
No.  TOKIO MAR! N E 
SHOPP1NG DOS SEGUROS CORR DE 

SEGURADORA 
SEGS LTDA ME 

.,40SSA TRANi,,, PASE:3A. SUA CONfIANçA 

São Paulo, 05 de Novembro de 2018 

Prezado(a) Cliente, 

Ref.: RISCOS DE ENGENHARIA 

Apólice de Seguro n°. 670 0000320774 

Encaminhamos a sua apólice, e aproveitamos essa oportunidade para agradecer pela confiança em nossos 

produtos e serviços. 

partir de agora, você conta com a segurança e solidez da Companhia que há mais de  50 anos  leva  proteção  e 

tranquilidade  para todo o Brasil. 

As condições contratuais estão disponiveis no site  www.tokiomarine.com.br.  Se preferir, solicite a via impressa 

através do telefone  0300 33 TOKIO (0300 33 86546). 

Para estas e outras informações, consulte-nos ou ao seu Corretor de Seguros. 

Atenciosamente, 

Tokio Maríne Seguradora SA 

José Adalberto Ferrara Valmir Rodriguà 

Diretor Preside ore 
	

Diretor Executivo Cameirial 
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okliktáj TOKIO MARI NE 
Vik,-"‘ SEGURADORA 

NOSSA TRANSPARÊNC /A SUA CONF 1ANÇ 

Dados dapce_  

Apólice O.: 670 0000320774 

Renova Apólice ncê.: 

Sucursal Emissora: Aracaju 

Endosso / Fatura rf.: 
Seguradora Anterior: 

Moeda: Real 

Proposta: 4310758 

Data de Emissão: 05/11/2018 

Vigência do Seguro 

A partir das 24 horas do dia 25/10/2018 até às 24 horas do dia 25/08/2019. 

Dados do Segurado 

Nome: Walter Lopes Engenharia Ltda CNN: 05.275604/0001-64 
Endereço: R Jamaica, 179 - Sala 03 Bairro: Imbiribeira 
Cidade: Recife UF: PE CEP: 51200-070 
Telefone: (81) 3339-5899 ORCAMENTO@WALTERLOPES,ENG.BR  

Demonstrativo e Fracionamento do Prêmio 

Prêmio Liquido 
Adicional de Fracionamento 
Custo de Emíssão 
1.0.F. 
Correção Monetária 
Prêmio Total 

965,001 NP. Parcela Vencimento Valor (R$) 
0,00 1 i2/2O18 1.03621 
0,00 

71,21 

0,00 
1.036,21 

Juros 
Prêmio Dólar 
Valor Conversão 

: US$ 
: R$ 

0,00000% 
0,00 

0,00000 

Após o vencimento será cobrado juros de mora de 
0.18330% por dia de atraso. 

Opções de Pagamento 

Forma de Pagamento Banco 
Carnê 

Agência Conta Corrente 

Dados do Corretor 

Código 
027754 

Nome/Razão Social 
Shopping Dos Seguros Corr De 
Telefone:(79) 8819-1665 

Registro SUSEP 
10.20190352 

Part. % Líder 
100 

Informações Complementares 

Tokio Marine Seguradora S.A. 
CNN: 33.164.021/0001-00 
Código SUSEP: 0619-0 
Central de Atendimento: 0300 33 TOKIO (86546) 
SAC: 0800 703 9000 
SAC - Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523 
Disque Fraude: 0800 707 6060 
Ouvidoria: 0800 449 0000 

Atendimento Exclusivo ao Consumidor SUSEP: 0800 021 8484 (de segunda a sexta. das 9h30 às 17h00). 

As condições contratuais deste produto protocolizadas peia Tokio Marine Seguradora S.A. junto a SUSEP* poderão ser 
consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o(s) número(s) de processo(s) constante(s) nesta 
apólice/endosso. 
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TOKIO MARI NE 
41/4,4  SEGURADORA 

NOSSA TRANSPARENCIA. SUA CONFIANÇA 

Dados da A õfice   

Apólice n°.: 670 0000320774 Endosso Fatura n°.: Proposta: 4310758 
Renova Apólice n°.: Seguradora Anterior: 
Sucursal Emissora: Aracaju Moeda: Real Data de Emissão: 05/11/2018 

Informações Complementares 

*SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responstivel pela fiscalização, normatização e 

controle do mercado de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. 

A Tokio Marine Seguradora S.A., baseando-se nas informações constantes da proposta que lhe foi apresentada pelo 

segurado/ estipulante, proposta que, servindo de base à emissão do presente documento, fica fazendo parte integrante e 

nseparávei deste contrato, obriga-se a pagar as indenizações que lhe forem devidas em conformidade com as condições 

contratuais convencionadas, inserias no presente ou em seus anexos, às consequências dos eventos aqui discriminados. 

Para a vaidade do presente contrato, a Tokio Marine Seguradora S.A., neste ato assistida por seu(s) representante(s) 

legal( s) assina(m) este documento, na cidade de São Paula, Estado de SP, aos dias 05 do mês de Novembro de 2018. 

Atenciosamente, 

Tokio Marine Seguradora S.A. 

