
23.0084-1 - TRCG01RCVI010102 - OUT/10
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CONDIÇÕES GERAIS, CONDIÇÕES ESPECIAIS/CLÁUSULAS E TAXAS DO SEGURO OBRIGATÓ-

RIO RCTR-C CONDIÇÕES GERAIS PARA O SEGURO FACULTATIVO RCF-DC
SUSEP Nº  005-895/01

CONDIÇÕES GERAIS PARA O SEGURO RCTR-VI DANOSCONDIÇÕES GERAIS PARA O SEGURO RCTR-VI DANOSCONDIÇÕES GERAIS PARA O SEGURO RCTR-VI DANOSCONDIÇÕES GERAIS PARA O SEGURO RCTR-VI DANOSCONDIÇÕES GERAIS PARA O SEGURO RCTR-VI DANOS
A CARGATRANSPORTADA - 1.0 CONDIÇÕES GERAIS ,A CARGATRANSPORTADA - 1.0 CONDIÇÕES GERAIS ,A CARGATRANSPORTADA - 1.0 CONDIÇÕES GERAIS ,A CARGATRANSPORTADA - 1.0 CONDIÇÕES GERAIS ,A CARGATRANSPORTADA - 1.0 CONDIÇÕES GERAIS ,
CONDIÇÕES ESPECIAIS/ CLÁUSULAS E TAXAS DOCONDIÇÕES ESPECIAIS/ CLÁUSULAS E TAXAS DOCONDIÇÕES ESPECIAIS/ CLÁUSULAS E TAXAS DOCONDIÇÕES ESPECIAIS/ CLÁUSULAS E TAXAS DOCONDIÇÕES ESPECIAIS/ CLÁUSULAS E TAXAS DO
SEGURO OBRIGATÓRIO RCTR-CCONDIÇÕES GERAISSEGURO OBRIGATÓRIO RCTR-CCONDIÇÕES GERAISSEGURO OBRIGATÓRIO RCTR-CCONDIÇÕES GERAISSEGURO OBRIGATÓRIO RCTR-CCONDIÇÕES GERAISSEGURO OBRIGATÓRIO RCTR-CCONDIÇÕES GERAIS
PARA O SEGURO FACULTATIVO RCF-DCPARA O SEGURO FACULTATIVO RCF-DCPARA O SEGURO FACULTATIVO RCF-DCPARA O SEGURO FACULTATIVO RCF-DCPARA O SEGURO FACULTATIVO RCF-DC

CLÁUSULA 1 ª - OBJETO DO SEGURO E RISCO COBERTOCLÁUSULA 1 ª - OBJETO DO SEGURO E RISCO COBERTOCLÁUSULA 1 ª - OBJETO DO SEGURO E RISCO COBERTOCLÁUSULA 1 ª - OBJETO DO SEGURO E RISCO COBERTOCLÁUSULA 1 ª - OBJETO DO SEGURO E RISCO COBERTO
1.1 - O presente contrato de seguro tem por objeto, nos termos
das presentes condiçõese do convênio sobre Transporte Internacional
Terrestre, reembolsar ao Segurado (até olimite do valor segurado)
as quantias pelas quais, por disposição  das  Leis comerciaise civis,
for ele responsável, em virtude das perdas ou danos sofridos pelos
bens oumercadorias pertencentes a terceiros e que lhe tenham sido
entregues para transporte,por rodovia para viagem internacional,
contra conhecimento de transporte rodoviário decarga, ou ainda, outro
documento hábil, desde que aquelas perdas ou danos ocorramdurante
o transporte e sejam causados diretamente por:
1.1.1 - colisão e/ou capotagem e/ou abalroamento e/ou tombamento
do veículotransportador, compreendido na cobertura, conforme indicado
em condição particular.
1.1.2 - incêndio ou explosão no veículo transportador, compreendido
na cobertura,conforme indicado em condição particular.
1.2 - observado o critério de aferição da responsabilidade estabelecida
nesta Cláusula, acha-se, ainda, coberta a responsabilidade do
Segurado pelas perdas ou danos sofridos pelos bensou mercadorias,
consequentes dos riscos de incêndio ou explosão nos depósitos,
armazénsou pátios usados pelo Segurado, em localidades fora do
território do Pais que emitiu a apólice,ainda que os ditos bens ou
mercadorias se encontrem fora dos veículos transportadores.
1.2.1 - para os efeitos da presente cobertura, os depósitos, armazéns
ou pátios usadospelo Segurado deverão ser cobertos e fechados.
Na falta de lugares cobertos e fechados,será requisito para a
manutenção da cobertura que as mercadorias ou bens se
encontremem lugares adequados e sob vigilância permanente.

CLÁUSULA 2ª  - ÂMBITO GEOGRÁFICOCLÁUSULA 2ª  - ÂMBITO GEOGRÁFICOCLÁUSULA 2ª  - ÂMBITO GEOGRÁFICOCLÁUSULA 2ª  - ÂMBITO GEOGRÁFICOCLÁUSULA 2ª  - ÂMBITO GEOGRÁFICO
As disposições deste contrato de seguro aplicam-se exclusivamente
as ocorrências fora doterritório do País em que tenha sido emitida
a apólice, podendo ser adotadas internamente, a critériode cada
signatário do Convênio e por disposição especial e expressa em
cláusula particular.

CLÁUSULA 3ª  - RISCOS EXCLUÍDOSCLÁUSULA 3ª  - RISCOS EXCLUÍDOSCLÁUSULA 3ª  - RISCOS EXCLUÍDOSCLÁUSULA 3ª  - RISCOS EXCLUÍDOSCLÁUSULA 3ª  - RISCOS EXCLUÍDOS
3.1 - Está expressamente excluida ao presente contrato de seguro
a cobertura daresponsabilidade pelas perdas, danos ou despesas
provenientes direta ou indiretamente de:
a) Dolo ou culpa grave do Segurado, seus representantes, prepostos
e empregados;
b) Radiações ionizantes ou quaisquer outros tipos de emanações
decorrentes da produção,transporte, utilização ou neutralização de
materiais físseis ou seus resíduos, bem comoquaisquer eventos
resultantes do emprego de energia nuclear, com fins pacíficos ou
bélicos;
c) Roubo, furto, extravio, falta de volumes inteiros e infelidade, salvo
pagamento depremio adicional e adoção de cláusula particular;
d) Tentativa do Segurado, seus representantes, prepostos ou
empregados em obterbenefícios ilícitos do seguro;
e) Atos de hostilidade ou de guerra, rebelião, insurreição, revolução,
confisco, nacionalização,destruição ou requisição decorrente de
qualquer ato de autoridade de fato ou de direito,civil ou militar, bem
como, aqueles praticados intencionalmente por pessoa agindo,individualmente
ou por parte de, ou em ligação com organização cujas atividades
visema derrubar pela força o governo ou instigar sua queda, pela
perturbação da ordem políticae social do País, por meio de terrorismo,
guerra revolucionária, subversão ou guerrilha,tumulto popular, greve,
lock-out e, em geral, toda e qualquer consequência dessasocorrências;
f )Multas e/ou fianças impostas ao Segurado, bem como despesas
de qualquer natureza,decorrentes de ação ou processos criminais;
g) Condução do veiculo por pessoas sem habilitação legal própria
ao veículo segurado;
h) Utilização do veiculo para fins distintos dos permitidos em seu

licenciamento;
i) Responsabilidades excedentes legal e responsabilidades decorrentes
de outroscontratos e convenções que não o de transportes
;j) Terremotos, maremotos, tremores, erupção vulcânica, inundação
súbita ou não,tornado, ciclone, raio, meteorito, furacão, alude, e, em
geral, quaisquer convulsõesda natureza, bem como queda de pontes
ou de árvores;
k) Caso fortuito ou força maior;
I ) lnobservância as disposições que disciplinem o transporte de carga
por rodovia;
m) Má estiva das mercadorias, mau acondicionamento, insuficiência
ou impropriedadede embalagem;
n) Desinfecções, fumigações, invernada, quarentena ou qualquer outra
medida sanitária,salvo se exigidas pela ocorrência de qualquer dos
riscos cobertos;
o )Demora, ainda que decorrente de risco coberto;
p )Flutuações de preço e perda de mercado, ainda que decorrentes
de risco coberto;
q) Vicio próprio ou da natureza dos bens ou mercadorias
transportadas, diminuição depeso ou perda natural, exsudação, ação
da temperatura e demais fatores ambientais;
r) Ação do mofo, bactérias, vermes, insetos, roedores ou outros
animais;
s) Choque dos bens ou mercadorias seguradas, entre si, ou com
qualquer objeto,transportado ou não, salvo se em consequência de
colisão, capotagem, abalroamentoou tombamento do veículo
transportador;
t) Quebra, derrame, vazamento, arranhadura, rachadura, amolgamento,
amassamento,descolamento, contaminação, contato com outra carga,
água doce ou chuva, oxidaçãoou ferrugem, mancha de rotulo, a menos
que seja decorrente de um risco coberto.
u) Mau funcionamento ou paralisação de máquinas frigoríficas.

CLÁUSULA  4ª  -  BENS OU MERCADORIAS NÃOCLÁUSULA  4ª  -  BENS OU MERCADORIAS NÃOCLÁUSULA  4ª  -  BENS OU MERCADORIAS NÃOCLÁUSULA  4ª  -  BENS OU MERCADORIAS NÃOCLÁUSULA  4ª  -  BENS OU MERCADORIAS NÃO
ABRANGIDAS PELA COBERTURADO PRESENTE CONTRA-ABRANGIDAS PELA COBERTURADO PRESENTE CONTRA-ABRANGIDAS PELA COBERTURADO PRESENTE CONTRA-ABRANGIDAS PELA COBERTURADO PRESENTE CONTRA-ABRANGIDAS PELA COBERTURADO PRESENTE CONTRA-
TO DE SEGUROTO DE SEGUROTO DE SEGUROTO DE SEGUROTO DE SEGURO
O Segurador não responde por perdas ou danos decorrentes do
transporte de: dinheiro, em moeda ou papel, ouro, prata e outros
metais preciosos e suas ligas (trabalhadas ou não); pérolas, pedras
preciosas e semi-preciosas,  jóias, diamante industrial, manuscritos,quaisquer
documentos, cheques, letras, títulos de créditos, valores mobiliários,
bilhetes deloteria, selos e estampilhas; clichês, matrizes, modelos,
croquis, desenhos e planos técnicos,bem como de mercadorias objetos
de contrabando, comércio e embarques ilícitos ouproibidos.

CLÁUSULA 5ª - RESPONSABILIDADE PELO TRANSPORTECLÁUSULA 5ª - RESPONSABILIDADE PELO TRANSPORTECLÁUSULA 5ª - RESPONSABILIDADE PELO TRANSPORTECLÁUSULA 5ª - RESPONSABILIDADE PELO TRANSPORTECLÁUSULA 5ª - RESPONSABILIDADE PELO TRANSPORTE
DE BENS OUMERCADORIAS SUJEITAS A CONDIÇÕESDE BENS OUMERCADORIAS SUJEITAS A CONDIÇÕESDE BENS OUMERCADORIAS SUJEITAS A CONDIÇÕESDE BENS OUMERCADORIAS SUJEITAS A CONDIÇÕESDE BENS OUMERCADORIAS SUJEITAS A CONDIÇÕES
PRÓPRIASPRÓPRIASPRÓPRIASPRÓPRIASPRÓPRIAS
A cobertura da responsabilidade decorrente do transporte dos bens
ou mercadorias a seguir mencionadas fica sujeita a condições próprias,
definidas em cláusulas particulares:
a) objetos de arte, antiguidades e coleções;
b) mudanças de móveis e utensílios domésticos; e
c) animais vivos.

