguradora: É a pessoa jurídica legalmente constituída, que emite

a apólice, assumindo o risco de indenizar o Segurado na ocorrência

de um dos eventos cobertos pelo seguro. Sinistro: É a ocorrência de

evento passível de cobertura e indenização, desde previsto no

contrato de seguro.

SEGUROS MAIS ESPECIFICOS: SEGUROS MAIS ESPECIFICOS: SEGUROS MAIS ESPECIFICOS: SEGUROS MAIS ESPECIFICOS: SEGUROS MAIS ESPECIFICOS: Considera-se seguro mais

específico aquele 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 Máximo

de Indenização não seja suficiente, o seguro menos específico

responderá complementarmente.

SinistroSinistroSinistroSinistroSinistro: Ocorrência de evento passível de cobertura e indenização,

desde que previsto na apólice de seguro.

Sub-Rogação:Sub-Rogação:Sub-Rogação:Sub-Rogação:Sub-Rogação:  É a 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 e responsável pelo prejuízo por ele

indenizado.

Terceiro:Terceiro:Terceiro:Terceiro:Terceiro:  Pessoa  estranha  ao  contrato  que, em virtude de

uma relação indireta, pode nele aparecer como reclamante de

indenizações ou benefícios, ou como responsável pelo dano ocorrido.

Não são considerados terceiros os ascendentes, descendentes, cônjuge,

bem como quaisquer parentes que com o Segurado residam, ou

dele dependam economicamente.

2. OBJETIVO  DO SEGURO2. OBJETIVO  DO SEGURO2. OBJETIVO  DO SEGURO2. OBJETIVO  DO SEGURO2. OBJETIVO  DO SEGURO

O   seguro   tem   por   objetivo   garantir, dentro do Limite

Máximo de Indenização contratado, os prejuízos ocasionados ao

Segurado decorrentes dos riscos cobertos, previstos  pelas coberturas

contratadas.

3. FORMA  DE  CONTRATAÇÃO3. FORMA  DE  CONTRATAÇÃO3. FORMA  DE  CONTRATAÇÃO3. FORMA  DE  CONTRATAÇÃO3. FORMA  DE  CONTRATAÇÃO

Este seguro será contratado a primeiro risco absoluto.

4.4.4.4.4. APÓLICE  INDIVIDUAL  OU  COLETIVAAPÓLICE  INDIVIDUAL  OU  COLETIVAAPÓLICE  INDIVIDUAL  OU  COLETIVAAPÓLICE  INDIVIDUAL  OU  COLETIVAAPÓLICE  INDIVIDUAL  OU  COLETIVA

4.14.14.14.14.1 O seguro, quando contratado por intermediação do representante

de seguros, a apólice será individual;

4.24.24.24.24.2 Quando a contratação for feita por intermediação do  estipulante

de  seguros  a apólice será coletiva;

4.34.34.34.34.3 As apólices coletivas em que o estipulante possua, com o grupo

segurado, exclusivamente, o vínculo de natureza securitária, referente

à contratação do seguro, serão consideradas apólices individuais, no

que concerne ao relacionamento dos segurados com a seguradora.

5.5.5.5.5. LIMITE  MÁXIMO  DE  INDENIZAÇÃOLIMITE  MÁXIMO  DE  INDENIZAÇÃOLIMITE  MÁXIMO  DE  INDENIZAÇÃOLIMITE  MÁXIMO  DE  INDENIZAÇÃOLIMITE  MÁXIMO  DE  INDENIZAÇÃO

Abrange os prejuízos apurados em conformidade com os riscos

cobertos e limitados ao valor máximo descrito na apólice.

6.6.6.6.6. ÂMBITO  GEOGRÁFICO  DE  COBERTURAÂMBITO  GEOGRÁFICO  DE  COBERTURAÂMBITO  GEOGRÁFICO  DE  COBERTURAÂMBITO  GEOGRÁFICO  DE  COBERTURAÂMBITO  GEOGRÁFICO  DE  COBERTURA

O presente seguro abrange os eventos cobertos ocorridos em

qualquer parte do globo terrestre, ficando os eventuais encargos de

tradução a cargo da Seguradora.

7. RISCOS COBERTOS7. RISCOS COBERTOS7. RISCOS COBERTOS7. RISCOS COBERTOS7. RISCOS COBERTOS

Estarão cobertos os prejuízos referentes às compras ou saques

efetuados  com  o cartão  segurado,  anteriormente  ao  aviso do

sinistro que correspondam às transações  irregulares  realizadas,

ocorridas em  consequência  de  perda,  furto,  roubo ou  a

utilização  mediante  extorsão/coação do  Segurado,  exceto  se

decorrente  dos riscos  excluídos.  Para  que  o  segurado tenha

direito à indenização deverá ser respeitado o período de cobertura

estabelecido  na  apólice, por um período de 72hrs da data da

comunicação do sinistro à Porto Seguro.

8. RISCOS EXCLUÍDOS8. RISCOS EXCLUÍDOS8. RISCOS EXCLUÍDOS8. RISCOS EXCLUÍDOS8. RISCOS EXCLUÍDOS

Estão excluídos  da  garantia  deste  seguro os  eventosEstão excluídos  da  garantia  deste  seguro os  eventosEstão excluídos  da  garantia  deste  seguro os  eventosEstão excluídos  da  garantia  deste  seguro os  eventosEstão excluídos  da  garantia  deste  seguro os  eventos

ocorridos  em  consequência  de:ocorridos  em  consequência  de:ocorridos  em  consequência  de:ocorridos  em  consequência  de:ocorridos  em  consequência  de:

a) atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável aoa) atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável aoa) atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável aoa) atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável aoa) atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao

dolo praticados pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelodolo praticados pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelodolo praticados pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelodolo praticados pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelodolo praticados 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;

b) atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável aob) atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável aob) atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável aob) atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável aob) atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao

dolo praticados pelo Segurado, bem como aos sóciosdolo praticados pelo Segurado, bem como aos sóciosdolo praticados pelo Segurado, bem como aos sóciosdolo praticados pelo Segurado, bem como aos sóciosdolo praticados 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;

c)perdas  ou erros de informações ocasionados por falhac)perdas  ou erros de informações ocasionados por falhac)perdas  ou erros de informações ocasionados por falhac)perdas  ou erros de informações ocasionados por falhac)perdas  ou erros de informações ocasionados por falha

de  sistema;de  sistema;de  sistema;de  sistema;de  sistema;

d) perdas decorrentes de “clonagem” ou cópia nãod) perdas decorrentes de “clonagem” ou cópia nãod) perdas decorrentes de “clonagem” ou cópia nãod) perdas decorrentes de “clonagem” ou cópia nãod) perdas decorrentes de “clonagem” ou cópia não

au to r i zada do ca r tão emi t i do pe lo Es t i pu lan te ouau to r i zada do ca r tão emi t i do pe lo Es t i pu lan te ouau to r i zada do ca r tão emi t i do pe lo Es t i pu lan te ouau to r i zada do ca r tão emi t i do pe lo Es t i pu lan te ouau to r i zada do ca r tão emi t i do pe lo Es t i pu lan te ou

Representante de  Seguros  ou  Estipulante  (quandoRepresentante de  Seguros  ou  Estipulante  (quandoRepresentante de  Seguros  ou  Estipulante  (quandoRepresentante de  Seguros  ou  Estipulante  (quandoRepresentante de  Seguros  ou  Estipulante  (quando

for o  caso),  bem  como  qualquer  forma  de fraudefor o  caso),  bem  como  qualquer  forma  de fraudefor o  caso),  bem  como  qualquer  forma  de fraudefor o  caso),  bem  como  qualquer  forma  de fraudefor o  caso),  bem  como  qualquer  forma  de fraude

eletrônica,  independente  da  origem;eletrônica,  independente  da  origem;eletrônica,  independente  da  origem;eletrônica,  independente  da  origem;eletrônica,  independente  da  origem;

e) perdas decorrentes de atos de hostil idade ou dee) perdas decorrentes de atos de hostil idade ou dee) perdas decorrentes de atos de hostil idade ou dee) perdas decorrentes de atos de hostil idade ou dee) perdas decorrentes de atos de hostil idade ou de

guerra, greve, “lockout”, rebelião, revolução, pilhagem ouguerra, greve, “lockout”, rebelião, revolução, pilhagem ouguerra, greve, “lockout”, rebelião, revolução, pilhagem ouguerra, greve, “lockout”, rebelião, revolução, pilhagem ouguerra, greve, “lockout”, rebelião, revolução, pilhagem ou

atos similares, confisco, nacionalização, destruição ou requisiçãoatos similares, confisco, nacionalização, destruição ou requisiçãoatos similares, confisco, nacionalização, destruição ou requisiçãoatos similares, confisco, nacionalização, destruição ou requisiçãoatos similares, confisco, nacionalização, destruição ou requisição

decorrentes de qualquer  ato  de  autoridade  de  fatodecorrentes de qualquer  ato  de  autoridade  de  fatodecorrentes de qualquer  ato  de  autoridade  de  fatodecorrentes de qualquer  ato  de  autoridade  de  fatodecorrentes de qualquer  ato  de  autoridade  de  fato

ou de  direito;ou de  direito;ou de  direito;ou de  direito;ou de  direito;

f) perdas ocasionadas, direta ou indiretamente, de Cartõesf) perdas ocasionadas, direta ou indiretamente, de Cartõesf) perdas ocasionadas, direta ou indiretamente, de Cartõesf) perdas ocasionadas, direta ou indiretamente, de Cartõesf) perdas ocasionadas, direta ou indiretamente, de Cartões

ou de informações extraviadas ou roubadas enquantoou de informações extraviadas ou roubadas enquantoou de informações extraviadas ou roubadas enquantoou de informações extraviadas ou roubadas enquantoou de informações extraviadas ou roubadas enquanto

estejam sob a custódia do fabricante,  mensageiroestejam sob a custódia do fabricante,  mensageiroestejam sob a custódia do fabricante,  mensageiroestejam sob a custódia do fabricante,  mensageiroestejam sob a custódia do fabricante,  mensageiro

ou serviço postal ou em trânsito entre os anteriores;ou serviço postal ou em trânsito entre os anteriores;ou serviço postal ou em trânsito entre os anteriores;ou serviço postal ou em trânsito entre os anteriores;ou serviço postal ou em trânsito entre os anteriores;

g) danos morais;g) danos morais;g) danos morais;g) danos morais;g) danos morais;

h) danos  corporais;h) danos  corporais;h) danos  corporais;h) danos  corporais;h) danos  corporais;

i) compras e saques realizados por outro meio que nãoi) compras e saques realizados por outro meio que nãoi) compras e saques realizados por outro meio que nãoi) compras e saques realizados por outro meio que nãoi) compras e saques realizados por outro meio que não