CLÁUSULA 6ª - COMEÇO E FIM DOS RISCOSCLÁUSULA 6ª - COMEÇO E FIM DOS RISCOSCLÁUSULA 6ª - COMEÇO E FIM DOS RISCOSCLÁUSULA 6ª - COMEÇO E FIM DOS RISCOSCLÁUSULA 6ª - COMEÇO E FIM DOS RISCOS
6.1 - Os riscos assumidos no presente contrato de seguro, durante
o transportepropriamente dito, tem início no momento em que:
6.1.1 - o veículo transportador deixa o território nacional, quando
se tratar de viagem deexportação do País em que foi emitida a
apólice, cessando com a entrega dos bens oumercadorias aos
respectivos consignatários;
6.1.2 - os bens ou mercadorias são colocados no veículo transportador,
no local em quese inicia a viagem internacional de importação do
País que emitiu a apólice, terminandocom a entrada no seu território.
6.2 - O Segurador não responde em qualquer hipótese, por perdas,
danos ou despesasque sobrevenham aos bens ou mercadorias após
o 30º (trigésimo) dia corrido, a contarda entrega dos bens ou
mercadorias ao Segurado, salvo em casos especiais,previamente
acordados.
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CLÁUSULA 7ª - CONDlÇÕES DE TRANSPORTECLÁUSULA 7ª - CONDlÇÕES DE TRANSPORTECLÁUSULA 7ª - CONDlÇÕES DE TRANSPORTECLÁUSULA 7ª - CONDlÇÕES DE TRANSPORTECLÁUSULA 7ª - CONDlÇÕES DE TRANSPORTE
7.1 - O transporte de bens ou mercadorias deverá ser feito, por
rodovia, em veículoslicenciados, em bom estado de funcionamento
e providos de equipamentos necessáriosa perfeita proteção da carga.
7.1.1 - Para os efeitos do presente contrato de seguro, entende-
se por “rodovia” a rotanão proibida ao trânsito de veículos automotores
pelas autoridades competentes, bemcomo os caminhos habilitados para
os referidos veículos.
7.1.1.1 - Não obstante o disposto no item 7.1.1, a cobertura deste
seguro não ficaráprejudicada, desde que não haja descarga das
mercadorias seguradas, quando o tráfegopela rodovia sofrer
interrupções por motivos de obras de conservação, desmoronamentode
taludes ou por efeito de fenômenos da natureza e, ainda por solução
de continuidade,quando, por não haver pontes ou viadutos, devam
ser utilizados serviços regulares debalsas ou embarcações congêneres
adequadas, para transposição de cursos d’água, bemcomo de trens
ou aviões.

CLÁUSULA 8ª - PRÊMIOCLÁUSULA 8ª - PRÊMIOCLÁUSULA 8ª - PRÊMIOCLÁUSULA 8ª - PRÊMIOCLÁUSULA 8ª - PRÊMIO
Fica entendido e acordado que o pagamento de prêrnio devido pela
presente apólice seráfeito em dólares dos Estados Unidos da América,
observada a legislação interna de cada País e de acordo com as
disposições contidas nas condições particulares.

CLÁUSULA 9ª - IMPORTÂNCIA SEGURADA E LIMITE DECLÁUSULA 9ª - IMPORTÂNCIA SEGURADA E LIMITE DECLÁUSULA 9ª - IMPORTÂNCIA SEGURADA E LIMITE DECLÁUSULA 9ª - IMPORTÂNCIA SEGURADA E LIMITE DECLÁUSULA 9ª - IMPORTÂNCIA SEGURADA E LIMITE DE
RESPONSABILIDADERESPONSABILIDADERESPONSABILIDADERESPONSABILIDADERESPONSABILIDADE
A importância segurada e o limite máximo de responsabilidade
assumidos pelo Segurador,por evento (acidente com o veículo
transportador, incêndio ou explosão em armazém oudepósitos) e por
apólice, serão fixados nas condições particulares, de comum acordo
como Segurado.

CLÁUSULA 10ª - PLURALIDADE DE SEGUROSCLÁUSULA 10ª - PLURALIDADE DE SEGUROSCLÁUSULA 10ª - PLURALIDADE DE SEGUROSCLÁUSULA 10ª - PLURALIDADE DE SEGUROSCLÁUSULA 10ª - PLURALIDADE DE SEGUROS
10.1 - Se o Segurado tiver contratado mais de um seguro, cobrindo
o mesmo bem, contrao mesmo risco, com mais de um Segurador,
deverá informar a cada um a existência detodos os seguros
contratados, indicando o nome do Segurador e a respectiva
importânciasegurada, sob pena de caducidade. Em caso de sinistro,
cada Segurador participará proporcionalmente, em razão daresponsabilidade
assumida, para o pagamento da indenização devida.
10.2 - O Segurado não pode pretender no conjunto uma indenização
superior ao valor dosdanos sofridos.
10.3 - Se o Segurado contrata mais de um seguro com a intenção
de enriquecimento ilícito,são nulos os contratos assim celebrados, sem
prejuízo do direito dos Seguradores aorecebimento do prêmio de
seguro devido.

CLÁUSULA 11ª - SINISTROCLÁUSULA 11ª - SINISTROCLÁUSULA 11ª - SINISTROCLÁUSULA 11ª - SINISTROCLÁUSULA 11ª - SINISTRO
11 .1 - No caso de sinistro coberto por esta apólice, o Segurado
se obriga a cumprir asseguintes disposições:
a) dar imediato aviso ao Segurador, por escrito, no prazo de até
3 (três) dias, corridos,contados da data de ciência do sinistro, a menos
que comprove a impossibilidade deobservância do prazo, decorrente
de caso fortuito ou força maior;
b) adotar todas as providências consideradas inadiáveis, e ao seu
alcance, para resguardar os interesses comuns e impedir o
agravamento dos prejuízos. No caso de paralisação do veículo por
motivo de sinistro, o Segurado enviará ao local outro veículo para
o devido socorro e transbordo de toda a carga, prosseguirá viagem
até o destino ou retornará a origem, a filial ou a agência mais
próxima ou, ainda, recolherá a cargaa um armazém, sob sua
responsabilidade;
c) prestar ao Segurador todas as informações e esclarecimentos
necessários à determinaçãoda causa, natureza e extensão do sinistro
e das perdas ou danos resultantes, colocando à sua disposição os
documentos referentes ao registro oficial da ocorrência e as perícias
locais, se realizadas, bem como os depoimentos de testemunhas,
manifestos, conhecimentos e notas fiscais ou faturas dos bens ou
mercadorias transportadas;
d)dar imediato conhecimento ao Segurador de qualquer ação civil
ou penal propostacontra ele ou seus prepostos, no mais tardar no
primeiro dia útil seguinte ao danotificação, remetendo cópia das
contrafés recebidas e nomeando, de acordo comele os advogados
de defesa na ação civil.
11.2 - Embora as negociações e atos relativos a liquidação com
os reclamantes sejam tratados pelo Segurado, o Segurador reserva-

se o direito de dirigir os entendimentos seo quiser, ou intervir em
qualquer fase do andamento das providências.
11.3 - O Segurado fica obrigado a assistir o Segurador, fazer o
que for possível e permitira prática de todo e qualquer ato necessário
ou considerado indispensável pelo segurador para o fim de sustar,
remediar ou sanar falhas ou incovenientes, cooperando espontane-
amente e de boa vontade para a solução correta dos litígios.
11.4 - E vedado ao Segurado transigir, pagar ou tomar outras
providências que possam influirno resultado das negociações ou litígios,
salvo se para tanto estiver autorizado pelo Segurador.

CLÁUSULA 12ª - DEFESA EM JUIZO CIVILCLÁUSULA 12ª - DEFESA EM JUIZO CIVILCLÁUSULA 12ª - DEFESA EM JUIZO CIVILCLÁUSULA 12ª - DEFESA EM JUIZO CIVILCLÁUSULA 12ª - DEFESA EM JUIZO CIVIL
12.1 - O Segurador assumirá ou não a defesa civil do Segurado.
Entender-se-à que o Segurador assumiu a defesa, se ele não se
manifestar, mediante aviso, por escrito, dentro de dois dias úteis,
contados a partir do recebimento da informação e documentação
referente a ação.
1 2.2  - Se o Segurador assumir a defesa, constituirá o(s)
advogado(s), ficando o Seguradoobrigado a outorgar-lhe(s) a
competente procuração, antes do vencimento do prazo paracontestar
a ação e cumprimento dos demais prazos processuais previstos em
Lei.
12.3 - Se o Segurador não assumiu a defesa, conforme previsto
no item 12.1, poderáintervir, na ação, na qualidade de assistente,
dando as instruções necessárias.  Nessahipótese, o Segurado fica
obrigado a assumir sua própria defesa, nomeando o(s)advogado(s),
de comum acordo com o Segurador.
12.4 - O Segurador reembolsará as custas  judiciais e honorários
do advogado de defesado Segurado nomeado de acordo com ele,
e do reclamante, neste último caso, somentequando o pagamento
decorrer de sentença judicial ou acordo autorizado pelo Seguradorna
proporção, para a soma segurada fixada na apólice, da diferença
entre esse valor ea quantia pela qual o Segurado vier a ser civilmente
responsável, nos termos da Cláusula1ª Objeto do Seguro e Risco
Coberto.
12.5 - Na hipótese de o Segurado e o Segurador constituírem
advogados diferentes, cadaum assumirá individualmente os gastos
integrais por tais contratações.

CLÁUSULA 13ª - ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADECLÁUSULA 13ª - ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADECLÁUSULA 13ª - ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADECLÁUSULA 13ª - ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADECLÁUSULA 13ª - ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
13.1 - Ficará o Segurador isento de toda e qualquer responsabilidade
ou obrigaçãodecorrente deste seguro, sem qualquer reembolso ao
Segurado, quando este ou seusrepresentantes, prepostos ou
empregados:
a) transgredir os prazos, não fizer as comunicações devidas ou não
cumprir quaisquer das obrigações que lhe cabem pelas condições
do presente seguro;
b) exagerar de má fé os danos causados pelo sinistro, desviar ou
ocultar, no todo ou emparte, os bens ou mercadorias sobre as quais
verse a reclamação;
c) dificultar qualquer exame ou diligência necessária para a ressalva
de direitos contra terceiros ou para redução dos riscos e prejuízos;
d) praticar qualquer fraude ou falsidade que tenha influido na aceitação
do risco ou nas condições do seguro.

CLÁUSULA 14ª - INSPEÇÕESCLÁUSULA 14ª - INSPEÇÕESCLÁUSULA 14ª - INSPEÇÕESCLÁUSULA 14ª - INSPEÇÕESCLÁUSULA 14ª - INSPEÇÕES
O Segurador poderá proceder, em qualquer tempo, as inspeções
e verificações queconsiderar necessárias ou convenientes, com relação
ao seguro e ao prêmio, e o Segurado assume a obrigação de fornecer
os esclarecimentos, os elementos e as provas que lhe forem solicitados
pelo Segurador.

CLÁUSULA 15ª - REEMBOLSOCLÁUSULA 15ª - REEMBOLSOCLÁUSULA 15ª - REEMBOLSOCLÁUSULA 15ª - REEMBOLSOCLÁUSULA 15ª - REEMBOLSO
15.1 - Se o Segurador não liquidar diretamente a reclamação, poderá
autorizar o Seguradoe efetuar o correspondente pagamento, hipótese
em que ficará obrigado a reembolsá-lo no prazo de 10 (dez) dias,
corridos, a contar da apresentação da prova do pagamento.
15.2 - O reembolso poderá ser acrescido das despesas de socorro
e salvamento,armazenagem, guarda, reembalagem, outras que tenham
sido feitas para salvaguardaros bens ou mercadorias e as decorrentes
de medidas solicitadas pelo segurador.

CLÁUSULA 16ª - RESCISÃO
16.1 - O presente contrato de seguro poderá ser rescindido por
quaisquer das partes, mediante prévio aviso dado por escrito. A partir
do 15º dia corrido, contado da data do aviso, o contrato estará
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automaticamente cancelado, ressalvados os riscos em curso.
16.2 - Fica, ainda, entendido que se o pedido de cancelamento
for  por  parte do  Segurado, o Segurador reterá o prêmio calculado
de acordo com a Tabela de Prazo Curto,  além do custo de apólice
e impostos. Se for por iniciativa do Segurador, este reterá do prêmio
recebido, a parte proporcional ao tempo decorrido, além do custo
da apólice e impostos, sem prejuízo do disposto na Cláusula 13
desta apólice.

CLÁUSULA 17ª - SUB-ROGAÇÃOCLÁUSULA 17ª - SUB-ROGAÇÃOCLÁUSULA 17ª - SUB-ROGAÇÃOCLÁUSULA 17ª - SUB-ROGAÇÃOCLÁUSULA 17ª - SUB-ROGAÇÃO
17.1 - Ao pagar a correspondente indenização, por motivo de sinistro
coberto pela presente apólice, o Segurador ficará automaticamente
sub-rogado, até o montante da indenização, em todos os direitos
e  ações que competirem a o Segurado contra terceiros, obrigando-
se o Segurado a facilitar os meios ao pleno exercício desta sub-
rogação. O Segurador não pode valer-se do instituto da sub-rogação
em prejuízo do Segurado.

CLÁUSULA 18ª - PRESCRIÇÃOCLÁUSULA 18ª - PRESCRIÇÃOCLÁUSULA 18ª - PRESCRIÇÃOCLÁUSULA 18ª - PRESCRIÇÃOCLÁUSULA 18ª - PRESCRIÇÃO
Toda reclamação com fundamento na presente apólice prescreve
nos prazos e na formaque a legislação de cada país signatário
do Convênio estabelecer.

CLÁUSULA 19ª - FORO COMPETENTECLÁUSULA 19ª - FORO COMPETENTECLÁUSULA 19ª - FORO COMPETENTECLÁUSULA 19ª - FORO COMPETENTECLÁUSULA 19ª - FORO COMPETENTE
O foro competente será aquele que determinado nas condições
particulares desta apólice.

CONDIÇÕES GERAIS, CONDIÇÕES ESPECIAIS / CLÁU-CONDIÇÕES GERAIS, CONDIÇÕES ESPECIAIS / CLÁU-CONDIÇÕES GERAIS, CONDIÇÕES ESPECIAIS / CLÁU-CONDIÇÕES GERAIS, CONDIÇÕES ESPECIAIS / CLÁU-CONDIÇÕES GERAIS, CONDIÇÕES ESPECIAIS / CLÁU-
SULAS ETAXAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO DESULAS ETAXAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO DESULAS ETAXAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO DESULAS ETAXAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO DESULAS ETAXAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE
RESPONSABILIDADE CIVILDO TRANSPORTADOR RODO-RESPONSABILIDADE CIVILDO TRANSPORTADOR RODO-RESPONSABILIDADE CIVILDO TRANSPORTADOR RODO-RESPONSABILIDADE CIVILDO TRANSPORTADOR RODO-RESPONSABILIDADE CIVILDO TRANSPORTADOR RODO-
VIÁRIO - CARGA RCTR-C 1.0VIÁRIO - CARGA RCTR-C 1.0VIÁRIO - CARGA RCTR-C 1.0VIÁRIO - CARGA RCTR-C 1.0VIÁRIO - CARGA RCTR-C 1.0

CLÁUSULA 1ª - OBJETO DO SEGURO E RISCOSCLÁUSULA 1ª - OBJETO DO SEGURO E RISCOSCLÁUSULA 1ª - OBJETO DO SEGURO E RISCOSCLÁUSULA 1ª - OBJETO DO SEGURO E RISCOSCLÁUSULA 1ª - OBJETO DO SEGURO E RISCOS
COBERTOSCOBERTOSCOBERTOSCOBERTOSCOBERTOS
1.1 - O presente seguro garante ao Segurado (até o limite do
valor segurado) o reembolso dasreparações pecuniárias, pelas quais,
por disposições das leis comerciais e civis, for eleresponsável, em
virtude das perdas ou danos sofridos pelos bens ou mercadorias
pertencentesa terceiros e que lhe tenham sido entregues para
transportes, por rodovia, no território nacional,contra conhecimento
de transporte rodoviário de carga, ou ainda outro documento hábil,
desdeque aquelas perdas ou danos ocorram durante o transporte
e sejam causados diretamente por:
1.1.1 -  colisão e/ou capotagem e/ou abalroamento e/ou tombamento
do veículo transportador;
1.1.2 - incêndio ou explosão no veículo transportador.
1.2 - Observado o critério de aferição da responsabilidade
estabelecida nesta cláusula, acha-se, ainda, coberta a  responsa-
bilidade do Segurado pelas perdas ou danos sofridos pelos bens
ou mercadorias, consequentes dos riscos de incêndio ou explosão
nos depósitos, armazéns ou pátios usados pelo Segurado, nas
localidades de início, pernoite, baldeação e destino da viagem, ainda
que os ditos bens ou mercadorias se encontrem fora dos veículos
transportadores.
1.3 - Para efeitos do presente seguro, entende-se por  “rodovia”
a via terrestre não proibida ao trânsito de veículos automotores
pelas autoridades competentes.
1.3.1 - Não obstante o disposto no item 1.3, quando o tráfego
pela rodovia sofrer interrupções por motivos de obras de
conservação, desmoronamento de taludes ou por efeito de
fenômenosda natureza em, ainda, por solução de continuidade,
quando, por não haver pontes ou viadutos,devam ser utilizados
serviços regulares de balsas ou de embarcações congêneres
adequadas,para transposição de cursos d’água, a cobertura deste
seguro não ficará prejudicada.

CLÁUSULA 2ª - RISCOS NÃO COBERTOSCLÁUSULA 2ª - RISCOS NÃO COBERTOSCLÁUSULA 2ª - RISCOS NÃO COBERTOSCLÁUSULA 2ª - RISCOS NÃO COBERTOSCLÁUSULA 2ª - RISCOS NÃO COBERTOS
2.1 - Está expressamente excluída do presente seguro a cobertura
da responsabilidade pelas perdas ou danos provenientes direta ou
indiretamente de:
a) dolo do Segurado, dos seus prepostos ou dos seus
representantes;
b) caso fortuito ou força maior;
c) inobservância a disposições que disciplinem o transporte de carga
por rodovia;
d) contrabando, comércio e embarque ilícitos ou proibidos; mau

acondicionamento, insuficiência ou impropriedade de embalagem;
e) medidas sanitárias ou desinfecções, fumigações, invernada;
quarentena; demora;
contratos e convenções de outra natureza; flutuações de preços
e perda de mercado;
f) vício próprio ou de natureza dos objetos transportados; influência
de temperatura;mofo; diminuição natural de peso, exsudação,
roeduras ou outros estragos causadospor animais, vermes, insetos
ou parasitos;
g) terremotos, ciclones, erupções vulcânicas e, em geral, quaisquer
convulsões da natureza;
h) arresto, sequestro, detenção, embargo, penhora, apreensão,
confisco, ocupação, apropriação, requisição, nacionalização ou
destruição decorrente de qualquer atode autoridade, de direito ou
fato, civil ou militar, presa e captura, hostilidades ouoperações bélicas,
quer  tenham sido precedidas de declaração de guerra, ou
não;guerra civil, revolução, rebelião, insurreição ou consequentes
agitações civis, bemcomo pirataria, minas, torpedos, bombas e outros
engenhos de guerra;
i) greves, “lockout",  tumultos, motins, arruaças, desordens e
quaisquer outras perturbações da ordem pública;
j) radiações ionizantes ou de contaminação pela radioatividade de
qualquer combustívelnuclear ou de qualquer resíduo nuclear,
resultante de combustão de matéria nuclear;
l) extravio, quebra, derrame, vazamento, arranhadura, amolgamento,
amassamento, contaminação, contato com outra carga, má estiva,
água doce ou de chuva, oxidação ou ferrugem, mancha de rótulo,
paralisação de máquinas frigoríficas, roubo total ou parcial, a não
ser que se verifiquem em virtude de ocorrência prevista e coberta
nos termos da Cláusula 1ª desta apólice.

CLÁUSULA 3ª - RESPONSABILIDADE PELO TRANSPORTECLÁUSULA 3ª - RESPONSABILIDADE PELO TRANSPORTECLÁUSULA 3ª - RESPONSABILIDADE PELO TRANSPORTECLÁUSULA 3ª - RESPONSABILIDADE PELO TRANSPORTECLÁUSULA 3ª - RESPONSABILIDADE PELO TRANSPORTE
DE BENS OU MERCADORIAS SUJEITA A CONDIÇÕESDE BENS OU MERCADORIAS SUJEITA A CONDIÇÕESDE BENS OU MERCADORIAS SUJEITA A CONDIÇÕESDE BENS OU MERCADORIAS SUJEITA A CONDIÇÕESDE BENS OU MERCADORIAS SUJEITA A CONDIÇÕES
PRÓPRIASPRÓPRIASPRÓPRIASPRÓPRIASPRÓPRIAS
3.1. A cobertura da responsabilidade decorrente do transporte dos
bens ou mercadoriasa seguir mencionadas fica sujeita a condições
próprias;
a) dinheiro, em moeda ou papel; metais preciosos e suas ligas
(trabalhadas ou não), jóias, diamante industrial, pedras preciosas
ou semipreciosas, perólas, cheques, contas, notas,comprovantes de
débito, títulos, apólices, documentos e obrigações de qualquer
espécie; bilhetes de loteria, selos e estampilhas; objetos de arte,
antiguidades e coleções;
b) mudanças de móveis e utensílios domésticos; e
c) animais vivos.