seja através do cartão segurado;seja através do cartão segurado;seja através do cartão segurado;seja através do cartão segurado;seja através do cartão segurado;

j) erro de interpretação de datas causados por equipamentosj) erro de interpretação de datas causados por equipamentosj) erro de interpretação de datas causados por equipamentosj) erro de interpretação de datas causados por equipamentosj) erro de interpretação de datas causados por equipamentos

eletrônicos;eletrônicos;eletrônicos;eletrônicos;eletrônicos;

k) compras e saques realizados fora do período dek) compras e saques realizados fora do período dek) compras e saques realizados fora do período dek) compras e saques realizados fora do período dek) compras e saques realizados fora do período de

cobertura estipulado na   apólice;cobertura estipulado na   apólice;cobertura estipulado na   apólice;cobertura estipulado na   apólice;cobertura estipulado na   apólice;

l) roubo ou  extorsão  em  que  o  Segurado não  sejal) roubo ou  extorsão  em  que  o  Segurado não  sejal) roubo ou  extorsão  em  que  o  Segurado não  sejal) roubo ou  extorsão  em  que  o  Segurado não  sejal) roubo ou  extorsão  em  que  o  Segurado não  seja

a  própria  vítima,  ainda  que  a pessoa  portadora  doa  própria  vítima,  ainda  que  a pessoa  portadora  doa  própria  vítima,  ainda  que  a pessoa  portadora  doa  própria  vítima,  ainda  que  a pessoa  portadora  doa  própria  vítima,  ainda  que  a pessoa  portadora  do

cartão tenha sido por ele autorizada a utilizá-lo;cartão tenha sido por ele autorizada a utilizá-lo;cartão tenha sido por ele autorizada a utilizá-lo;cartão tenha sido por ele autorizada a utilizá-lo;cartão tenha sido por ele autorizada a utilizá-lo;

m) lucros cessantes e outros prejuízos indiretos;m) lucros cessantes e outros prejuízos indiretos;m) lucros cessantes e outros prejuízos indiretos;m) lucros cessantes e outros prejuízos indiretos;m) lucros cessantes e outros prejuízos indiretos;
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n) inadimplência do Segurado no pagamento das dívidasn) inadimplência do Segurado no pagamento das dívidasn) inadimplência do Segurado no pagamento das dívidasn) inadimplência do Segurado no pagamento das dívidasn) inadimplência do Segurado no pagamento das dívidas

do cartão não decorrentes dos riscos cobertos;do cartão não decorrentes dos riscos cobertos;do cartão não decorrentes dos riscos cobertos;do cartão não decorrentes dos riscos cobertos;do cartão não decorrentes dos riscos cobertos;

o) uso indevido do número do cartão para compras viao) uso indevido do número do cartão para compras viao) uso indevido do número do cartão para compras viao) uso indevido do número do cartão para compras viao) uso indevido do número do cartão para compras via

internet  e/ou  telefone.internet  e/ou  telefone.internet  e/ou  telefone.internet  e/ou  telefone.internet  e/ou  telefone.

p) Despesas irregulares efetuadas em cartões cuja origemp) Despesas irregulares efetuadas em cartões cuja origemp) Despesas irregulares efetuadas em cartões cuja origemp) Despesas irregulares efetuadas em cartões cuja origemp) Despesas irregulares efetuadas em cartões cuja origem

de emissão/ administração do cartão não seja   Brasileira;de emissão/ administração do cartão não seja   Brasileira;de emissão/ administração do cartão não seja   Brasileira;de emissão/ administração do cartão não seja   Brasileira;de emissão/ administração do cartão não seja   Brasileira;

q) perdas derivadas  de,  baseadas  em, ou   atribuídasq) perdas derivadas  de,  baseadas  em, ou   atribuídasq) perdas derivadas  de,  baseadas  em, ou   atribuídasq) perdas derivadas  de,  baseadas  em, ou   atribuídasq) perdas derivadas  de,  baseadas  em, ou   atribuídas

direta   ou   indiretamente por cartões ou informaçõesdireta   ou   indiretamente por cartões ou informaçõesdireta   ou   indiretamente por cartões ou informaçõesdireta   ou   indiretamente por cartões ou informaçõesdireta   ou   indiretamente por cartões ou informações

perdidas, furtadas  ou  roubadas  enquanto  estejam sobperdidas, furtadas  ou  roubadas  enquanto  estejam sobperdidas, furtadas  ou  roubadas  enquanto  estejam sobperdidas, furtadas  ou  roubadas  enquanto  estejam sobperdidas, furtadas  ou  roubadas  enquanto  estejam sob

custódia do fabricante, “courrier”, mensageiro   ou   serviçocustódia do fabricante, “courrier”, mensageiro   ou   serviçocustódia do fabricante, “courrier”, mensageiro   ou   serviçocustódia do fabricante, “courrier”, mensageiro   ou   serviçocustódia do fabricante, “courrier”, mensageiro   ou   serviço

postal   ou   em trânsito  sob  responsabilidade  destes;postal   ou   em trânsito  sob  responsabilidade  destes;postal   ou   em trânsito  sob  responsabilidade  destes;postal   ou   em trânsito  sob  responsabilidade  destes;postal   ou   em trânsito  sob  responsabilidade  destes;

r) cartões  de  crédito,  débito  (saques)  e múltiplo der) cartões  de  crédito,  débito  (saques)  e múltiplo der) cartões  de  crédito,  débito  (saques)  e múltiplo der) cartões  de  crédito,  débito  (saques)  e múltiplo der) cartões  de  crédito,  débito  (saques)  e múltiplo de

empresas não estabelecidas legalmente  para  tais  fins;empresas não estabelecidas legalmente  para  tais  fins;empresas não estabelecidas legalmente  para  tais  fins;empresas não estabelecidas legalmente  para  tais  fins;empresas não estabelecidas legalmente  para  tais  fins;

s) compras efetuadas ou transações realizadas em terminaiss) compras efetuadas ou transações realizadas em terminaiss) compras efetuadas ou transações realizadas em terminaiss) compras efetuadas ou transações realizadas em terminaiss) compras efetuadas ou transações realizadas em terminais

eletrônicos,  cujo acesso  seja  feito  por  códigoeletrônicos,  cujo acesso  seja  feito  por  códigoeletrônicos,  cujo acesso  seja  feito  por  códigoeletrônicos,  cujo acesso  seja  feito  por  códigoeletrônicos,  cujo acesso  seja  feito  por  código

pessoal  e secreto (senha), a menos que as mesmaspessoal  e secreto (senha), a menos que as mesmaspessoal  e secreto (senha), a menos que as mesmaspessoal  e secreto (senha), a menos que as mesmaspessoal  e secreto (senha), a menos que as mesmas

tenham sido efetuadas sob coação/ extorsão e comprovadastenham sido efetuadas sob coação/ extorsão e comprovadastenham sido efetuadas sob coação/ extorsão e comprovadastenham sido efetuadas sob coação/ extorsão e comprovadastenham sido efetuadas sob coação/ extorsão e comprovadas

mediante instauração  de  inquérito  policial;mediante instauração  de  inquérito  policial;mediante instauração  de  inquérito  policial;mediante instauração  de  inquérito  policial;mediante instauração  de  inquérito  policial;

t) Anuidades ou quaisquer tarifas do cartão Segurado.t) Anuidades ou quaisquer tarifas do cartão Segurado.t) Anuidades ou quaisquer tarifas do cartão Segurado.t) Anuidades ou quaisquer tarifas do cartão Segurado.t) Anuidades ou quaisquer tarifas do cartão Segurado.

u) Perda do cartão juntamente com senhau) Perda do cartão juntamente com senhau) Perda do cartão juntamente com senhau) Perda do cartão juntamente com senhau) Perda do cartão juntamente com senha

9. CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO DO SEGURO9. CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO DO SEGURO9. CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO DO SEGURO9. CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO DO SEGURO9. CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO DO SEGURO

9.19.19.19.19.1 A aceitação do contrato de seguro somente poderá ser feita

mediante Proposta assinada pelo Proponente, seu representante

legal  ou por Corretor de Seguros habilitado.

9.29.29.29.29.2 A Seguradora fornecerá ao proponente o protocolo que identifique

a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e hora

de seu recebimento.

9.39.39.39.39.3  À  Seguradora  é  reservado  o  direito de aceitar ou recusar

o seguro, independentemente  da  ocorrência  de  Sinistro, até  15

(quinze)  dias  da  data  de  protocolo da  Proposta  de  seguro

na  Seguradora, mesmo  tratando-se  de  renovação.

9.3.19.3.19.3.19.3.19.3.1  A  ausência  manifestação  expressa da  Seguradora

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

Proposta,  implicará  a  aceitação  automática do  seguro,  salvo

se  ilícito  o  objeto  do seguro  ou  se  a  Seguradora  provar

que o  proponente  agiu  com  má-fé  ou     dolo.

9.49.49.49.49.4 Poderá a Seguradora solicitar documentos e/ou informações

complementares para análise e aceitação do risco, hipótese em que

o prazo de 15 (quinze) dias ficará suspenso, voltando a correr a

partir da data em que a Seguradora receber as informações ou os

documentos, observando-se, que a mencionada solicitação poderá

ocorrer apenas uma vez, caso o proponente seja pessoa física e

mais de uma vez caso o proponente seja pessoa jurídica, desde que

a Seguradora fundamente o pedido.

9.59.59.59.59.5 Ficará a critério da Seguradora a decisão de informar ou não,

por escrito, ao Proponente, ao seu representante legal ou corretor

de seguros, sobre a aceitação da proposta, por outro lado, a não

aceitação da proposta será obrigatoriamente comunicada justificando o

motivo da recusa.

9.69.69.69.69.6 A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15

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

9.79.79.79.79.7 Nos casos em que ocorrer a recusa da proposta com

adiantamento de prêmio, total ou parcial, a Seguradora adotará as

seguintes providências:

9.7.19.7.19.7.19.7.19.7.1 Devolverá os valores integralmente pagos no prazo máximo de

10 (dez) dias a contar da data da formalização da recusa.

9.7.29.7.29.7.29.7.29.7.2 Na hipótese de a Seguradora não efetuar a devolução do

adiantamento dentro do prazo previsto no subitem 9.7.1, o valor

devido será devolvido com atualização monetária (quando positiva) de

acordo com IPCA/IBGE, além da aplicação de Juros de Mora de

12% ao ano “pro rata temporis” correspondente ao número de dias

decorridos a partir do 11º dia, incluindo este.

9.89.89.89.89.8 No caso de extinção do índice pactuado, será aplicado o índice

IPC/FIPE.

9.99.99.99.99.9 Se a proposta de seguro tiver sido recepcionada com adiantamento

de valor para pagamento parcial ou total do prêmio, o início de

vigência será a partir da data de recepção da proposta pela

Seguradora.