CLÁUSULA 4ª - COMEÇO E FIM DOS RISCOSCLÁUSULA 4ª - COMEÇO E FIM DOS RISCOSCLÁUSULA 4ª - COMEÇO E FIM DOS RISCOSCLÁUSULA 4ª - COMEÇO E FIM DOS RISCOSCLÁUSULA 4ª - COMEÇO E FIM DOS RISCOS
4.1 - Os riscos assumidos na presente apólice, durante o transporte
propriamente dito,têm início no momento em que os bens ou
mercadorias são colocados no veículotransportador, no local do início
da viagem contratada, e terminam quando são retiradosdo veículo
transportador, no local de destino da mesma viagem.
4.2 - Os riscos de incêndio ou explosão, durante a permanência
dos bens ou mercadorias nos depósitos, armazéns ou pátios usados
pelo Segurado, conforme definido no item 1.2 da Cláusula  1ª destas
condições têm um prazo de cobertura de 30 (trinta)
dias,improrrogáveis, contados da data da entrada naqueles
depósitos, armazéns ou pátios.
4.3 - A cobertura concedida por esta apólice estende-se aos
percursos urbanos e suburbanos de coletas e entregas de bens
ou mercadorias, efetuadas pelo Segurado como complementares à
viagem principal, comprovadas pelo documento fiscal do
embarcadorou pela minuta de despacho.

CLÁUSULA 5ª - CONDIÇÕES DE TRANSPORTECLÁUSULA 5ª - CONDIÇÕES DE TRANSPORTECLÁUSULA 5ª - CONDIÇÕES DE TRANSPORTECLÁUSULA 5ª - CONDIÇÕES DE TRANSPORTECLÁUSULA 5ª - CONDIÇÕES DE TRANSPORTE
5.1 - O transporte dos bens ou mercadorias deverá ser feito em
veículos licenciados,
em bom estado de funcionamento e providos de equipamento
necessário à perfeita proteção da carga.
5.2 - Os motoristas - que para todos os efeitos deste contrato
de seguro são considerados prepostos do Segurado - deverão estar
regularmente habilitados.

CLÁUSULA 6ª - PROPOSTA DO SEGUROCLÁUSULA 6ª - PROPOSTA DO SEGUROCLÁUSULA 6ª - PROPOSTA DO SEGUROCLÁUSULA 6ª - PROPOSTA DO SEGUROCLÁUSULA 6ª - PROPOSTA DO SEGURO
6.1 - A presente  apólice é emitida de conformidade com as
declarações constantesda proposta de seguro, que fica fazendo parte
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integrante deste contrato.
6.2 - O segurado obriga-se a comunicar, por escrito, à Sociedade
Seguradora qualquer alteração que ocorra nos dados constantes da
proposta do seguro, no prazo de 3(três)dias, a contar da data da
alteração.
6.3 - Não é admitida a presunção de que a Sociedade Seguradora
possa ter conhecimento de circunstâncias que não constem da
proposta e daquelas que não tenham sido comunicadas
posteriormente, na forma do subitem anterior.

CLÁUSULA7ª - OUTROS SEGUROSCLÁUSULA7ª - OUTROS SEGUROSCLÁUSULA7ª - OUTROS SEGUROSCLÁUSULA7ª - OUTROS SEGUROSCLÁUSULA7ª - OUTROS SEGUROS
7.1 - O Segurado não poderá manter mais de uma apólice deste
Seguro nesta ou em outra Sociedade Seguradora, sob pena de
suspensão de seus efeitos, sem qualquer direito à restituição do prêmio
que houver pago.
7.2 - Não obstante o disposto no subitem 7.1 desta Cláusula, para
os Segurados que possuam filiais em mais de um Estado da
Federação, é permitida a emissão de apólice por filial, desde que
fique caracterizado, em cada uma, o local de início da viagem eque
haja menção expressa à existência de outra(s) apólices(s).

CLÁUSULA 8ª - AVERBAÇÕESCLÁUSULA 8ª - AVERBAÇÕESCLÁUSULA 8ª - AVERBAÇÕESCLÁUSULA 8ª - AVERBAÇÕESCLÁUSULA 8ª - AVERBAÇÕES
8.1 - O Segurado obriga-se a declarar, no formulário de averbação,
com um mínimo de 6(seis)vias, todos os bens ou mercadorias que
receber para transporte e, também, a entregar àSociedade
Seguradora, mediante protocolo, ou remeter-lhe, sob registro postal,
suas 2ª,3ª e 4ª vias, juntamente com uma cópia fiel dos conhecimentos
ou manifestos de carga,expedidos pelo mesmo órgão emissor do
Segurado no dia precedente.
8.2 - A 1ª via da averbação será anexada aos conhecimentos ou
manifestos de carga correspondente e entregue ao motorista do
veículo transportador, para comprovação junto à fiscalização da
realização desse seguro. As 5ª e 6ª  vias permanecerão em poder
do Segurado.
8.3 - Os formulários de averbação porventura inutilizados serão
encaminhadoscompletos à Sociedade Seguradora, no mesmo dia da
entrega da averbação de número imediatamente superior àqueles.
8.4 - Os conhecimentos ou manifestos deverão ser datados do dia
do carregamento ou de início da viagem segurada e conter os
esclarecimentos relativos aos embarques, origem ou procedência ,
destino, quantidade e espécie dos volumes de cada despacho, assim
como os números dos documentos fiscais e respectivos valores.
8.5 - Os bens ou mercadorias coletados e depositados nos armazéns
de início das viagens contratadas deverão ser averbados, para efeitos
do pagamento do prêmio correspondente às viagens previstas, nos
casos de perdas ou danos decorrentes de incêndio ou
explosão,observado o disposto no subitem 4.2 da Cláusula 4ª destas
condições.
8.6 - As averbações não modificam as condições do contrato do
seguro, considerando-se nulasquaisquer estipulações contrárias às
convencionadas na apólice, ou não previstas nesta.

CLÁUSULA 9ª - PRÊMIOCLÁUSULA 9ª - PRÊMIOCLÁUSULA 9ª - PRÊMIOCLÁUSULA 9ª - PRÊMIOCLÁUSULA 9ª - PRÊMIO
9.1 - O prêmio do seguro terá por base o valor dos bens ou
mercadorias declarado no conhecimento ou manifesto de carga e
na averbação, e as taxas previstas na correspondente Tarifa.
9.2 - A cobrança do prêmio será feita através de fatura mensal
e correspondente Notade Seguro, englobando todo o movimento
averbado pelo Segurado no mês.
9.3 - A entrega da apólice ao Segurado será feita mediante o
pagamento de prêmio inicial.Os critérios de cálculo deste prêmio e
de sua compensação na última conta mensal estãoestabelecidos na
Tarifa.

CLÁUSULA 10ª - PAGAMENTO DE PRÊMIOCLÁUSULA 10ª - PAGAMENTO DE PRÊMIOCLÁUSULA 10ª - PAGAMENTO DE PRÊMIOCLÁUSULA 10ª - PAGAMENTO DE PRÊMIOCLÁUSULA 10ª - PAGAMENTO DE PRÊMIO
10.1 - Fica entendido e ajustado que qualquer indenização por força
do presente contrato somente passa a ser devida depois que o
pagamento do prêmio  houver sido realizado pelo Segurado, o que
deve ser feito, no máximo, até a data limite prevista para este fim,
na Nota de Seguro.
10.2 - A data limite para pagamento do prêmio não poderá ultrapassar
o 30º dia da emissão da apólice, da fatura ou da conta mensal,
do aditivo de renovação, dos aditivos ou endossos dos quais resulte
aumento do prêmio.
10.3 - Quando a data limite cair em dia em que não haja expediente
bancário, o pagamento do prêmio poderá ser efetuado no primeiro
dia útil em que houver expediente bancário.

10.4 - Fica, ainda, entendido e ajustado que se o sinistro ocorrer
dentro do prazo de pagamento do prêmio, sem que ele se ache
efetuado, o direito à indenização não ficará prejudicado, se o prêmio
respectivo for pago ainda naquele prazo.
10.5 - Decorridos os prazos referidos nos itens anteriores sem que
tenha sido quitada a respectiva Nota de Seguro, o contrato ou
aditamento a ela referente ficará automaticamente e de pleno direito
cancelado, independente de qualquer interpelação judicial ou
extrajudicial,sem que caiba restituição de qualquer parcela do prêmio
já paga.
10.6 - A presente Cláusula prevalece sobre quaisquer outras condições
que dispuseremem contrário.

CLÁUSULA 11ª - SINISTROCLÁUSULA 11ª - SINISTROCLÁUSULA 11ª - SINISTROCLÁUSULA 11ª - SINISTROCLÁUSULA 11ª - SINISTRO
11.1 - O Segurado obriga-se a comunicar à Sociedade Seguradora,
por escrito, no prazo de até 3(três) dias, contados da data da ciência
do sinistro, as ocorrências que possam acarretar responsabilidade por
esta apólice.
11.2 - Além do aviso à Sociedade Seguradora, o Segurado deverá
tomar todas as providências consideradas inadiáveis, e ao seu alcance,
para resguardar os interesses comuns  e impediro agravamento dos
prejuízos. No caso de paralização do veículo por motivo de sinistro,
oSegurado  enviará ao local outro veículo para o devido socorro
e transbordo de toda a carga;prosseguirá viagem até o destino ou
retornará à origem à filial ou agência mais próxima  ou,ainda, recolherá
a carga a um armazém, sob sua responsabilidade.
11.3 - Ao representante da Sociedade Seguradora prestará o
Segurado todas as informações e esclarecimentos necessários à
determinação da causa, natureza e extensão do sinistro e das perdas
ou danos resultantes colocando à sua disposição os documentos
referentes ao registro  oficial da ocorrência e às perícias locais, se
realizadas, bem como os depoimentos de testemunhas, manifestos,
conhecimentos e notas fiscais dos bens ou mercadorias transportados.
11.4 - Proposta que seja qualquer ação cívil ou penal contra o
Segurado ou seu preposto,será dado imediato conhecimento do fato
à Sociedade Seguradora, à qual serão remetidas cópias das contrafés
recebidas. Em tais casos o Segurado ou seu preposto ficará obrigado
a constituir, para defesa judicial ou extrajudicial de seus direitos,
procurador ou advogado,  de acordo com a Sociedade Seguradora,
que também deverá dar sua concordância quanto aos honorários
a serem pagos.
11.5 - Embora as negociações e atos relativos à liquidação com
os reclamantes sejamtratados pelo  Segurado, a Sociedade
Seguradora reserva-se o direito de dirigir osentendimentos, se o
quiser, ou intervir em qualquer fase do andamento das providências.
11.6 - O Segurado fica obrigado a assistir à Sociedade Seguradora,
fazer o que lhe for possívele permitir a prática de todo e qualquer
ato necessário ou considerado indispensável pela Sociedade
Seguradora para o fim de sustar, remediar ou sanar falhas ou
inconvenientes, cooperando espontaneamente e de boa vontade para
a solução correta dos litígios.
11.7 - É vedado ao Segurado transigir, pagar ou tomar outras
providências que possam influir no resultado das negociações ou
litígios, salvo se para tanto estiver autorizado pela Sociedade
Seguradora.
11.8 - A Sociedade Seguradora indenizará também os custos judiciais
e os honorários doadvogado ou procurador nomeado pelo Segurado
de acordo com ela, ainda que tais custos ehonorários, acrescidos
ao valor da indenização devida, ultrapassem o valor segurado,observada,
se for o caso, a eventual proporção na responsabilidade pela
indenização principal.