9.109.109.109.109.10  Não  havendo  pagamento  de  Prêmio quando do protocolo

da Proposta, o início de vigência da Cobertura dar-se-á no primeiro

dia subsequente à data de sua aceitação, ou com data distinta,

desde que expressamente acordado entre as partes.

9.119.119.119.119.11  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 dois dias úteis, contados a partir da data da

formalização da recusa.

9.12 9.12 9.12 9.12 9.12 As declarações falsas, errôneas ou incompletas consignadas

pelo Proponente e/ou seu representante legal na Proposta de

contratação e que possam influir na avaliação  do  risco,  tornarão

nula,  em qualquer  época,  a  adesão  do  Segurado sendo-lhe

garantido,  entretanto,  o  direito ao  contraditório  e  à  ampla

defesa.

10. VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO  DO  SEGURO10. VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO  DO  SEGURO10. VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO  DO  SEGURO10. VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO  DO  SEGURO10. VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO  DO  SEGURO

10.110.110.110.110.1 Este seguro permanecerá em vigor pelo prazo estipulado na

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

datas para tal fim neles indicadas.

10.1.110.1.110.1.110.1.110.1.1 Mediante acordo entre as partes (segurado e Seguradora),

o seguro poderá ter   início   de   vigência   divergente   da

data de vencimento da fatura do cartão.

10.210.210.210.210.2 Este Seguro  não  poderá  ser  renovado caso  a

Seguradora  tenha  suspendido  a sua  comercialização  e/ou  o

produto  tenha sido  arquivado  perante  a  SUSEP.

11. VIGÊNCIA E CANCELAMENTO DA COBERTURA11. VIGÊNCIA E CANCELAMENTO DA COBERTURA11. VIGÊNCIA E CANCELAMENTO DA COBERTURA11. VIGÊNCIA E CANCELAMENTO DA COBERTURA11. VIGÊNCIA E CANCELAMENTO DA COBERTURA

11.111.111.111.111.1 A cobertura iniciar-se-á às 24 (vinte e quatro) horas do

pagamento da primeira parcela do seguro, a contar da data de

vencimento da fatura do cartão subsequente à data de adesão, e

vigorará pelo prazo estipulado na apólice, salvo se:

a) não forem cumpridas as determinações constante do item “12.

PAGAMENTO DE PRÊMIO”;

b) o cartão segurado, por qualquer motivo, for cancelado;

c) ocorrer o falecimento do Segurado.

11.211.211.211.211.2 A cada período de cobertura do seguro, a Seguradora emitirá

novo documento ao Corretor, constando as alterações, as atualiza-

ções das importâncias seguradas e o valor do prêmio do seguro que

seguirá o índice IPCA/IBGE vigente.
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11.311.311.311.311.3 Quando a proposta de seguro for recebida com adiantamento de

valor para futuro pagamento parcial ou total do prêmio, ela terá seu início

de vigência a partir da data em que for recebida pela Seguradora.

12. PAGAMENTO DE PRÊMIO12. PAGAMENTO DE PRÊMIO12. PAGAMENTO DE PRÊMIO12. PAGAMENTO DE PRÊMIO12. PAGAMENTO DE PRÊMIO

12.112.112.112.112.1 Os prejuízos amparados pelo presente seguro serão devidos

pela Seguradora, mediante o pagamento do prêmio efetuado pelo

Segurado, o que não poderá ultrapassar o a data de início de

vigência da apólice ou dos aditivos/endossos dos quais resulte

aumento do prêmio, a data limite para pagamento do prêmio

(integral ou parceladamente) não poderá ultrapassar a data indicada

nos instrumentos de cobrança o trigésimo dia da emissão da apólice,

endosso, da fatura ou da conta mensal, do aditivo de renovação ou

endossos dos quais resulte aumento do prêmio.

12.212.212.212.212.2 Realizado o pagamento do prêmio até a data de seu

vencimento, o seguro ficará em vigor até o último dia do período de

cobertura indicado no documento.

12.312.312.312.312.3 Se a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de

qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja

expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro

dia útil posterior ao vencimento em que houver expediente bancário.

12.4 O atraso no pagamento do prêmio implicará na12.4 O atraso no pagamento do prêmio implicará na12.4 O atraso no pagamento do prêmio implicará na12.4 O atraso no pagamento do prêmio implicará na12.4 O atraso no pagamento do prêmio implicará na

suspensão imediata e automática da cobertura do seguro,suspensão imediata e automática da cobertura do seguro,suspensão imediata e automática da cobertura do seguro,suspensão imediata e automática da cobertura do seguro,suspensão imediata e automática da cobertura do seguro,

perdendo o Segurado o direito ao recebimento de qualquerperdendo o Segurado o direito ao recebimento de qualquerperdendo o Segurado o direito ao recebimento de qualquerperdendo o Segurado o direito ao recebimento de qualquerperdendo o Segurado o direito ao recebimento de qualquer

indenização decorrente de eventos ocorridos no períodoindenização decorrente de eventos ocorridos no períodoindenização decorrente de eventos ocorridos no períodoindenização decorrente de eventos ocorridos no períodoindenização decorrente de eventos ocorridos no período

de suspensão, ficando a Seguradora isenta de qualquerde suspensão, ficando a Seguradora isenta de qualquerde suspensão, ficando a Seguradora isenta de qualquerde suspensão, ficando a Seguradora isenta de qualquerde suspensão, ficando a Seguradora isenta de qualquer

responsabilidade e/ou  obrigações, responsabilidade e/ou  obrigações, responsabilidade e/ou  obrigações, responsabilidade e/ou  obrigações, responsabilidade e/ou  obrigações, independentemente deindependentemente deindependentemente deindependentemente deindependentemente de

qualquer interpelação judicial ou extrajudicial.qualquer interpelação judicial ou extrajudicial.qualquer interpelação judicial ou extrajudicial.qualquer interpelação judicial ou extrajudicial.qualquer interpelação judicial ou extrajudicial.

12.5 As coberturas serão reabilitadas, sem retroatividade,   a12.5 As coberturas serão reabilitadas, sem retroatividade,   a12.5 As coberturas serão reabilitadas, sem retroatividade,   a12.5 As coberturas serão reabilitadas, sem retroatividade,   a12.5 As coberturas serão reabilitadas, sem retroatividade,   a

partir das 24 (vinte e quatro) horas da data do pagamentopartir das 24 (vinte e quatro) horas da data do pagamentopartir das 24 (vinte e quatro) horas da data do pagamentopartir das 24 (vinte e quatro) horas da data do pagamentopartir das 24 (vinte e quatro) horas da data do pagamento

do prêmio, somente respondendo a Seguradora pelos sinistrosdo prêmio, somente respondendo a Seguradora pelos sinistrosdo prêmio, somente respondendo a Seguradora pelos sinistrosdo prêmio, somente respondendo a Seguradora pelos sinistrosdo prêmio, somente respondendo a Seguradora pelos sinistros

ocorridos a partir da  data  da  reabilitação, desde que oocorridos a partir da  data  da  reabilitação, desde que oocorridos a partir da  data  da  reabilitação, desde que oocorridos a partir da  data  da  reabilitação, desde que oocorridos a partir da  data  da  reabilitação, desde que o

seguro não esteja cancelado, conforme  subitem  seguro não esteja cancelado, conforme  subitem  seguro não esteja cancelado, conforme  subitem  seguro não esteja cancelado, conforme  subitem  seguro não esteja cancelado, conforme  subitem  21.1.21.1.21.1.21.1.21.1.

12.5.1 12.5.1 12.5.1 12.5.1 12.5.1 Quando da reabilitação da cobertura, não haveráQuando da reabilitação da cobertura, não haveráQuando da reabilitação da cobertura, não haveráQuando da reabilitação da cobertura, não haveráQuando da reabilitação da cobertura, não haverá

cobrança retroativa do prêmio, referente ao período decobrança retroativa do prêmio, referente ao período decobrança retroativa do prêmio, referente ao período decobrança retroativa do prêmio, referente ao período decobrança retroativa do prêmio, referente ao período de

suspensão mencionado no item 12.4. A cobertura serásuspensão mencionado no item 12.4. A cobertura serásuspensão mencionado no item 12.4. A cobertura serásuspensão mencionado no item 12.4. A cobertura serásuspensão mencionado no item 12.4. A cobertura será

restabelecida a partir do pagamento da parcela do mêsrestabelecida a partir do pagamento da parcela do mêsrestabelecida a partir do pagamento da parcela do mêsrestabelecida a partir do pagamento da parcela do mêsrestabelecida a partir do pagamento da parcela do mês

corrente, dentro do novo prazo de vigência ajustada.corrente, dentro do novo prazo de vigência ajustada.corrente, dentro do novo prazo de vigência ajustada.corrente, dentro do novo prazo de vigência ajustada.corrente, dentro do novo prazo de vigência ajustada.

12.612.612.612.612.6 O prêmio do seguro será pago através da fatura mensal do

cartão ou por qualquer outro documento de cobrança;

12.7. A Porto Seguro encaminhará o documento de12.7. A Porto Seguro encaminhará o documento de12.7. A Porto Seguro encaminhará o documento de12.7. A Porto Seguro encaminhará o documento de12.7. A Porto Seguro encaminhará o documento de

cobrança diretamente ao segurado ou seu representantecobrança diretamente ao segurado ou seu representantecobrança diretamente ao segurado ou seu representantecobrança diretamente ao segurado ou seu representantecobrança diretamente ao segurado ou seu representante

ou, ainda, por expressa solici tação de qualquer umou, ainda, por expressa solici tação de qualquer umou, ainda, por expressa solici tação de qualquer umou, ainda, por expressa solici tação de qualquer umou, ainda, por expressa solici tação de qualquer um

destes, ao corretor de seguros, observada a antecedênciadestes, ao corretor de seguros, observada a antecedênciadestes, ao corretor de seguros, observada a antecedênciadestes, ao corretor de seguros, observada a antecedênciadestes, ao corretor de seguros, observada a antecedência

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

respectivo vencimento.respectivo vencimento.respectivo vencimento.respectivo vencimento.respectivo vencimento.

12.812.812.812.812.8 Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a

cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo

de fracionamento. Deve ser garantido 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.

12.912.912.912.912.9. Se o sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento do

prêmio à vista ou de qualquer uma das suas parcelas, sem que

tenha sido efetuado, o direito à indenização não ficará prejudicado.

12.1012.1012.1012.1012.10. Fica vedado o cancelamento do contrato de seguro cujo

prêmio tenha sido pago à vista, mediante financiamento obtido junto

a instituições financeiras, nos casos em que o Segurado deixar de

pagar o financiamento.