CLÁUSULA 12ª - ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADECLÁUSULA 12ª - ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADECLÁUSULA 12ª - ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADECLÁUSULA 12ª - ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADECLÁUSULA 12ª - ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
12.1 - Ficará a Sociedade Seguradora isenta de toda e qualquer
responsabilidade ouobrigação decorrente deste seguro, sem qualquer
reembolso ao Segurado, quando este:
a)transgredir os prazos, não fizer as comunicações devidas ou não
cumprir quaisquer das obrigações que lhe cabem pelas condições
do presente seguro;
b)exagerar de má-fé os danos causados pelo sinistro, desviar, ou
ocultar, no todo ou em parte, os bens ou mercadorias sobre as
quais verse a reclamação;
c)dificultar qualquer  exame ou diligência necessária para ressalva
de direitos contra terceiros ou para a redução dos riscos e prejuízos;
d)praticar qualquer fraude ou falsidade que tenha influído na aceitação
do risco ou nas condições do seguro;
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e) inobservar o disposto na Cláusula 7ª destas Condições
Gerais.NOTA: As viagens realizadas dentro do perímetro urbano e/
ou suburbano das cidades, bem como as realizadas nas Regiões
Metropolitanas (conforme relação abaixo), será aplicada a taxa de
0,015%.

Região Metropolitana de:Região Metropolitana de:Região Metropolitana de:Região Metropolitana de:Região Metropolitana de:

a) Rio de Janeiroa) Rio de Janeiroa) Rio de Janeiroa) Rio de Janeiroa) Rio de Janeiro
Constituída pelos  Municípios de: Rio de Janeiro, Niterói, Duque
de Caxias, Itaboraí, Itaguaí, Magé, Maricá, Nilópolis, Nova Iguaçu,
Paracambi, Petrópolis, São Gonçalo,São João do Meriti e Mangaritiba.

b) São Paulob) São Paulob) São Paulob) São Paulob) São Paulo
Constituída pelos Municípios de: São Paulo, Arujá, Barueri, Biritiba-
Mirim, Caieiras,Cajamar, Carapicuiba, Cotia, Diadema, Embú, Embú-
Guaçu, Ferraz de Vasconcelos,Francisco Morato, Franco da Rocha,
Guararema, Guarulhos, Itapecerica da Serra,Itapevi, Itaquaquecetuba,
Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco,
Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra,
Salesópolis, Santa Isabel, Santana do Parnaíba, Santo André, São
Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Suzano e Taboão da
Serra.

c) Belo Horizontec) Belo Horizontec) Belo Horizontec) Belo Horizontec) Belo Horizonte
Constituída pelos Municípios de: Belo Horizonte, Betim, Caeté,
Contagem, Ibirité, LagoaSanta, Mateus Leme, Nova Lima, Pedro
Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, RioAcima, Sabará, Santa
Luzia, Vespasiano, Brumadinho, Esmeraldas, Iguararapé.

d) Porto Alegred) Porto Alegred) Porto Alegred) Porto Alegred) Porto Alegre
Constituída pelos Municípios de: Porto Alegre, Alvorada, Cachoeirinha,
Campo Bom,Canoas, Estância  Velha, Esteio, Gravataí, Guaíba, Novo
Hamburgo, São Leopoldo,Sapiranga, Sapucaia do Sul e Viamão.

e) Recifee) Recifee) Recifee) Recifee) Recife
Constituída pelos Municípios de; Recife, Cabo, Igarassu, Itamaracá,
Jaboatão, Moreno, Olinda, Paulista e São Lourenço da Mata.

f) Salvadorf) Salvadorf) Salvadorf) Salvadorf) Salvador
Contituída pelos Municípios de; Salvador, Camaçari, Candeias,
Itaparica, Lauro deFreitas, São Francisco do Conde, Simões Filho
e Vera Cruz.

g) Curitibag) Curitibag) Curitibag) Curitibag) Curitiba
Constituída pelos Municípios de: Curitiba, Almirante Tamandaré,
Araucária, Bocaiúvado Sul, Campo Largo, Colombo, Contenda,
Piraquara, São José dos Pinhais, RioBranco do Sul, Campina Grande
do Sul, Quatro Barras, Mandirituba e Balsa Nova.

h) Fortalezah) Fortalezah) Fortalezah) Fortalezah) Fortaleza
Constituída pelos Municípios de: Fortaleza, Caucaia, Maranguape,
Pacatuba e Aquiraz.

j) Belémj) Belémj) Belémj) Belémj) Belém
Constituída pelos Municípios de: Belém e Ananindeua.

CLÁUSULA 13ª - INSPEÇÕESCLÁUSULA 13ª - INSPEÇÕESCLÁUSULA 13ª - INSPEÇÕESCLÁUSULA 13ª - INSPEÇÕESCLÁUSULA 13ª - INSPEÇÕES
13.1 - A Sociedade Seguradora poderá proceder, em qualquer
tempo, às inspeções everificações que considerar necessárias ou
convenientes, com relação ao seguro e aoprêmio, e o Segurado
assume a obrigação de fornecer os esclarecimentos, os elementose
as provas que lhe forem solicitados pela Sociedade Seguradora.

CLÁUSULA 14ª - REEMBOLSOCLÁUSULA 14ª - REEMBOLSOCLÁUSULA 14ª - REEMBOLSOCLÁUSULA 14ª - REEMBOLSOCLÁUSULA 14ª - REEMBOLSO
14.1 - Se a Sociedade Seguradora não liquidar diretamente a
reclamação, como facultadono item 11.5  da cláusula 11, poderá
autorizar o Segurado a efetuar o correspondentepagamento, hipótese
em que ficará obrigada a reembolsá-lo no prazo de 10(dez) dias,a
contar da apresentação da prova do pagamento.
14.2 - Verificada pela Sociedade Seguradora a procedência de
qualquer reclamação quetenha sido liquidada pelo Segurado, tratará
a reclamação como se ela fora diretamenteapresentada e
reembolsará o Segurado mediante prova do pagamento por este
efetuado.
14.3 - O reembolso poderá ser acrescido das despesas de socorro
e salvamento,armazenagem, guarda, reembalagem, outras que
tenham sido feitas para salvaguardarbens ou mercadorias, e as
decorrentes de medidas solicitadas pela Sociedade Seguradora.

CLÁUSULA 15ª - SUB-ROGAÇÃOCLÁUSULA 15ª - SUB-ROGAÇÃOCLÁUSULA 15ª - SUB-ROGAÇÃOCLÁUSULA 15ª - SUB-ROGAÇÃOCLÁUSULA 15ª - SUB-ROGAÇÃO
15.1 - A Sociedade Seguradora, ao pagar a correspondente
indenização, por motivo desinistro coberto pela presente apólice, ficará
automaticamente sub-rogada em todos osdireitos e ações que
competirem ao Segurado, contra terceiros, obrigando-se o Seguradoa
facilitar os meios ao pleno exercício desta sub-rogação.

CLÁUSULA  DE  SEGUROS TRANSPORTES DE VIAGENSCLÁUSULA  DE  SEGUROS TRANSPORTES DE VIAGENSCLÁUSULA  DE  SEGUROS TRANSPORTES DE VIAGENSCLÁUSULA  DE  SEGUROS TRANSPORTES DE VIAGENSCLÁUSULA  DE  SEGUROS TRANSPORTES DE VIAGENS
INTERNACIONAIS CONTRATADOS  EM  MOEDAINTERNACIONAIS CONTRATADOS  EM  MOEDAINTERNACIONAIS CONTRATADOS  EM  MOEDAINTERNACIONAIS CONTRATADOS  EM  MOEDAINTERNACIONAIS CONTRATADOS  EM  MOEDA
ESTRANGEIRAESTRANGEIRAESTRANGEIRAESTRANGEIRAESTRANGEIRA

1. Pagamento do Prêmio1. Pagamento do Prêmio1. Pagamento do Prêmio1. Pagamento do Prêmio1. Pagamento do Prêmio
1.1 - Fica entendido e concordado que, tendo sido a presente apólice
emitida em .......,
de cheque nominativo, a favor do Instituto de Resseguros do Brasil,
em qualquerestabelecimento bancário autorizado a operar em câmbio
no País, observadas,inclusive, as disposições da Cláusula de
Pagamento do Prêmio anexa à apólice.

2. Liquidação de Sinistros2. Liquidação de Sinistros2. Liquidação de Sinistros2. Liquidação de Sinistros2. Liquidação de Sinistros
2.1 - Pagamento a beneficiário residente no Exterior:
2.1.1 - Todo  e qualquer  pagamento de indenização ou despesas
com sinistros de seguro na moeda estrangeira indicada na presente
apólice e/ou na averbação,efetuado a beneficiário residente no
Exterior, será feito nessa mesma moeda,através do Instituto de
Resseguros do Brasil, mediante remessa ao beneficiárioresidente no
Exterior, através do Banco do Brasil S.A.

TABELA DE TAXAS PARA O SEGURO OBRIGATÓRIO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE CARGA (RCTR-C)

PARA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
DE AC AL AP AM BA CE DF ES GO MA MT MS MG PA PB PR PE PI RJ RN RS RO RR SC SP SE TO

ACRE 0,04 0,30 0,26 0,09 0,30 0,28 0,18 0,26 0,18 0,28 0,12 0,16 0,22 0,24 0,30 0,24 0,30 0,26 0,26 0,30 0,28 0,05 0,14 0,26 0,24 0,30 0,23
ALAGOAS 0,30 0,04 0,16 0,30 0,06 0,07 0,14 0,11 0,14 0,10 0,20 0,22 0,11 0,14 0,05 0,18 0,05 0,08 0,14 0,05 0,22 0,26 0,32 0,20 0,16 0,05 0,12
AMAPÁ 0,26 0,16 0,08 0,26 0,16 0,11 0,14 0,22 0,14 0,09 0,20 0,26 0,20 0,09 0,16 0,22 0,16 0,09 0,22 0,16 0,28 0,22 0,30 0,24 0,20 0,16 0,13
AMAZONAS 0,09 0,30 0,26 0,08 0,30 0,28 0,20 0,28 0,20 0,28 0,18 0,20 0,24 0,24 0,30 0,26 0,30 0,24 0,28 0,30 0,30 0,09 0,09 0,28 0,26 0,32 0,20
BAHIA 0,30 0,06 0,16 0,30 0,05 0,08 0,14 0,08 0,14 0,10 0,16 0,18 0,09 0,12 0,07 0,14 0,06 0,08 0,10 0,08 0,18 0,26 0,32 0,16 0,12 0,06 0,11
CEARÁ 0,28 0,07 0,11 0,28 0,08 0,04 0,18 0,14 0,18 0,07 0,24 0,24 0,16 0,10 0,05 0,22 0,06 0,07 0,18 0,05 0,26 0,26 0,32 0,24 0,20 0,08 0,13
DISTRITO FEDERAL 0,18 0,14 0,14 0,20 0,14 0,18 0,03 0,09 0,05 0,16 0,07 0,08 0,06 0,12 0,16 0,09 0,16 0,18 0,09 0,18 0,11 0,14 0,26 0,09 0,06 0,12 0,07
ESPIRITO SANTO 0,26 0,11 0,22 0,28 0,08 0,14 0,09 0,03 0,09 0,16 0,14 0,12 0,05 0,20 0,12 0,09 0,12 0,14 0,04 0,14 0,12 0,22 0,32 0,10 0,07 0,09 0,14
GOIÁS 0,18 0,14 0,14 0,20 0,14 0,18 0,05 0,09 0,05 0,16 0,07 0,08 0,06 0,12 0,16 0,09 0,16 0,18 0,09 0,18 0,11 0,14 0,26 0,09 0,06 0,12 0,08
MARANHÃO 0,28 0,10 0,09 0,28 0,10 0,07 0,16 0,16 0,16 0,06 0,20 0,24 0,16 0,09 0,11 0,24 0,10 0,07 0,20 0,10 0,28 0,24 0,32 0,26 0,20 0,11 0,11
MATO GROSSO 0,12 0,20 0,20 0,18 0,16 0,24 0,07 0,14 0,07 0,20 0,06 0,07 0,10 0,14 0,22 0,11 0,22 0,18 0,14 0,24 0,16 0,09 0,24 0,12 0,11 0,18 0,10
MATO GROSSO DO SUL 0,16 0,22 0,26 0,20 0,18 0,24 0,08 0,12 0,08 0,24 0,07 0,05 0,09 0,18 0,24 0,07 0,24 0,20 0,09 0,26 0,11 0,14 0,26 0,09 0,07 0,20 0,14
MINAS GERAIS 0,22 0,11 0,20 0,24 0,09 0,16 0,06 0,05 0,06 0,16 0,10 0,09 0,04 0,18 0,14 0,07 0,14 0,14 0,05 0,14 0,10 0,20 0,30 0,08 0,05 0,10 0,13
PARÁ 0,24 0,14 0,09 0,24 0,12 0,10 0,12 0,20 0,12 0,09 0,14 0,18 0,18 0,08 0,14 0,20 0,12 0,09 0,20 0,12 0,26 0,20 0,28 0,22 0,18 0,14 0,12
PARAÍBA 0,30 0,05 0,16 0,30 0,07 0,05 0,16 0,12 0,16 0,11 0,22 0,24 0,14 0,14 0,04 0,20 0,05 0,08 0,16 0,05 0,24 0,28 0,32 0,22 0,18 0,05 0,13
PARANÁ 0,24 0,18 0,22 0,26 0,14 0,22 0,09 0,09 0,09 0,24 0,11 0,07 0,07 0,20 0,20 0,03 0,20 0,20 0,06 0,22 0,06 0,20 0,30 0,04 0,04 0,16 0,18
PERNAMBUCO 0,30 0,05 0,16 0,30 0,06 0,06 0,16 0,12 0,16 0,10 0,22 0,24 0,14 0,12 0,05 0,20 0,04 0,08 0,16 0,05 0,24 0,26 0,32 0,24 0,16 0,05 0,12
PIAUÍ 0,26 0,08 0,09 0,24 0,08 0,07 0,18 0,14 0,18 0,07 0,18 0,20 0,14 0,09 0,08 0,20 0,08 0,06 0,16 0,08 0,24 0,22 0,30 0,22 0,18 0,09 0,10
RIO DE JANEIRO 0,26 0,14 0,22 0,28 0,10 0,18 0,09 0,04 0,09 0,20 0,14 0,09 0,05 0,20 0,16 0,06 0,16 0,16 0,02 0,18 0,10 0,22 0,32 0,08 0,04 0,12 0,14
RIO GRANDE DO NORTE 0,30 0,05 0,16 0,30 0,08 0,05 0,18 0,14 0,18 0,10 0,24 0,26 0,14 0,12 0,05 0,22 0,05 0,08 0,18 0,04 0,26 0,28 0,32 0,24 0,18 0,06 0,13
RIO GRANDE DO SUL 0,28 0,22 0,28 0,30 0,18 0,26 0,11 0,12 0,11 0,28 0,16 0,11 0,10 0,26 0,24 0,06 0,24 0,24 0,10 0,26 0,03 0,24 0,32 0,04 0,07 0,20 0,20
ROND0NIA 0,05 0,26 0,22 0,09 0,26 0,26 0,14 0,22 0,14 0,24 0,09 0,14 0,20 0,20 0,28 0,20 0,26 0,22 0,22 0,28 0,24 0,04 0,10 0,22 0,20 0,28 0,20
RORAIMA 0,14 0,32 0,30 0,09 0,32 0,32 0,26 0,32 0,26 0,32 0,24 0,26 0,30 0,28 0,32 0,30 0,32 0,30 0,32 0,32 0,32 0,10 0,08 0,32 0,30 0,32 0,24
SANTA CATARINA 0,26 0,20 0,24 0,28 0,16 0,24 0,09 0,10 0,09 0,26 0,12 0,09 0,08 0,22 0,22 0,04 0,24 0,22 0,08 0,24 0,04 0,22 0,32 0,03 0,05 0,18 0,18
SÃO PAULO 0,24 0,16 0,20 0,26 0,12 0,20 0,06 0,07 0,06 0,20 0,11 0,07 0,05 0,18 0,18 0,04 0,16 0,18 0,04 0,18 0,07 0,20 0,30 0,05 0,02 0,14 0,14
SERGIPE 0,30 0,05 0,16 0,32 0,06 0,08 0,12 0,09 0,12 0,11 0,18 0,20 0,10 0,14 0,05 0,16 0,05 0,09 0,12 0,06 0,20 0,28 0,32 0,18 0,14 0,04 0,11
TOCANTINS 0,23 0,12 0,13 0,20 0,11 0,13 0,07 0,14 0,08 0,11 0,10 0,14 0,13 0,12 0,13 0,18 0,12 0,10 0,14 0,13 0,20 0,20 0,24 0,18 0,14 0,11 0,06

Nº

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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2.2 - Pagamento a beneficiário residente no País:
2.2.1 - Quando a indenização ou despesa com sinistros for devida
a beneficiário residente no território nacional, o pagamento será feito
em reais, diretamente por esta Seguradora ou através do Banco
do Brasil, por solicitação do Instituto de Ressegurosdo Brasil;
2.2.2 - Quando o Segurado manifestar, expressamente, o interesse
em utilizar a indenização em moeda estrangeira para a recomposição
da importação do objeto do seguro, o procedimento a ser aplicado
será o previsto no subitem 2.1.1.
2.3 - Pagamento a mais de um beneficiário.
2.3.1 - Nos casos em que houver interesse no objeto segurado de
mais de umbeneficiário, a indenização ou despesa com sinistros
referidos nesta Cláusula lhesserá paga na proporção dos seus
interesses, na forma estabelecida nos itensprecedentes, conforme for
o domicílio do beneficiário.

3. Ratificação3. Ratificação3. Ratificação3. Ratificação3. Ratificação
3.1 - Ratificam-se as demais Cláusulas e Condições Gerais da
presente apólice,que não contrariem os termos desta Cláusula.

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA TRANSPORTE DE MUDAN-CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA TRANSPORTE DE MUDAN-CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA TRANSPORTE DE MUDAN-CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA TRANSPORTE DE MUDAN-CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA TRANSPORTE DE MUDAN-
ÇAS DEMÓVEIS E UTENSÍLIOS (RESIDENCIAIS OU DEÇAS DEMÓVEIS E UTENSÍLIOS (RESIDENCIAIS OU DEÇAS DEMÓVEIS E UTENSÍLIOS (RESIDENCIAIS OU DEÇAS DEMÓVEIS E UTENSÍLIOS (RESIDENCIAIS OU DEÇAS DEMÓVEIS E UTENSÍLIOS (RESIDENCIAIS OU DE
ESCRITÓRIO).ESCRITÓRIO).ESCRITÓRIO).ESCRITÓRIO).ESCRITÓRIO).
1- Fica entendido e concordado que a cobertura concedida por esta
apólice se estendeao transporte de móveis e utensílios, entendendo-
se como tal, o conjunto de todos os objetos que geralmente
guarnecem uma residência  ou escritório, quer acondicionadosou não,
podendo, ainda, ser consideradas nesse conjunto malas e maletas,
desde queseu valor seja separadamente declarado na apólice.
2- Não se enquadram no conceito de móveis e utensílios quaisquer
objetos que se destinem a fins comerciais ou que representem valores
negociáveis como o dinheiro em moeda ou papel, cheques, títulos,
apólices, selos, coleções, documentos e obrigações  de qualquer
espécie, metais preciosos e semipreciosos e suas ligas trabalhadas
ou não, pedras preciosas  e semipreciosas, pérolas não
engastadas,objetos de arte (de valor unitário superior a R$ 900,00),
esculturas e quadros gravados ou a óleo.
3- O Segurado obriga-se a efetuar o seguro sobre o valor de todos
os móveis e utensílios,objetos do transporte, no estado em que se
encontrem. Juntamente com a averbação do seguro deverá ser
apresentada uma relação específica dos volumes e objetos
transportados com os seus respectivos valores. Na falta a indenização
unitária não poderá ultrapassar a 1% do valor total segurado para
o embarque.
4- Em caso de ocorrência de algum dos riscos cobertos pelo presente
seguro, a Seguradorareembolsará, dentro dos limites fixados para
cada verba, os prezuízos efetivamente sofridose que serão calculados
pelo valor declarado na relação de que trata o item 3 desta
cláusula,não sendo considerados, para efeito de indenização, valores
de ordem artística ou de estimação.
5- Em caso de sinistro, a Sociedade Seguradora reserva-se o direito
de exigir acomprovação do valor declarado pelo Segurado.