13. CONCORRÊNCIA DE APÓLICE13. CONCORRÊNCIA DE APÓLICE13. CONCORRÊNCIA DE APÓLICE13. CONCORRÊNCIA DE APÓLICE13. CONCORRÊNCIA DE APÓLICE

13.113.113.113.113.1 O Segurado que, na vigência do presente contrato, pretender

obter novo seguro sobre os mesmos  bens  e  contra  o  mesmos

riscos, deverá  comunicar  sua  intenção,  previamente, por escrito,

à todas às Seguradoras envolvidas, sob pena de perda de direito.

13.213.213.213.213.2  O  prejuízo  total  relativo  a qualquer sinistro amparado

por cobertura de responsabilidade civil, cuja indenização esteja sujeita

às  disposições  deste  contrato,  será constituído pela soma das

seguintes parcelas:

a) despesas comprovadamente efetuadas pelo Segurado durante e/

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

de reduzir sua responsabilidade;

b) valores das  reparações  estabelecidas  em sentença judicial

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

hipótese com a anuência expressa das Seguradoras envolvidas.

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

amparado pelas demais coberturas será constituído pela soma das

seguintes parcelas:

a) despesas de salvamento comprovadamente efetuadas pelo Segurado

durante e/ou após a ocorrência do sinistro;

b) valor referente aos danos materiais comprovadamente causados

pelo Segurado e/ ou  por  terceiros,  na  tentativa  de  minorar

o dano ou salvar a coisa;

c) danos sofridos pelos bens Segurados.

13.413.413.413.413.4 A indenização relativa a qualquer sinistro, não poderá exceder,

em hipótese alguma, o valor do prejuízo vinculado à cobertura

contratada.

13.513.513.513.513.5 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

às Seguradoras envolvidas deverá obedecer às seguintes disposições:

13.5.113.5.113.5.113.5.113.5.1 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;

13.5.213.5.213.5.213.5.213.5.2 Será calculada a “indenização individual ajustada” de cada

cobertura, na forma abaixo indicada:

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

indenizações correspondentes às diversas coberturas abrangidas pelo

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

indenização individual de cada cobertura será recalculada, determinando-

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

deste recálculo, as indenizações individuais ajustadas relativas às

coberturas  que  não  apresentem  concorrência com outras apólices

serão as maiores possíveis, observados os respectivos prejuízos e

limites máximos de indenização. O valor restante do limite máximo de

garantia da apólice será distribuído entre as coberturas concorrentes,

observados os prejuízos e os limites máximos de indenização destas

coberturas;

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

individual, calculada de acordo com o item 13.5.113.5.113.5.113.5.113.5.1 deste artigo.
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13.5.313.5.313.5.313.5.313.5.3 Será definida a soma das indenizações individuais ajustadas

das coberturas concorrentes de diferentes apólices, relativas aos

prejuízos comuns, calculadas de acordo com o item 13.5.213.5.213.5.213.5.213.5.2 deste

artigo;

13.5.413.5.413.5.413.5.413.5.4 Se a quantia a que se refere o item 13.5.313.5.313.5.313.5.313.5.3 deste artigo

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;

13.5.513.5.513.5.513.5.513.5.5. Se a quantia estabelecida no item 13.5.313.5.313.5.313.5.313.5.3 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.

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

proporção da cota de participação de cada Seguradora na indenização

paga.

13.713.713.713.713.7.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.

14. ENCARGOS DE TRADUÇÃO14. ENCARGOS DE TRADUÇÃO14. ENCARGOS DE TRADUÇÃO14. ENCARGOS DE TRADUÇÃO14. ENCARGOS DE TRADUÇÃO

Eventuais  encargos de tradução referentes ao reembolso de

despesas efetuadas no exterior ficarão a cargo da Seguradora.

15. ATUALIZAÇÃO E ALTERAÇÃO DE VALORES  CONTRATADOS15. ATUALIZAÇÃO E ALTERAÇÃO DE VALORES  CONTRATADOS15. ATUALIZAÇÃO E ALTERAÇÃO DE VALORES  CONTRATADOS15. ATUALIZAÇÃO E ALTERAÇÃO DE VALORES  CONTRATADOS15. ATUALIZAÇÃO E ALTERAÇÃO DE VALORES  CONTRATADOS

15 .115 .115 .115 .115 .1 Os limites máximos de indenização, prêmios e outros valores

descritos neste contrato, estão expressos em REAIS e poderão ser

alterados e/ou corrigidos nas seguintes situações:

15.1.1.15.1.1.15.1.1.15.1.1.15.1.1.Quando houver alteração nos limites de crédito do Segurado.

15.1.215.1.215.1.215.1.215.1.2. Anualmente  pelo  índice  IPCA/IBGE, desde que a

atualização seja positiva.

15.2. 15.2. 15.2. 15.2. 15.2. 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 sociedade

seguradora sua aceitação e alteração do prêmio, quando couber.

16. FORMAS DE PAGAMENTO DA  INDENIZAÇÃO16. FORMAS DE PAGAMENTO DA  INDENIZAÇÃO16. FORMAS DE PAGAMENTO DA  INDENIZAÇÃO16. FORMAS DE PAGAMENTO DA  INDENIZAÇÃO16. FORMAS DE PAGAMENTO DA  INDENIZAÇÃO

A Seguradora indenizará mediante reembolso,  o Segurado ou o

representante de seguros, quando for o caso, mediante autorização

do Segurado.

17.17.17.17.17. SINISTROSINISTROSINISTROSINISTROSINISTRO

17.117.117.117.117.1 A partir do cumprimento de todas as exigências por parte do

Segurado, a Seguradora efetuará  a  liquidação  do  sinistro  no

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Havendo cobertura  securitária  e

expirado  o  prazo de  30  (trinta)  dias,  desde  que  o

Segurado tenha entregado todos os documentos solicitados pela

Seguradora conforme item 17.817.817.817.817.8 necessários à liquidação  do

sinistro,  o  valor  da  indenização será  atualizado  pelo  IPCA/

IBGE,  a  partir da  data  de  ocorrência  do  evento.

IMPORTANTE: Em caso de solicitação de novos documentos,IMPORTANTE: Em caso de solicitação de novos documentos,IMPORTANTE: Em caso de solicitação de novos documentos,IMPORTANTE: Em caso de solicitação de novos documentos,IMPORTANTE: Em caso de solicitação de novos documentos,

mediante dúvida fundada e justificável, a contagem domediante dúvida fundada e justificável, a contagem domediante dúvida fundada e justificável, a contagem domediante dúvida fundada e justificável, a contagem domediante dúvida fundada e justificável, a contagem do

prazo para liquidação do sinistro será suspensa, reiniciando-prazo para liquidação do sinistro será suspensa, reiniciando-prazo para liquidação do sinistro será suspensa, reiniciando-prazo para liquidação do sinistro será suspensa, reiniciando-prazo para liquidação do sinistro será suspensa, reiniciando-

se a partir da entrega do documento solicitado e contado-se a partir da entrega do documento solicitado e contado-se a partir da entrega do documento solicitado e contado-se a partir da entrega do documento solicitado e contado-se a partir da entrega do documento solicitado e contado-

se o prazo já decorrido.se o prazo já decorrido.se o prazo já decorrido.se o prazo já decorrido.se o prazo já decorrido.

17.217.217.217.217.2  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.

17.317.317.317.317.3 A atualização 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.

17.417.417.417.417.4  No  caso  de  extinção  do  índice pactuado,  será

aplicado  o  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 Seguradora, até

o limite máximo de indenização  fixado  no  contrato:

a) as despesas de salvamento comprovadamente efetuadas pelo

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

b) os  valores   referentes   aos   danos materiais comprovadamente

efetuados pelo Segurado  e/ou  por  terceiros  na  tentativa

de  evitar  o  sinistro,  minorar  o  dano  ou salvar  a  coisa.

17.6.117.6.117.6.117.6.117.6.1. Poderá  a  Seguradora  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.

17.717.717.717.717.7 O Segurado se obriga a adotar as providências  abaixo  em

caso de sinistro:

a) comunicar imediatamente, logo após o conhecimento do fato

causador dos prejuízos indenizáveis por este seguro à Seguradora,

seu  Representante  do  Seguros ou  Estipulante  (quando  for

o  caso),  pelo meio  mais  rápido  ao  seu  alcance,  sem

prejuízo  da  comunicação  escrita;

b) solicitar bloqueio imediato junto ao Representante do Seguros ou

Estipulante (quando  for  o  caso);

c) fornecer à Seguradora ou a seu Representante de Seguros, ou

ainda ao Estipulante  (quando  for  o  caso)  todas as informações

sobre as circunstâncias relacionadas  ao  evento;

d)  fazer  constar  da  comunicação  escrita: data,  hora,  local

e  causas  prováveis  do sinistro;

e) registrar   a   ocorrência   do   sinistro junto  às  autoridades

competentes.

17.817.817.817.817.8 Documentos  em  caso  de  sinistro:Documentos  em  caso  de  sinistro:Documentos  em  caso  de  sinistro:Documentos  em  caso  de  sinistro:Documentos  em  caso  de  sinistro:

a) boletim de ocorrência  policial;

b) cópias do RG e CPF do Segurado;

c) extrato emitido pelo Estipulante comprovando todas as  despesas

dentro do  prazo  de  cobertura;

d)  cópia  do  comprovante  de  endereço do   Segurado;

e) carta do Segurado comunicando a ocorrência do sinistro;

f) autorização de pagamento dos prejuízos indenizáveis  ao  Representante

de  Seguros ou  ao  Estipulante  (quando  for  o  caso); ou em

caso de reembolso, cópia dos comprovantes de pagamento dos

prejuízos indenizáveis  ao  Representante  de  Seguros ou

Estipulante;

g) carta emitida pelo Representante de Seguros  ou  Estipulante

(quando  for  o caso)  comprovando  o  bloqueio  do  cartão.
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17.8.117.8.117.8.117.8.117.8.1. Em caso de contratação da cobertura adicional de Bolsa

Protegida, os seguintes documentos deverão ser apresentados:

a) Boletim de ocorrência constando os itens que estavam na bolsa

ou mochila sinistrada.

b) Nota fiscal de Aquisições, Manuais, Recibo de Compra e Venda

(desde que conste a data de aquisição dos bens) com reconhecimento

de firma em cartório ,Invoice, Declaração de Importação (A declaração

deve ser feita em papel timbrado, e/ou conter carimbo de CNPJ da

importadora com a descrição e valor dos bens), Cupom fiscal. Para

os bens constantes na bolsa ou mochila.

17.8.2.17.8.2.17.8.2.17.8.2.17.8.2. Para pagamento do seguro, o Segurado deverá apresentar

3 orçamentos relacionados a cada item, e o valor a ser pago pela

seguradora terá como base o valor da nota fiscal de compra

apresentada pelo segurado, desde que compatível com o menor

orçamento apresentado.

A estipulação do Limite Máximo de Indenização de cada item é de

responsabilidade do Segurado e deverá ser exercida pelo princípio de

que não se pode segurar um bem por valor superior ao real. A

indicação de importância segurada acima do valor real do bem

segurado, não implicará obrigação à Seguradora de indenizar valor

maior que aquele apurado no momento do sinistro.

17.8.3 17.8.3 17.8.3 17.8.3 17.8.3 Outros documentos e/ou complementares   aos   anteriores

poderão ser  solicitados  em  função  do  evento.

17.8.4 17.8.4 17.8.4 17.8.4 17.8.4 Em caso de solicitação de novos documentos, mediante

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

sinistro será suspensa, reiniciando-se a partir da entrega do documento

solicitado e  contando-se o prazo já decorrido.

17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 Para fins de indenização e mediante acordo entre as partes,

poderá ocorrer a reposição ou reparo do bem a coisa, quando

couber. Na impossibilidade de reposição da coisa, à época da

liquidação, a indenização devida será paga em dinheiro.

18. REDUÇÃO E REINTEGRAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE18. REDUÇÃO E REINTEGRAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE18. REDUÇÃO E REINTEGRAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE18. REDUÇÃO E REINTEGRAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE18. REDUÇÃO E REINTEGRAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE

INDENIZAÇÃOINDENIZAÇÃOINDENIZAÇÃOINDENIZAÇÃOINDENIZAÇÃO

18.118.118.118.118.1  Os  valores  indenizados  serão  deduzidos do Limite Máximo

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

não sendo cabível qualquer devolução de prêmio ao Segurado.

18.218.218.218.218.2 A reintegração do Limite Máximo de Indenização não é

automática, ficando facultado à Seguradora sua aceitação.

19. PERDA  DO  DIREITOS  À  INDENIZAÇÃO19. PERDA  DO  DIREITOS  À  INDENIZAÇÃO19. PERDA  DO  DIREITOS  À  INDENIZAÇÃO19. PERDA  DO  DIREITOS  À  INDENIZAÇÃO19. PERDA  DO  DIREITOS  À  INDENIZAÇÃO

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

de seguros, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que

possam influir na aceitação  da  proposta  ou  no  valor  do

prêmio, ficará prejudicado o direito à indenização,  além  de  estar

o  Segurado obrigado  ao  pagamento  do  prêmio  vencido.

19.219.219.219.219.2 Se a inexatidão ou a omissão nas declarações não resultar de

má-fé do Segurado,  a  Seguradora  poderá:

19.2.119.2.119.2.119.2.119.2.1  Na  hipótese  de  não  ocorrência do  sinistro:

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

a parcela proporcional  ao  tempo  decorrido;  ou

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

prêmio  cabível.

19.2.219.2.219.2.219.2.219.2.2 Na hipótese de ocorrência de sinistro sem indenização

integral:

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

do prêmio originalmente pactuado, acrescido da diferença cabível, a

parcela calculada proporcionalmente  ao  tempo  decorrido;  ou

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

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

19.2.319.2.319.2.319.2.319.2.3 Na hipótese de ocorrência de sinistro  com  indenização

integral,  cancelar o seguro, após o pagamento da  indenização,

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

cabível.

19.319.319.319.319.3  Além  dos  casos  previstos  em  lei ou  neste  seguro,

a  Seguradora  ficará isenta  de  qualquer  obrigação  decorrente

desta  apólice  se:

a) O Segurado inobservar ou descumprir quaisquer  das  cláusulas

deste  seguro;

b) O sinistro for devido a dolo do Segurado ou  se  a  reclamação

do  mesmo for  fraudulenta  ou  de  má-fé;

c) O Segurado agravar intencionalmente o  risco.

19.419.419.419.419.4 O Segurado está obrigado a comunicar à Seguradora, logo

que saiba, qualquer  fato  suscetível  de  agravar  o risco  coberto,

sob  pena  de  perder  o direito  à  indenização,  se  ficar

comprovado que  silenciou  de  má-fé.

19.519.519.519.519.5  A  Seguradora,  desde  que  o  faça- nos 15 (quinze) dias

seguintes ao recebimento  do  aviso  de  agravação  do risco,

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

cancelar  o  contrato ou, mediante acordo entre as partes, restringir

a  cobertura  contratada.

19.619.619.619.619.6   O   cancelamento do   contrato  só será eficaz 30 (trinta)

dias após a notificação, devendo ser restituída a diferença do prêmio,

calculada proporcionalmente  ao  período  a  decorrer.

19.719.719.719.719.7 Na hipótese de continuidade do contrato, a Seguradora poderá

cobrar a diferença  de  prêmio  cabível.

19.819.819.819.819.8 Sob pena de perder o direito à indenização,  o  Segurado  avisará

o  sinistro à  Seguradora,  tão  logo  tome  conhecimento, e adotará

as  providências  imediatas  para minorar  as  suas  consequências.

20. DIREITO DE ARREPENDIMENTO20. DIREITO DE ARREPENDIMENTO20. DIREITO DE ARREPENDIMENTO20. DIREITO DE ARREPENDIMENTO20. DIREITO DE ARREPENDIMENTO

20.120.120.120.120.1   O   segurado   poderá   desistir   do seguro  contratado

no  prazo  de  7  (sete) dias corridos a contar da assinatura da

proposta. Neste caso, os valores eventualmente  pagos,  a  qualquer

título serão  devolvidos,  de  imediato.

20.220.220.220.220.2   O   segurado   poderá   exercer   seu direito   de

arrependimento   pelo mesmo meio utilizado para contratação, sem

prejuízo  de  outros  meios  disponibilizados.

20.320.320.320.320.3  A  Seguradora,  seus  representantes de  seguros,

Estipulante  e  o  corretor  de seguros habilitado, conforme for o

caso, fornecerão ao segurado confirmação imediata  do  recebimento

da  manifestação de   arrependimento.

20.420.420.420.420.4  A devolução a que se refere o item 20.1 desta cláusula

deverá ser realizada de imediato da mesma forma e meio de

efetivação do pagamento do prêmio, sem prejuízo de outros meios

disponibilizados pela Seguradora e expressamente aceitos pelo segurado.

21. CANCELAMENTO DO CONTRATO DE SEGURO21. CANCELAMENTO DO CONTRATO DE SEGURO21. CANCELAMENTO DO CONTRATO DE SEGURO21. CANCELAMENTO DO CONTRATO DE SEGURO21. CANCELAMENTO DO CONTRATO DE SEGURO

21.121.121.121.121.1 Caso, não seja efetuado o pagamento do prêmio na data do
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23.1.223.1.223.1.223.1.223.1.2 Manter a sociedade seguradora informada a respeito dos

dados cadastrais dos segurados, alterações na natureza do risco

coberto, bem como quaisquer eventos que possam, no futuro,

resultar em sinistro, de acordo com o definido contratualmente;

23.1.323.1.323.1.323.1.323.1.3 Fornecer ao segurado, sempre que solicitado, quaisquer

informações relativas ao contrato de seguro;

23.1.423.1.423.1.423.1.423.1.4 Discriminar o valor do prêmio do seguro no instrumento de

cobrança, na forma estabelecida pelo art. 7º da Resolução CNSP nº

107/2004, quando este for de sua responsabilidade;

23.1.523.1.523.1.523.1.523.1.5 Repassar os prêmios à sociedade seguradora, nos prazos

estabelecidos contratualmente;

23.1.623.1.623.1.623.1.623.1.6 Repassar aos segurados todas as comunicações ou avisos inerentes

à apólice, quando for diretamente responsável pela sua administração;

23.1.723.1.723.1.723.1.723.1.7 Discriminar a razão social e, se for o caso, o nome fantasia

da sociedade seguradora responsável pelo risco, nos documentos e

comunicações referentes ao seguro, emitidos para o segurado;

23.1.823.1.823.1.823.1.823.1.8 Comunicar, de imediato, à sociedade seguradora, a ocorrência

de qualquer sinistro, ou expectativa de sinistro, referente ao grupo

que representa, assim que deles tiver conhecimento, quando esta

comunicação estiver sob sua responsabilidade;

23.1.923.1.923.1.923.1.923.1.9 Dar ciência aos segurados dos procedimentos e prazos

estipulados para a liquidação de sinistros;

23.1.1023.1.1023.1.1023.1.1023.1.10 Comunicar, de imediato, à SUSEP, quaisquer procedimentos

que considerar irregulares quanto ao seguro contratado;

23.1.1123.1.1123.1.1123.1.1123.1.11 Fornecer à SUSEP quaisquer informações solicitadas, dentro

do prazo por ela estabelecido; e Informar a razão social e, se for

o caso, o nome fantasia da sociedade seguradora, bem como o

percentual de participação no risco, no caso de co-seguro, em

qualquer material de promoção ou propaganda do seguro, em

caractere tipográfico maior ou igual ao do estipulante.

23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 Nos seguros contributários, ou seja, seguro pelo qual o prêmio

é pago pelo Segurado, se o Estipulante deixar de repassá-los à

Seguradora no prazo previsto, a cobertura do seguro ficará prejudicada,

podendo acarretar o cancelamento da apólice.

23.3. 23.3. 23.3. 23.3. 23.3. É expressamente vedado ao estipulante e ao sub-estipulante,

nos seguros contributários:

a) Cobrar dos segurados quaisquer valores relativos ao seguro, além

dos especificados pela sociedade seguradora;

b) Rescindir o contrato sem anuência prévia e expressa de um

número de segurados que represente, no mínimo, três quartos do

grupo segurado;

c) Efetuar propaganda e promoção do seguro sem prévia anuência

da sociedade seguradora, e sem respeitar a fidedignidade das

informações quanto ao seguro que será contratado; e

d) Vincular a contratação de seguros a qualquer de seus produtos,

ressalvada a hipótese em que tal contratação sirva de garantia

direta a estes produtos.

23.4.23.4.23.4.23.4.23.4. É obrigatório constar no certificado individual e na proposta de

adesão o percentual e seu valor de remuneração, devendo o

segurado ser também informado sobre os valores monetários deste

pagamento sempre que nele houver qualquer alteração.

seu vencimento, o seguro será suspenso automaticamente conforme

consta no item 12.4 não produzindo efeitos, direitos ou obrigações,

desde a data de inadimplência, não cabendo qualquer restituição de

prêmios anteriormente pagos, independente de notificação e/ou interpelação

judicial ou extrajudicial.

21.221.221.221.221.2 Haverá ainda a possibilidade de cancelamento   por   mútuo

consentimento das  partes  contratantes,  mediante  aviso prévio  de

30  (trinta)  dias.

21.321.321.321.321.3 No  caso de rescisão total ou parcial do seguro, a   qualquer

tempo, por iniciativa de quaisquer das partes contratantes e com

concordância recíproca, a Seguradora reterá do prêmio recebido a

parte proporcional ao tempo decorrido  de  cobertura.