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE COBERTURA DAS OPERA-CONDIÇÕES ESPECIAIS DE COBERTURA DAS OPERA-CONDIÇÕES ESPECIAIS DE COBERTURA DAS OPERA-CONDIÇÕES ESPECIAIS DE COBERTURA DAS OPERA-CONDIÇÕES ESPECIAIS DE COBERTURA DAS OPERA-
ÇÕES DECARGA/DESCARGA/ IÇAMENTO NOS SEGUROSÇÕES DECARGA/DESCARGA/ IÇAMENTO NOS SEGUROSÇÕES DECARGA/DESCARGA/ IÇAMENTO NOS SEGUROSÇÕES DECARGA/DESCARGA/ IÇAMENTO NOS SEGUROSÇÕES DECARGA/DESCARGA/ IÇAMENTO NOS SEGUROS
DERESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADORDERESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADORDERESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADORDERESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADORDERESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR
RODOVIÁRIO -CARGA TRANSPORTES DE MÁQUINAS ERODOVIÁRIO -CARGA TRANSPORTES DE MÁQUINAS ERODOVIÁRIO -CARGA TRANSPORTES DE MÁQUINAS ERODOVIÁRIO -CARGA TRANSPORTES DE MÁQUINAS ERODOVIÁRIO -CARGA TRANSPORTES DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS PESADOS(EM COMPLEMENTO AO TRANS-EQUIPAMENTOS PESADOS(EM COMPLEMENTO AO TRANS-EQUIPAMENTOS PESADOS(EM COMPLEMENTO AO TRANS-EQUIPAMENTOS PESADOS(EM COMPLEMENTO AO TRANS-EQUIPAMENTOS PESADOS(EM COMPLEMENTO AO TRANS-
PORTE RODOVIÁRIO)PORTE RODOVIÁRIO)PORTE RODOVIÁRIO)PORTE RODOVIÁRIO)PORTE RODOVIÁRIO)

1- Risco Coberto1- Risco Coberto1- Risco Coberto1- Risco Coberto1- Risco Coberto
A presente Cláusula aplica-se exclusivamente aos Seguros de
Transportes de MáquinasEquipamentos Pesados, ficando entendido e
acordado que o presente seguro garanteainda, em complemento a
cláusula 1ª - Objeto do Seguro e Riscos Cobertos, dasCondições
Gerais para o Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil do
TransportadorRodoviário - Carga, o reembolso das reparações
pecuniárias pelas quais, por disposiçãodas Leis Comerciais e Civis
- for ele responsável, em virtude das perdas ou danossofridos pelos
bens ou mercadorias, objeto deste seguro, durante as operações
de cargae descarga, com ou sem  içamento, efetuadas pelo Segurado-
Transportador, desde quetais operações sejam executadas exclusi-
vamente por aparelhagem e máquinasespeciais adequadas à natureza
e ao peso da carga transportada.

2- Prêmio Adicional2- Prêmio Adicional2- Prêmio Adicional2- Prêmio Adicional2- Prêmio Adicional
A cobertura ora prevista fica sujeita à cobrança da taxa adicional
de 0,10%(dez centésimospor cento) para operação de carga e
descarga, por operação, e de 0,15%(quinze centésimospor cento)
para operação de carga e descarga com içamento por operação.

3- Participação Obrigatória do Segurado3- Participação Obrigatória do Segurado3- Participação Obrigatória do Segurado3- Participação Obrigatória do Segurado3- Participação Obrigatória do Segurado
Fica estabelecida uma participação obrigatória do Segurado igual a
2%(dois por cento),aplicável sobre o total dos prejuízos reclamados.

4- Limite de Responsabilidade4- Limite de Responsabilidade4- Limite de Responsabilidade4- Limite de Responsabilidade4- Limite de Responsabilidade
Esta apólice garante os danos decorrentes da presente cobertura
até o limite deresponsablidade da apólice.

5- Liquidação de Sinistro5- Liquidação de Sinistro5- Liquidação de Sinistro5- Liquidação de Sinistro5- Liquidação de Sinistro
Em caso de sinistro, o Segurado se obriga a apresentar registro
de ocorrência, com adescrição do fato e relação das testemunhas,
sem prejuízos do disposto nas CondiçõesGerais abaixo ratificadas.

6- Ratificação6- Ratificação6- Ratificação6- Ratificação6- Ratificação
Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais para
o SeguroObrigatório de Responsabilidade Civil do Transportador
Rodoviário - Carga que nãotenham sido alteradas pelas presentes
Condições Especiais.
7- Verificando-se avarias em uma ou mais unidades componentes
do conjunto, ou do jogode peças seguradas por esta apólice, a
Seguradora somente será responsável pelo custode reposição de tais
unidades ou pelo conserto e/ou substituição das mesmas, não
sendoadmitida, em hipótese alguma, a depreciação e/ou abandono
da parte remanescente.
8- A Seguradora, a sua inteira conveniência, ao invés de pagar a
indenização em espécie,poderá optar pela substituição ou pelo conserto
de qualquer objeto perdido ou danificado.
9- Em caso de sinistro, a Seguradora reserva-se o direito de exigir
a comprovação dovalor segurado declarado nesta apólice.

CLÁUSULA PARTICULAR PARA CONTAINERSCLÁUSULA PARTICULAR PARA CONTAINERSCLÁUSULA PARTICULAR PARA CONTAINERSCLÁUSULA PARTICULAR PARA CONTAINERSCLÁUSULA PARTICULAR PARA CONTAINERS
A cobertura concedida por esta apólice se estende a cobrir os
eventuais danos sofridos por cofres de carga (CONTAINERS) nos
termos, Cláusula e Condições do Seguro, desde que o Segurado
venha a ser considerado responsável por tais danos. Como danos
garantidos pelo seguro, não se consideram:
- Uso, desgaste ordinário ou deterioração gradual dos Containers;
e
- Perda, dano ou despesas causadas proximamente por demora,
vício inerente ou natureza dos Containers.O Segurado obriga-se a
indicar nos manifestos de carga, conhecimentos de embarquesou da
documentação fiscal que acompanha o Container, sua marca e número
ou formade serviços utilizados e respectivo valor do Container. Os
containers são considerados sob responsabilidade do segurado, desde
que sejam de integral propriedade de terceiros.

COND I ÇÕES GERA I S E CLÁUSULAS PARACOND I ÇÕES GERA I S E CLÁUSULAS PARACOND I ÇÕES GERA I S E CLÁUSULAS PARACOND I ÇÕES GERA I S E CLÁUSULAS PARACOND I ÇÕES GERA I S E CLÁUSULAS PARA
SEGUROFACULTATIVO DE RESPONSABILIDADE CIVILSEGUROFACULTATIVO DE RESPONSABILIDADE CIVILSEGUROFACULTATIVO DE RESPONSABILIDADE CIVILSEGUROFACULTATIVO DE RESPONSABILIDADE CIVILSEGUROFACULTATIVO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
DOTRANSPORTADOR RODOVIÁRIO POR DESAPARECI-DOTRANSPORTADOR RODOVIÁRIO POR DESAPARECI-DOTRANSPORTADOR RODOVIÁRIO POR DESAPARECI-DOTRANSPORTADOR RODOVIÁRIO POR DESAPARECI-DOTRANSPORTADOR RODOVIÁRIO POR DESAPARECI-
MENTO DECARGA RCF-DC 1.0MENTO DECARGA RCF-DC 1.0MENTO DECARGA RCF-DC 1.0MENTO DECARGA RCF-DC 1.0MENTO DECARGA RCF-DC 1.0

CLÁUSULA 1ª - SEGURADOCLÁUSULA 1ª - SEGURADOCLÁUSULA 1ª - SEGURADOCLÁUSULA 1ª - SEGURADOCLÁUSULA 1ª - SEGURADO
Pelo presente contrato, Segurado é a empresa de transporte comercial
regularmenteconstituída, nos termos da Lei 7092, de 19 de abril de
1983.

CLÁUSULA 2ª - OBJETO DO SEGURO E RISCOSCLÁUSULA 2ª - OBJETO DO SEGURO E RISCOSCLÁUSULA 2ª - OBJETO DO SEGURO E RISCOSCLÁUSULA 2ª - OBJETO DO SEGURO E RISCOSCLÁUSULA 2ª - OBJETO DO SEGURO E RISCOS
COBERTOSCOBERTOSCOBERTOSCOBERTOSCOBERTOS
2.1. O presente seguro garante ao Segurado, até o limite do valor
declarado naaverbação, respeitada a responsabilidade máxima
assumida pela Seguradora nestaApólice, o reembolso das reparações
pecuniárias pelas quais, por disposiçõeslegais, for ele responsável,
em virtude de perdas ou danos sofridos pelos bens oumercadorias
pertencentes a terceiros e que lhe tenham sido entregues para
transporte,por via pública ou rodovia, no Território Nacional, contra
conhecimento de transporterodoviário de carga e/ou documento fiscal
ou de controle, desde que, aquelas perdas oudanos decorram de:
2.1.1. Apropriação indébita e estelionato, quando o desaparecimento
da carga sejaconcomitante com o do veículo transportador;
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2.1.2. Furto simples ou qualificado, ou extorsão simples ou mediante
sequestro,quando o desaparecimento da carga seja concomitante com
o do veículo transportador;
2.1.3. Roubo durante o trânsito, entendendo-se como tal, para
caracterização dacobertura, o desaparecimento total ou parcial da
carga, desde que o autor do delitotenha assumido o controle do
veículo transportador, mediante grave ameaça ouemprego de
violência contra o motorista, determinando sua ação, não
compreendendo,porém, roubo de veículos carregados, total ou
parcialmente, enquanto estacionadosno interior de depósitos ou da
área de terreno onde estiverem localizados os depósitosdo Segurado
e listados nesta apólice.
2.1.3.1. Roubos praticados por quadrilha, durante viagem fluvial,
complementar aviagem rodoviária, exclusivamente na Região
Amazônica, desde que haja inquérito policial conclusivo, e que ocorra
o desaparecimento total ou parcial da cargaconcomitantemente ou
não com o do veículo embarcado.
2.1.4. Roubo no depósito do transportador, listado na apólice, assim
entendido oroubo de mercadorias de terceiros, nos pátios, no interior
dos edifícios ou carregadasno veículo transportador, ainda não
entregues ao destinatário, desde queacompanhadas de documento
fiscal ou de controle e, ainda, que não tenhampermanecido no
depósito por mais de 15 (quinze) dias corridos;
2.1.4.1. Os locais de depósito do transportador devem ser
relacionados previamentena apólice, quer se tratem de depósitos
de coleta, intermediários ou de distribuição.
2.1.4.2. Entende-se como roubo no depósito, para caracterização
da cobertura, a subtração da mercadoria, descrita no subitem 2.1.4,
mediante grave ameaça ou emprego de violência contra a pessoa.
2.1.4.3.  A cobertura de roubo no depósito está sujeita à aplicação
de franquiadedutível, equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
sem prejuízo da aplicação daparticipação obrigatória, prevista na
Cláusula 14 destas Condições Gerais.