21.421.421.421.421.4  As  coberturas  contratadas  —  previstas no documento a

ele referente — ficarão automaticamente canceladas, independentemente

de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial e, sem qualquer

restituição de prêmio e/ou impostos, quando:

a) O Segurado não fizer declarações verdadeiras ou completas ou

omitir circunstâncias de seu conhecimento que pudessem ter  influenciado

na  aceitação do   seguro,   na   determinação   de   seu prêmio

ou  na  liquidação  do  sinistro;

b)  O  Segurado  agir  com  dolo  ou  culpa grave  equiparável

ao  dolo;

c) as   situações  previstas  na cláusula “Perda   de   Direitos

à   Indenização” ocorrerem.

21.521.521.521.521.5 Os valores devidos a título de devolução do prêmio sujeitam-se à

atualização monetária pelo IPCA/IBGE  a partir   da   data   de

recebimento   da solicitação  de  cancelamento  ou  da  data do  efetivo

cancelamento,  se  o  mesmo ocorrer  por  iniciativa  da  Seguradora.

21.621.621.621.621.6  Caso  não  ocorra  a  devolução  do prêmio no prazo

máximo de 10 dias corridos, a contar do pedido de cancelamento,

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

a  partir do 11º dia, sem prejuízo da sua atualização.

21.721.721.721.721.7 No caso  de  extinção  do  índice pactuado,  será  aplicado

o  índice  IPC/FIPE.

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

22.122.122.122.122.1  Efetuado  o  pagamento  da  indenização, cujo recibo valerá como

instrumento de cessão, a Seguradora 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 Seguradora ou para eles concorrido, obrigando-se o Segurado

a facilitar e disponibilizar os meios necessários ao exercício desta sub-rogação.

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

foi  causado pelo cônjuge  do  Segurado,  seus  descendentes ou

ascendentes,  consanguíneos  ou  afins.

22.322.322.322.322.3 É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga,

em prejuízo do Segurador, os direitos a que se refere esta cláusula.

23. OBRIGAÇÕES E RESTRIÇÕES DO ESTIPULANTE23. OBRIGAÇÕES E RESTRIÇÕES DO ESTIPULANTE23. OBRIGAÇÕES E RESTRIÇÕES DO ESTIPULANTE23. OBRIGAÇÕES E RESTRIÇÕES DO ESTIPULANTE23. OBRIGAÇÕES E RESTRIÇÕES DO ESTIPULANTE

23.123.123.123.123.1  Se o seguro puder ser contratado por estipulante, deverão

constar os seguintes itens: Obrigações do estipulante:

23.1.123.1.123.1.123.1.123.1.1 Fornecer à sociedade seguradora todas as informações

necessárias para a análise e aceitação do risco, previamente

estabelecidas por aquela, incluindo dados cadastrais;
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23.523.523.523.523.5. A Porto Seguro é obrigada a informar ao segurado a situação

de adimplência do estipulante ou sub-estipulante, sempre que solicitado.

23.6.23.6.23.6.23.6.23.6. Deve ser informado que qualquer modificação ocorrida na

apólice vigente que implicar em ônus ou dever para os segurados

dependerá da anuência prévia e expressa de segurados que

representem, no mínimo, três quartos do grupo segurado.

24. PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO - POS24. PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO - POS24. PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO - POS24. PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO - POS24. PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO - POS

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.

25. OBRIGAÇÕES DA SEGURADORA25. OBRIGAÇÕES DA SEGURADORA25. OBRIGAÇÕES DA SEGURADORA25. OBRIGAÇÕES DA SEGURADORA25. OBRIGAÇÕES DA SEGURADORA

2525252525.11111  Informar  ao  Segurado  a  situação de adimplência do

Estipulante ou sub- estipulante,  sempre  que  lhe  for  solicitado;

2222255555.2.2.2.2.2 Informar ao Segurado qualquer modificação  ocorrida  na

apólice  vigente, que  implicar  em  ônus  ou  dever,  a  qual

dependerá da anuência prévia e expressa daqueles  que  representem,

no  mínimo, três quartos do grupo Segurado. Não obstante, qualquer

modificação terá validade quando da inclusão de novos Segurados ou

renovações, cuja respectiva vigência será em data posterior às alterações.

26. FORO26. FORO26. FORO26. FORO26. FORO

Para  dirimir  quaisquer dúvidas,  ou  impetrar demandas  judiciais,

fica estabelecido o Foro do domicílio  do  Segurado.

27. PRESCRIÇÃO27. PRESCRIÇÃO27. PRESCRIÇÃO27. PRESCRIÇÃO27. PRESCRIÇÃO

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

CONDIÇÕES ESPECIAIS CARTÃO PROTEGIDOCONDIÇÕES ESPECIAIS CARTÃO PROTEGIDOCONDIÇÕES ESPECIAIS CARTÃO PROTEGIDOCONDIÇÕES ESPECIAIS CARTÃO PROTEGIDOCONDIÇÕES ESPECIAIS CARTÃO PROTEGIDO

1. COBERTURA ADICIONAL – BOLSA PROTEGIDA1. COBERTURA ADICIONAL – BOLSA PROTEGIDA1. COBERTURA ADICIONAL – BOLSA PROTEGIDA1. COBERTURA ADICIONAL – BOLSA PROTEGIDA1. COBERTURA ADICIONAL – BOLSA PROTEGIDA

1.11.11.11.11.1. Quando ofertada e contratada garante, até o Limite Máximo deLimite Máximo deLimite Máximo deLimite Máximo deLimite Máximo de

IndenizaçãoIndenizaçãoIndenizaçãoIndenizaçãoIndenização (LMI) contratado, a Seguradora deverá pagar ao segurado,

o Titular do Cartão Segurado durante o período de cobertura do seguro,

os prejuízos as perdas e danos de subtração de bens mediante ameaça

direta ou emprego de violência contra o Segurado ou Subtração cometida

mediante arrombamento e/ou rompimento de obstáculo do local em que

estava guardando a bolsa ou mochila que contenha o cartão segurado,

desde que tenha deixado vestígios materiais evidentes ou tenha sido

constatado por inquérito policial, por um período de 72hrs da data da

comunicação do sinistro à Porto Seguro.

Estarão cobertos os custos de reposição de qualquer um dos artigos

listados abaixo, objeto de subtração:

a) Bolsa ou Mochila

b) Carteira;

c) Aparelho Celular

d) Óculos de sol ou de prescrição;

e) Cosméticos; Perfumes e Medicamentos

f) Chaves, que estará limitado ao custo de reposição de todas as

fechaduras relacionadas com o molho de chaves roubadas, desde

que essas fechaduras sejam partes de, ou proporcionem acesso a,

uma residência de propriedade de, alugada por, ou arrendada por,

ou carro registrado em nome do detentor do cartão segurado,

cônjuge ou pais do detentor do cartão segurado;

g) Documentos, que estarão limitados aos custos de reposição da:

Carteira Nacional de Habilitação do titular do cartão; registro do

veículo de propriedade do titular do cartão; passaporte ou documento

nacional de identificação do titular do cartão expedido pelo governo.

1.2.1.2.1.2.1.2.1.2. Os limites estabelecidos para cada item são independentes, não

se somam e nem se comunicam.

1.3.1.3.1.3.1.3.1.3. Permanecem válidas todas as exclusões previstas nas Condições

Gerais que não conflitarem com a garantia desta cobertura.

Importante: A Cobertura de Bolsa Protegida só poderá serImportante: A Cobertura de Bolsa Protegida só poderá serImportante: A Cobertura de Bolsa Protegida só poderá serImportante: A Cobertura de Bolsa Protegida só poderá serImportante: A Cobertura de Bolsa Protegida só poderá ser

contratada como adicional da cobertura de Perda e Roubocontratada como adicional da cobertura de Perda e Roubocontratada como adicional da cobertura de Perda e Roubocontratada como adicional da cobertura de Perda e Roubocontratada como adicional da cobertura de Perda e Roubo

de cartão.de cartão.de cartão.de cartão.de cartão.

1.4 – Exclusões Específicas - Bolsa Protegida:1.4 – Exclusões Específicas - Bolsa Protegida:1.4 – Exclusões Específicas - Bolsa Protegida:1.4 – Exclusões Específicas - Bolsa Protegida:1.4 – Exclusões Específicas - Bolsa Protegida:

a) Estão excluídos desta cobertura os prejuízos, ônus, perdas,a) Estão excluídos desta cobertura os prejuízos, ônus, perdas,a) Estão excluídos desta cobertura os prejuízos, ônus, perdas,a) Estão excluídos desta cobertura os prejuízos, ônus, perdas,a) Estão excluídos desta cobertura os prejuízos, ônus, perdas,

danos ou responsabilidades de qualquer natureza, direta oudanos ou responsabilidades de qualquer natureza, direta oudanos ou responsabilidades de qualquer natureza, direta oudanos ou responsabilidades de qualquer natureza, direta oudanos ou responsabilidades de qualquer natureza, direta ou

indiretamente causados por, resultantes de, ou para os quaisindiretamente causados por, resultantes de, ou para os quaisindiretamente causados por, resultantes de, ou para os quaisindiretamente causados por, resultantes de, ou para os quaisindiretamente causados por, resultantes de, ou para os quais

tenham contribuído:  Subtração de objeto, acessório e/outenham contribuído:  Subtração de objeto, acessório e/outenham contribuído:  Subtração de objeto, acessório e/outenham contribuído:  Subtração de objeto, acessório e/outenham contribuído:  Subtração de objeto, acessório e/ou

conteúdo não discriminado no item 1.1 destas condições especiais;conteúdo não discriminado no item 1.1 destas condições especiais;conteúdo não discriminado no item 1.1 destas condições especiais;conteúdo não discriminado no item 1.1 destas condições especiais;conteúdo não discriminado no item 1.1 destas condições especiais;

b) Extravio, perda ou desaparecimento inexplicável do bem;b) Extravio, perda ou desaparecimento inexplicável do bem;b) Extravio, perda ou desaparecimento inexplicável do bem;b) Extravio, perda ou desaparecimento inexplicável do bem;b) Extravio, perda ou desaparecimento inexplicável do bem;

c) Subtração sem violência ou grave ameaça;c) Subtração sem violência ou grave ameaça;c) Subtração sem violência ou grave ameaça;c) Subtração sem violência ou grave ameaça;c) Subtração sem violência ou grave ameaça;

d) Subtração do bem deixado no interior de veículos automotores,d) Subtração do bem deixado no interior de veículos automotores,d) Subtração do bem deixado no interior de veículos automotores,d) Subtração do bem deixado no interior de veículos automotores,d) Subtração do bem deixado no interior de veículos automotores,

salvo se comprovado a subtração através de destruição ousalvo se comprovado a subtração através de destruição ousalvo se comprovado a subtração através de destruição ousalvo se comprovado a subtração através de destruição ousalvo se comprovado a subtração através de destruição ou

rompimento de obstáculo para subtração do bem;rompimento de obstáculo para subtração do bem;rompimento de obstáculo para subtração do bem;rompimento de obstáculo para subtração do bem;rompimento de obstáculo para subtração do bem;

e) Subtração de bens deixados em áreas abertas, ainda quee) Subtração de bens deixados em áreas abertas, ainda quee) Subtração de bens deixados em áreas abertas, ainda quee) Subtração de bens deixados em áreas abertas, ainda quee) Subtração de bens deixados em áreas abertas, ainda que

particulares, quando não protegidas por muros ou grades;particulares, quando não protegidas por muros ou grades;particulares, quando não protegidas por muros ou grades;particulares, quando não protegidas por muros ou grades;particulares, quando não protegidas por muros ou grades;

f) Subtração de bens enquanto estejam sob a custódia ouf) Subtração de bens enquanto estejam sob a custódia ouf) Subtração de bens enquanto estejam sob a custódia ouf) Subtração de bens enquanto estejam sob a custódia ouf) Subtração de bens enquanto estejam sob a custódia ou

em poder do Estipulante, do fabricante, de courrier,em poder do Estipulante, do fabricante, de courrier,em poder do Estipulante, do fabricante, de courrier,em poder do Estipulante, do fabricante, de courrier,em poder do Estipulante, do fabricante, de courrier,

mensageiro, serviço postal ou em trânsito, qualquer quemensageiro, serviço postal ou em trânsito, qualquer quemensageiro, serviço postal ou em trânsito, qualquer quemensageiro, serviço postal ou em trânsito, qualquer quemensageiro, serviço postal ou em trânsito, qualquer que

seja o destino; “Clonagem” ou cópias de produtos;seja o destino; “Clonagem” ou cópias de produtos;seja o destino; “Clonagem” ou cópias de produtos;seja o destino; “Clonagem” ou cópias de produtos;seja o destino; “Clonagem” ou cópias de produtos;

g) Ato terrorista, cabendo à Seguradora comprovar ag) Ato terrorista, cabendo à Seguradora comprovar ag) Ato terrorista, cabendo à Seguradora comprovar ag) Ato terrorista, cabendo à Seguradora comprovar ag) Ato terrorista, cabendo à Seguradora comprovar a

natureza do atentado;natureza do atentado;natureza do atentado;natureza do atentado;natureza do atentado;

h) Quaisquer atos ou fenômenos da natureza; Atos deh) Quaisquer atos ou fenômenos da natureza; Atos deh) Quaisquer atos ou fenômenos da natureza; Atos deh) Quaisquer atos ou fenômenos da natureza; Atos deh) Quaisquer atos ou fenômenos da natureza; Atos de

autoridades públicas, salvo se para evitar a propagaçãoautoridades públicas, salvo se para evitar a propagaçãoautoridades públicas, salvo se para evitar a propagaçãoautoridades públicas, salvo se para evitar a propagaçãoautoridades públicas, salvo se para evitar a propagação

de riscos cobertos pelo presente seguro;de riscos cobertos pelo presente seguro;de riscos cobertos pelo presente seguro;de riscos cobertos pelo presente seguro;de riscos cobertos pelo presente seguro;

i) Apropriação ou destruição por força de regulamentosi) Apropriação ou destruição por força de regulamentosi) Apropriação ou destruição por força de regulamentosi) Apropriação ou destruição por força de regulamentosi) Apropriação ou destruição por força de regulamentos

alfandegários; Atos ilícitos dolosos, culpa grave equiparadaalfandegários; Atos ilícitos dolosos, culpa grave equiparadaalfandegários; Atos ilícitos dolosos, culpa grave equiparadaalfandegários; Atos ilícitos dolosos, culpa grave equiparadaalfandegários; Atos ilícitos dolosos, culpa grave equiparada

ao dolo, atos propositais, fraude, má fé, ação ou omissãoao dolo, atos propositais, fraude, má fé, ação ou omissãoao dolo, atos propositais, fraude, má fé, ação ou omissãoao dolo, atos propositais, fraude, má fé, ação ou omissãoao dolo, atos propositais, fraude, má fé, ação ou omissão

dolosa praticada pelo Segurado, por seus beneficiários,dolosa praticada pelo Segurado, por seus beneficiários,dolosa praticada pelo Segurado, por seus beneficiários,dolosa praticada pelo Segurado, por seus beneficiários,dolosa praticada pelo Segurado, por seus beneficiários,

por seus representantes, pelos sócios controladores, dirigentes,por seus representantes, pelos sócios controladores, dirigentes,por seus representantes, pelos sócios controladores, dirigentes,por seus representantes, pelos sócios controladores, dirigentes,por seus representantes, pelos sócios controladores, dirigentes,

administradores ou beneficiários do Estipulante ou seusadministradores ou beneficiários do Estipulante ou seusadministradores ou beneficiários do Estipulante ou seusadministradores ou beneficiários do Estipulante ou seusadministradores ou beneficiários do Estipulante ou seus

respectivos representantes legais ou por seus prepostos;respectivos representantes legais ou por seus prepostos;respectivos representantes legais ou por seus prepostos;respectivos representantes legais ou por seus prepostos;respectivos representantes legais ou por seus prepostos;

j) Danos morais e indenizações punitivas; quaisquer eventosj) Danos morais e indenizações punitivas; quaisquer eventosj) Danos morais e indenizações punitivas; quaisquer eventosj) Danos morais e indenizações punitivas; quaisquer eventosj) Danos morais e indenizações punitivas; quaisquer eventos

ocorridos antes da data de início de vigência das coberturasocorridos antes da data de início de vigência das coberturasocorridos antes da data de início de vigência das coberturasocorridos antes da data de início de vigência das coberturasocorridos antes da data de início de vigência das coberturas

contratadas e que já eram de conhecimento do Segurado,contratadas e que já eram de conhecimento do Segurado,contratadas e que já eram de conhecimento do Segurado,contratadas e que já eram de conhecimento do Segurado,contratadas e que já eram de conhecimento do Segurado,

independentemente de serem ou não de conhecimento da Seguradora;independentemente de serem ou não de conhecimento da Seguradora;independentemente de serem ou não de conhecimento da Seguradora;independentemente de serem ou não de conhecimento da Seguradora;independentemente de serem ou não de conhecimento da Seguradora;

k) Tumulto, greve ou lock-out (cessação da atividade por ato ouk) Tumulto, greve ou lock-out (cessação da atividade por ato ouk) Tumulto, greve ou lock-out (cessação da atividade por ato ouk) Tumulto, greve ou lock-out (cessação da atividade por ato ouk) Tumulto, greve ou lock-out (cessação da atividade por ato ou

fato do empregador); Danos ou prejuízos causados a terceiros.fato do empregador); Danos ou prejuízos causados a terceiros.fato do empregador); Danos ou prejuízos causados a terceiros.fato do empregador); Danos ou prejuízos causados a terceiros.fato do empregador); Danos ou prejuízos causados a terceiros.

l) qualquer outra modalidade de subtração que não possual) qualquer outra modalidade de subtração que não possual) qualquer outra modalidade de subtração que não possual) qualquer outra modalidade de subtração que não possual) qualquer outra modalidade de subtração que não possua

as características descritas nos riscos cobertos deste seguro;as características descritas nos riscos cobertos deste seguro;as características descritas nos riscos cobertos deste seguro;as características descritas nos riscos cobertos deste seguro;as características descritas nos riscos cobertos deste seguro;

1.7. DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES1.7. DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES1.7. DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES1.7. DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES1.7. DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

Ratificam-se as Condições Gerais, exceto as disposições que conflitarem

com as presentes Condições Especiais, hipótese em que estas

prevalecerão sobre aquelas.

Estas Condições Especiais podem ser modificadas por disposições

estipuladas nas Condições Particulares.
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COBERTURA ADICIONAL COMPRA PROTEGIDACOBERTURA ADICIONAL COMPRA PROTEGIDACOBERTURA ADICIONAL COMPRA PROTEGIDACOBERTURA ADICIONAL COMPRA PROTEGIDACOBERTURA ADICIONAL COMPRA PROTEGIDA

2. COBERTURA ADICIONAL – COMPRA PROTEGIDA2. COBERTURA ADICIONAL – COMPRA PROTEGIDA2. COBERTURA ADICIONAL – COMPRA PROTEGIDA2. COBERTURA ADICIONAL – COMPRA PROTEGIDA2. COBERTURA ADICIONAL – COMPRA PROTEGIDA

2.12.12.12.12.1.Quando ofertada e contratada garante, até o Limite MáximoLimite MáximoLimite MáximoLimite MáximoLimite Máximo

de Indenizaçãode Indenizaçãode Indenizaçãode Indenizaçãode Indenização (LMI) contratado, a Seguradora pagará ao segurado,

Titular do Cartão Segurado durante o período de cobertura do

seguro, os prejuízos decorrentes de:

2.22.22.22.22.2. Danos Físicos ao BemDanos Físicos ao BemDanos Físicos ao BemDanos Físicos ao BemDanos Físicos ao Bem – Prejuízos causados aos bens

adquiridos pelo Segurado através do Cartão de Crédito, desde que

tal dano seja decorrente de acidentes de causa externa.

2.3. Subtração do Bem2.3. Subtração do Bem2.3. Subtração do Bem2.3. Subtração do Bem2.3. Subtração do Bem -  Subtração de bens mediante ameaça

direta ou emprego de violência contra o Segurado ou Subtração

cometida mediante arrombamento e/ou rompimento de obstáculo do

local onde se encontra o bem, desde que tenha deixado vestígios

materiais evidentes ou tenha sido constatado por inquérito policial.

Para efeito do item 2.3, entende-se como bem, aquele adquirido por

meio do cartão de crédito de uso do segurado.

3. VIGÊNCIA DA COBERTURA3. VIGÊNCIA DA COBERTURA3. VIGÊNCIA DA COBERTURA3. VIGÊNCIA DA COBERTURA3. VIGÊNCIA DA COBERTURA

Essa cobertura tem vigência por um período de 30 dias30 dias30 dias30 dias30 dias a contar

da data da compra, de acordo com o registro na fatura do Cartão

de Crédito.

Após este período a cobertura será automaticamente extinta.

Para a presente cobertura adicional, os bens cobertos serão apenas

eletrodoméstico, eletrônico, eletro-portátil adquirido através do Cartão

de Crédito segurado, cujo pagamento integral do bem adquirido

tenha sido efetuado por meio do mesmo Cartão.