CLÁUSULA 3ª - BENS NÃO COMPREENDIDOS NOCLÁUSULA 3ª - BENS NÃO COMPREENDIDOS NOCLÁUSULA 3ª - BENS NÃO COMPREENDIDOS NOCLÁUSULA 3ª - BENS NÃO COMPREENDIDOS NOCLÁUSULA 3ª - BENS NÃO COMPREENDIDOS NO
SEGUROSEGUROSEGUROSEGUROSEGURO
Não estão abrangidos pela cobertura deste seguro os bens ou
mercadorias a seguir mencionados:
3.1. O veículo transportador;
3.2.  Dinheiro em espécie, moeda ou papel, metais preciosos e
suas ligas (trabalhadas ou não), pedras preciosas ou semí-preciosas,
pérola, jóias, cheques, ações, certificados detítulos, conhecimentos,
ordens de pagamento, saques, selos, estampilhas, bilhetes deloterias,
recibos e quaisquer instrumentos ou contratos, negociáveis ou não,
representando dinheiro ou bens, objetos de arte, raridades e
coleções, cargas radioativas e cargasnucleares;
3.3.  Os bens ou mercadorias não averbados no Seguro Obrigatório
de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário-Carga;
3.4. As seguintes mercadorias específicas:
a) armas, armamentos e munições;
b) auto peças;
c) brinquedos;
d) calçados;
e) charque e carnes “in natura”;
f) confecções e tecidos;
g) couro beneficiado;
h) cigarros;
i) eletrodomésticos/eletrônicos;
j) leite em pó ou condensado;
l) medicamentos;
m)óleos comestíveis;
n) óleos lubrificantes;
o) pneus e câmaras de ar;
p) tintas.
3.4.1. Mediante prévia solicitação e estipulação na apólice, com
aplicação da taxacorrespondente, as mercadorias específicas,
relacionadas no item 3.4, poderão serincluídas na cobertura.
3.4.1.1. A partir da data de tal inclusão será obrigatória a aplicação
da referida taxa,em todos os embarques, ainda que se refiram a
mercadorias não específicas.item 3.4, poderão serincluídas na
cobertura.3.4.1.1. A partir da data de tal inclusão será obrigatória
a aplicação da referida taxa,em todos os embarques, ainda que
se refiram a mercadorias não específicas.

CLÁUSULA 4ª - INÍCIO E FIM DOS RISCOSCLÁUSULA 4ª - INÍCIO E FIM DOS RISCOSCLÁUSULA 4ª - INÍCIO E FIM DOS RISCOSCLÁUSULA 4ª - INÍCIO E FIM DOS RISCOSCLÁUSULA 4ª - INÍCIO E FIM DOS RISCOS
Os riscos cobertos nos subitens 2.1.1 a 2.1.4 destas Condições

Gerais têm início nomomento em que os bens ou mercadorias são
coletadas junto aos embarcadores eterminam com a efetiva entrega
ao destinatário, no local estabelecido na averbação ouconhecimento.

CLÁUSULA 5ª - IMPORTÂNCIA SEGURADA E LIMITECLÁUSULA 5ª - IMPORTÂNCIA SEGURADA E LIMITECLÁUSULA 5ª - IMPORTÂNCIA SEGURADA E LIMITECLÁUSULA 5ª - IMPORTÂNCIA SEGURADA E LIMITECLÁUSULA 5ª - IMPORTÂNCIA SEGURADA E LIMITE
MÁXIMO  E RESPONSABILIDADEMÁXIMO  E RESPONSABILIDADEMÁXIMO  E RESPONSABILIDADEMÁXIMO  E RESPONSABILIDADEMÁXIMO  E RESPONSABILIDADE
5.1. A Importância Segurada corresponderá aos valores integrais
dos bens ou mercadorias declarados nos conhecimentos de
Transporte Rodoviários de Carga, objeto das averbações previstas
na Cláusula 9ª.
5.1.1. Em qualquer hipótese, o valor máximo indenizável pela
Seguradora, em “um mesmo sinistro”, corresponderá  ao Limite
Máximo de Responsabilidade, escolhido pelo Segurado, de acordo
com a Seguradora, e fixado na Apólice.
5.1.2. Considerar-se-á “um mesmo sinistro” o conjunto de perdas
ou danos resultantes de uma mesma  ocorrência, atingindo um
mesmo veículo/viagem ou o mesmo depósito do transportador listado
nesta apólice.
5.2. Em caso de eventual sinistro, o valor correspondente à
indenização paga seráautomaticamente reintegrado ao Limite Máximo
de Responsabilidade, recompondo-o ao mesmo nível de garantia
imediatamente anterior ao da liquidação do sinistro,mediante cobrança
do prêmio correspondente.
5.3. O limite fixado nos termos do subitem 5.1.1 poderá ser elevado,
mediante solicitaçãodo Segurado e concordância da Seguradora,
cobrando-se o prêmio correspondente.

CLÁUSULA 6ª - OBRIGAÇÕES DO SEGURADOCLÁUSULA 6ª - OBRIGAÇÕES DO SEGURADOCLÁUSULA 6ª - OBRIGAÇÕES DO SEGURADOCLÁUSULA 6ª - OBRIGAÇÕES DO SEGURADOCLÁUSULA 6ª - OBRIGAÇÕES DO SEGURADO
6.1. O Segurado obriga-se a:
6.1.1. Observar  todas as exigências legais relacionadas com a
proteção e segurança das operações de transporte.
6.1.2. Tomar todas as precauções que razoavelmente possam dele
ser esperadas, tendentes a evitar as  ocorrências previstas na
Cláusula 2ª - Objeto do Seguro e Riscos Cobertos - destas Condições
Gerais.
6.1.3. Cadastrar os motoristas autônomos ou carreteiros contratados,
seus veículos transportadores, bem como os proprietários destes
veículos, quando for o caso, em “Ficha de Cadastro” apropriada,
prevista na Tarifa.
6.1.4. Exigir a apresentação e conferir rigorosamente os seguintes
documentos dos motoristas contratados e dos veículos transporta-
dores: Carteira Nacional de Habilitação, Cédula de Identidade,
Inscrição no Registro Nacional de TransportadoresRodoviários de
Bens - RTB, Inscrição no INSS, Documento Único de Trânsito -
DUT,Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA,
assim como a numeraçãodo chassi e placa do veículo.
6.1.4.1. Junto com a “Ficha de Cadastro”, o Segurado arquivará
cópia da Cédula deIdentidade do motorista, do DUT, do IPVA e
do RTB.
6.1.4.2. Além de conferir e registrar na Ficha de Cadastro todos
os dados e informaçõessolicitadas, o Segurado coletará nela as
impressões digitais do cadastrado e a fotografiado motorista, tirada
pelo transportador, no ato do cadastramento.
6.1.5. Dar imediato aviso à Seguradora no caso de interrupção
não programada deviagem ou demora no prazo de sua duração
normal, assim que tiver conhecimentode tal ocorrência.
6.1.6. Usar de todos os meios legais ao seu alcance para descobrir
os autores doevento danoso, promovendo para tal fim as necessárias
medidas policiais e judiciais, conservando os vestígios e indícios do
delito praticado e facilitando todas as diligências que as autoridades
ou a Seguradora julgarem por bem proceder.
6.1.7. Autorizar a Seguradora, sempre que esta julgar conveniente,
a adotar asprovidências relacionadas com o inquérito e investigações
policiais, outorgando-lhe, por meio hábil, todos os poderes necessários
a tal fim.
6.2. As obrigações previstas nos subitens 6.1.3 e 6.1.4. poderão
ser substituídas porsistema de cadastramento prévio, devidamente
aprovado pela Federação Nacional dasEmpresas de Seguros
Privados e de Capitalização e pelo Instituto de Resseguros do Brasil.

CLAÚSULA 7ª - PROPOSTA DE SEGUROCLAÚSULA 7ª - PROPOSTA DE SEGUROCLAÚSULA 7ª - PROPOSTA DE SEGUROCLAÚSULA 7ª - PROPOSTA DE SEGUROCLAÚSULA 7ª - PROPOSTA DE SEGURO
7.1. A presente apólice é emitida de conformidade com as
declarações constantesda proposta do seguro, que fica fazendo parte
integrante deste contrato.
7.2. O Segurado obriga-se a comunicar, por escrito, à Seguradora
qualquer alteraçãoque ocorra nos dados constantes da proposta do
seguro, no prazo de 3 (três) dias,a contar da data da alteração.
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7.3. Não é admitida a presunção de que a Seguradora possa ter
conhecimento decircunstâncias que não constem da proposta e
daquelas que não tenham sidocomunicadas posteriormente na forma
do item precedente.

CLÁUSULA 8ª - OUTROS SEGUROSCLÁUSULA 8ª - OUTROS SEGUROSCLÁUSULA 8ª - OUTROS SEGUROSCLÁUSULA 8ª - OUTROS SEGUROSCLÁUSULA 8ª - OUTROS SEGUROS
8.1. O Segurado não poderá manter mais de uma apólice deste
seguro nesta ou emoutra Seguradora, sob pena de suspensão de
seus efeitos, sem qualquer direito àrestituição do prêmio que houver
pago.
8.2. Não obstante o disposto no item 8.1 desta Cláusula, para os
Segurados que possuam filiais em mais de um Estado da Federação,
é permitida a emissão de uma apólice por filial, desde que  haja
correspondência com a  apólice de Seguro Obrigatório de
Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário - Carga e que
fique caracterizado, em cada uma, o local de início da viagem, com
menção expressa à existência da(s) outra(s) apólice(s).

CLÁUSULA 9ª - AVERBAÇÕESCLÁUSULA 9ª - AVERBAÇÕESCLÁUSULA 9ª - AVERBAÇÕESCLÁUSULA 9ª - AVERBAÇÕESCLÁUSULA 9ª - AVERBAÇÕES
9.1. Considerando o disposto na Cláusula 2ª - Objeto do Seguro
e Riscos Cobertos, o Segurado obriga-se a declarar, pelo seu valor
integral, no formulário de averbação comum mínimo de 3 (três) vias,
todos os bens ou mercadorias que receber para transporte e,também,
a entregar à Seguradora, mediante protocolo ou remeter-lhe, sob
registro postal,suas 2ªs e 3ªs vias, juntamente com uma cópia fiel
dos conhecimentos ou manifestos decarga, expedidos pelo mesmo
órgão emissor do Segurado, no dia precedente.
9.2. Os formulários de averbação porventura inutilizados serão

encaminhadoscompletos à Seguradora, no mesmo dia da entrega da
averbação de númeroimediatamente superior aqueles.
9.3. Os conhecimentos ou manifestos deverão ser datados do dia
do carregamentoou de início da viagem segurada e conter a placa
do veículo, bem como osesclarecimentos relativos aos embarques,
origem ou procedência, destino, qualidadee espécie dos volumes de
cada despacho, assim como os números dos documentosfiscais e
respectivos valores.
9.4. Em substitução ao sistema de formulários previsto no item 9.1
acima, será admitida a averbação eletrônica do embarque realizada
antes do início da viagem, desde que contenha todas as informações
previstas no item 9.3 acima.
9.4.1. Os Sistemas de averbação eletrônica de embarque, bem como
os respectivos equipamentos de transmissão, devem ser previamente
homologados pelo Institutode Resseguros do Brasil e Federação
Nacional das Empresas de Seguros.
9.5.  Adimite-se ainda, para efeito de comunicação de embarque,
a remessa de uma (1) via do respectivo conhecimento rodoviário,
desde que, o mesmo contenha todas as informações citadas no item
9.3 acima. O prazo e a forma para a remessa dos conhecimentos
serão os mesmos estabelecidos para a das averbações.9.5.1.
Independentemente do estipulado no item 9.5 acima, quando o valor
dos bens ou mercadorias for superior a R$ 200.000,00, na data
do embarque de um mesmo veículo/viagem, fica o Segurado obrigado
a informar à Seguradora, em dia útil anterior ao início da viagem,
via fac-simile ou telex, o valor total embarcado, com os seguintes
dados: tipo da mercadoria, origem e destino, número do documento(s)
de transporte, data de saída, data prevista para a chegada, placa
do veículo transportador, nome e CPF do motorista.
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