4. EXCLUSÕES ESPECÍFICAS4. EXCLUSÕES ESPECÍFICAS4. EXCLUSÕES ESPECÍFICAS4. EXCLUSÕES ESPECÍFICAS4. EXCLUSÕES ESPECÍFICAS

Além dos Riscos Excluídos, constantes das Condições Gerais, este

seguro não cobre ainda, em caso de Subtração do Bem:

a) Bens não comprovados através de nota fiscal;a) Bens não comprovados através de nota fiscal;a) Bens não comprovados através de nota fiscal;a) Bens não comprovados através de nota fiscal;a) Bens não comprovados através de nota fiscal;

b) Obras de arte, coleções em geral, selos, raridades,b) Obras de arte, coleções em geral, selos, raridades,b) Obras de arte, coleções em geral, selos, raridades,b) Obras de arte, coleções em geral, selos, raridades,b) Obras de arte, coleções em geral, selos, raridades,

antiguidades, joias, peles, canetas, lapiseiras, isqueiros,antiguidades, joias, peles, canetas, lapiseiras, isqueiros,antiguidades, joias, peles, canetas, lapiseiras, isqueiros,antiguidades, joias, peles, canetas, lapiseiras, isqueiros,antiguidades, joias, peles, canetas, lapiseiras, isqueiros,

relógios, armas de fogo de qualquer natureza, livrosrelógios, armas de fogo de qualquer natureza, livrosrelógios, armas de fogo de qualquer natureza, livrosrelógios, armas de fogo de qualquer natureza, livrosrelógios, armas de fogo de qualquer natureza, livros

considerados como raros e artigos fabricados e/ou contendoconsiderados como raros e artigos fabricados e/ou contendoconsiderados como raros e artigos fabricados e/ou contendoconsiderados como raros e artigos fabricados e/ou contendoconsiderados como raros e artigos fabricados e/ou contendo

pedras e/ou metais preciosos e semipreciosos;pedras e/ou metais preciosos e semipreciosos;pedras e/ou metais preciosos e semipreciosos;pedras e/ou metais preciosos e semipreciosos;pedras e/ou metais preciosos e semipreciosos;

c) Os artigos perdidos, roubados, danificados ou nãoc) Os artigos perdidos, roubados, danificados ou nãoc) Os artigos perdidos, roubados, danificados ou nãoc) Os artigos perdidos, roubados, danificados ou nãoc) Os artigos perdidos, roubados, danificados ou não

entregues quando sob responsabilidade de terceiros ou deentregues quando sob responsabilidade de terceiros ou deentregues quando sob responsabilidade de terceiros ou deentregues quando sob responsabilidade de terceiros ou deentregues quando sob responsabilidade de terceiros ou de

um portador comum, incluindo serviço aéreo, postal ouum portador comum, incluindo serviço aéreo, postal ouum portador comum, incluindo serviço aéreo, postal ouum portador comum, incluindo serviço aéreo, postal ouum portador comum, incluindo serviço aéreo, postal ou

outros serviços de entrega;outros serviços de entrega;outros serviços de entrega;outros serviços de entrega;outros serviços de entrega;

d) Artigos danificados através de alteração ou de suad) Artigos danificados através de alteração ou de suad) Artigos danificados através de alteração ou de suad) Artigos danificados através de alteração ou de suad) Artigos danificados através de alteração ou de sua

tentativa (inclusive cortando, serrando ou moldando), tendotentativa (inclusive cortando, serrando ou moldando), tendotentativa (inclusive cortando, serrando ou moldando), tendotentativa (inclusive cortando, serrando ou moldando), tendotentativa (inclusive cortando, serrando ou moldando), tendo

o segurado ciência prévia ou não de tal condição;o segurado ciência prévia ou não de tal condição;o segurado ciência prévia ou não de tal condição;o segurado ciência prévia ou não de tal condição;o segurado ciência prévia ou não de tal condição;

e)  Objetos utilizados para revenda e/ou locação e/ou usoe)  Objetos utilizados para revenda e/ou locação e/ou usoe)  Objetos utilizados para revenda e/ou locação e/ou usoe)  Objetos utilizados para revenda e/ou locação e/ou usoe)  Objetos utilizados para revenda e/ou locação e/ou uso

comercial em geral;comercial em geral;comercial em geral;comercial em geral;comercial em geral;

f) Objetos usados, reciclados, reconstruídos, remanufaturados,f) Objetos usados, reciclados, reconstruídos, remanufaturados,f) Objetos usados, reciclados, reconstruídos, remanufaturados,f) Objetos usados, reciclados, reconstruídos, remanufaturados,f) Objetos usados, reciclados, reconstruídos, remanufaturados,

reparados, tendo o segurado ciência prévia ou não de talreparados, tendo o segurado ciência prévia ou não de talreparados, tendo o segurado ciência prévia ou não de talreparados, tendo o segurado ciência prévia ou não de talreparados, tendo o segurado ciência prévia ou não de tal

condição;condição;condição;condição;condição;

g) Cheques de viagem; bilhetes de algum tipo; instrumentosg) Cheques de viagem; bilhetes de algum tipo; instrumentosg) Cheques de viagem; bilhetes de algum tipo; instrumentosg) Cheques de viagem; bilhetes de algum tipo; instrumentosg) Cheques de viagem; bilhetes de algum tipo; instrumentos

negociáveis; ouro ou prata em barras; dinheiro ounegociáveis; ouro ou prata em barras; dinheiro ounegociáveis; ouro ou prata em barras; dinheiro ounegociáveis; ouro ou prata em barras; dinheiro ounegociáveis; ouro ou prata em barras; dinheiro ou

equivalentes; moedas raras ou preciosas;equivalentes; moedas raras ou preciosas;equivalentes; moedas raras ou preciosas;equivalentes; moedas raras ou preciosas;equivalentes; moedas raras ou preciosas;

h) Propriedade filatélica ou numismática;h) Propriedade filatélica ou numismática;h) Propriedade filatélica ou numismática;h) Propriedade filatélica ou numismática;h) Propriedade filatélica ou numismática;

i) Títulos, dinheiro em espécie e/ou cheques, ou quaisqueri) Títulos, dinheiro em espécie e/ou cheques, ou quaisqueri) Títulos, dinheiro em espécie e/ou cheques, ou quaisqueri) Títulos, dinheiro em espécie e/ou cheques, ou quaisqueri) Títulos, dinheiro em espécie e/ou cheques, ou quaisquer

papéis que representem valor;papéis que representem valor;papéis que representem valor;papéis que representem valor;papéis que representem valor;

j) Compras múltiplas de equipamento ou periféricos dej) Compras múltiplas de equipamento ou periféricos dej) Compras múltiplas de equipamento ou periféricos dej) Compras múltiplas de equipamento ou periféricos dej) Compras múltiplas de equipamento ou periféricos de

transmissão de dados ou de equipamento de fotocópiastransmissão de dados ou de equipamento de fotocópiastransmissão de dados ou de equipamento de fotocópiastransmissão de dados ou de equipamento de fotocópiastransmissão de dados ou de equipamento de fotocópias

comprados com cartão corporate;comprados com cartão corporate;comprados com cartão corporate;comprados com cartão corporate;comprados com cartão corporate;

k) Anuidades do cartão de crédito ou tarifas;k) Anuidades do cartão de crédito ou tarifas;k) Anuidades do cartão de crédito ou tarifas;k) Anuidades do cartão de crédito ou tarifas;k) Anuidades do cartão de crédito ou tarifas;

l) Plantas, projetos, manuscritos, modelos, debuxos el) Plantas, projetos, manuscritos, modelos, debuxos el) Plantas, projetos, manuscritos, modelos, debuxos el) Plantas, projetos, manuscritos, modelos, debuxos el) Plantas, projetos, manuscritos, modelos, debuxos e

moldes, livros de contabil idade, certidões, registros emoldes, livros de contabil idade, certidões, registros emoldes, livros de contabil idade, certidões, registros emoldes, livros de contabil idade, certidões, registros emoldes, livros de contabil idade, certidões, registros e

documentos de qualquer espécie;documentos de qualquer espécie;documentos de qualquer espécie;documentos de qualquer espécie;documentos de qualquer espécie;

m) Bebidas, comestíveis, perfumes, cosméticos, remédios em) Bebidas, comestíveis, perfumes, cosméticos, remédios em) Bebidas, comestíveis, perfumes, cosméticos, remédios em) Bebidas, comestíveis, perfumes, cosméticos, remédios em) Bebidas, comestíveis, perfumes, cosméticos, remédios e

semelhantes;semelhantes;semelhantes;semelhantes;semelhantes;

n) Bens do segurado em poder de terceiros assim comon) Bens do segurado em poder de terceiros assim comon) Bens do segurado em poder de terceiros assim comon) Bens do segurado em poder de terceiros assim comon) Bens do segurado em poder de terceiros assim como

bens sub-locados;bens sub-locados;bens sub-locados;bens sub-locados;bens sub-locados;

o) Furto simples, estelionato, extravio, perda ou simpleso) Furto simples, estelionato, extravio, perda ou simpleso) Furto simples, estelionato, extravio, perda ou simpleso) Furto simples, estelionato, extravio, perda ou simpleso) Furto simples, estelionato, extravio, perda ou simples

desaparecimento dos bens;desaparecimento dos bens;desaparecimento dos bens;desaparecimento dos bens;desaparecimento dos bens;

p) Objetos deixados e/ou instalados ao ar livre, localp) Objetos deixados e/ou instalados ao ar livre, localp) Objetos deixados e/ou instalados ao ar livre, localp) Objetos deixados e/ou instalados ao ar livre, localp) Objetos deixados e/ou instalados ao ar livre, local

aberto ou semi-aberto e/ou deixados sem supervisão emaberto ou semi-aberto e/ou deixados sem supervisão emaberto ou semi-aberto e/ou deixados sem supervisão emaberto ou semi-aberto e/ou deixados sem supervisão emaberto ou semi-aberto e/ou deixados sem supervisão em

locais nos quais o público geral tem acesso;locais nos quais o público geral tem acesso;locais nos quais o público geral tem acesso;locais nos quais o público geral tem acesso;locais nos quais o público geral tem acesso;

q) Defeitos de fabricação;q) Defeitos de fabricação;q) Defeitos de fabricação;q) Defeitos de fabricação;q) Defeitos de fabricação;

r) Qualquer outra modalidade de subtração que nãor) Qualquer outra modalidade de subtração que nãor) Qualquer outra modalidade de subtração que nãor) Qualquer outra modalidade de subtração que nãor) Qualquer outra modalidade de subtração que não

possua as características descritos nos riscos garantidospossua as características descritos nos riscos garantidospossua as características descritos nos riscos garantidospossua as características descritos nos riscos garantidospossua as características descritos nos riscos garantidos

desta cobertura.desta cobertura.desta cobertura.desta cobertura.desta cobertura.

5. DOCUMENTOS EM CASO DE SINISTRO5. DOCUMENTOS EM CASO DE SINISTRO5. DOCUMENTOS EM CASO DE SINISTRO5. DOCUMENTOS EM CASO DE SINISTRO5. DOCUMENTOS EM CASO DE SINISTRO

Além dos documentos em caso de sinistro poderá ser solicitado o

comprovante de entrega dos bens adquiridos por meio do cartão de

crédito segurado.