José Adalberto Ferrara Valmir Rodriguà * 

Nesidente DifCitX EXU2IiiVe Comeria 

Tokio Marine Seguradora S.A. - CNN 33.164.021/0001-00 - Rua Sampaio Viana, 44 - 04004-902 - São Paulo - SP 
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-rOKIOMARINE 

kx, SEGURADORA 

NOSSA TRANSPARENCiA. SUA CONFIANÇA 

Dados da Apólice 

Apólice 670 0000320774 Endosso / Fatura n°.: Proposta: 4310758 
Renova Apólice n Seguradora Anterior: 
Sucursal Emissora: Aracaju Moeda: Real Data de Emissão: 05/11/2018 

Especificação da Apólice 

Item 'Grupo !Ramo Processo SUSEP n°. 
e - PATRIMONIAL 67 - RISCOS DE ENGENHARIA 15414.900306/2017-20 

Local do Risco: ROD. AL  101-SUL ,M 98. NR: O DISTRITO INDUSTRIAL - CORURIPE - AL - 57230-000 

Descrição da Obra: EDIFÍCIOS COMERCIAIS COMERCIAIS I OBRA NOVA FUNDAÇÕES = SIM / QUANTIDADE 
DE SUBSOLOS = 0/ ESGOTAMENTO E/OU REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO = NÃO / SERVIÇOS DE 
DEMOLIÇÕES = NÃO/PAVIMENTOS =02 

Classe de Construção: CLASSE UM 

Prazo de Duração da Obra: De 25/10/2018 até 25/08/2019 

Valor Total da Obra: R$ 1,091.910,20 

Limite Máximo de Responsabilidade R$ 1.419.483,26 

Cobe ura Contratada Limite Máximo de 
Indenização R$ 

Franquia 1 Participação 
Obrigatória do Segurado em Caso 
de Sinistro 

Prêmio Líquido 

R$ 

2BS C I ViS  EM CONSTRÇiO E 
INSTALAÇÕES E MONTAGENS 

1.091.910,20 POS - 10% dos prejuízos, com 
mínimo de R$2.800,00 

499,23 

ERRO DE PROJETO PARA OBRAS 
CIVIS 

327.573,06 POS - 10% do_ prejuízos. com  
mínimo de R$2.800,00 

8,88 

INCÊNDIO APÓS CONCLUSÃO DA 
OBRA (PERÍODO DE COBERTURA DE 
ATE 60 DIAS) 

327.573,06 POS - 10% dos prejuízos r. o , g 
mínimo de R$2 80000 

0,00 

RESPONSA ,' IDf DE CIVIL uERAL E 327.573,06 
CRUZADA (INCLUINDO O RISCO DE 
FUNDAÇÕES E CORRELATOS) 

POS - 20% dos prejuízos, com 
mínimo de R$3.600.00 

115,15 

RESPONSABILIDADE (21\,, L 
EMPREGADOR 

327.573,06 Franquia R$2 000.00 322,40 

DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA 
DE EVENTOS COBERTOS PELA 
GARANTIA DE RESPONSABILIDADE 
CIVIL EMPREGADOR 

65.51461 Não há 19,34 

Prêmio Líquido Total R$ 965,00 I 

OutrosSeguros: O segurado não declarou a existência de outros seguros. 

Condições Contratuais: Ratificam- se os dizeres das condições gerais, condições especiais, condições particulares, 
cláusulas e declarações a seguir descritas: 

CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA 
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N IP  TOKIOMARINE 
4  SEGURADORA 

NOSSA TRANSPARÈNCiA. SUA CONFIANÇA 

Dados da Apólice 

Apólice n°.: 670 0000320774 Endosso / Fatura n°.: Proposta: 43 
Renova Apólice n°.: Seguradora Anterior: 

Sucursal Emissora: Aracaju Moeda: Real Data de Emissão: 05/11/2018 

Especificação da Apólice 

CONDIÇÕES ESPECIAIS DA COBERTURA BÁSICA DE OBRAS CIVIS EM CONSTRUÇÃOE STALAÇÕES E 
MONTAGENS 

010- COBERTURA ADICIONAL DE ERRO DE PROJETO PARA OBRAS CIVIS 

020 - COBERTURA ADICIONAL DE INCÊNDIO APÓS CONCLUSÃO DA OBRA (PERÍODO DE COBERTURA D- ATÉ 60 
DIAS) 

023 - COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL E CRUZADA - RISCOS DE ENGENHARIA 
024 - COBERTURA ADICIONAL PARA RISCOS DE FUNDAÇÕES (EXTENSÃO PARA A COBERTURA DE 
RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL E CRUZADA RISCOS DP ENGENHARIA) 

COBERTURA ADICIONAL N°. 026 - RESPONSABILIDADE CIVIL EMPREGADOR (PROCESSO SUSEP N° 
15414,90054312014-48) 

COBERTURA ADICIONAL N°. 027 - DANOS MORAIS (EXTENSÃO DA COBERTURA DE RESPn, AB IDADE 
EMPREGADOR) (PROCESSO SUSEP Ni' 15414.900543/2014-48) 
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\à TOKIO MARI N E 
SEGURADORA 

NOS S A  T R A NS P A R ËNCI A . S UA  CONFIANÇA 

Dados da Apólice 

Apólice n'.: 670 0000320774 Endosso , Fatura n°.: Proposta: 4310758 
Renova Apólice n'.: Seguradora Anterior: 

Sucursal Emissora: Aracaju Moeda: Real Data de Emissão: 05/11/2018 

Condições Contratuais 

OUVIDORIA 

A Voz do Cliente na Empresa 
A Ouvidoria é mais um canal de comunicação que a Seguradora coloca à sua disposição, que se diferencia dos demais, 

pois tem como missão a defesa de seus direitos perante a empresa com total imparcialidade e transparência. 

Quando você pode recorrer a esse serviço? 
Você ou seu Corretor de Seguros podem recorrer a esse serviço sempre que registrar uma solicitação, fazer uma consulta 

ou reclamação junto aos nossos canais de relacionamento (Serviço de Atendimento ao Cliente ou nosso site) e: 

- Não receberem resposta em 30 (trinta) dias; ou 

- Não concordarem ou tiverem dúvida em relação a uma decisão adotada pela empresa após o processo ter sido 

considerado encerrado pelos canais acima. 

O papel do Ouvidor 
O Ouvidor é um profissional que possui profundo conhecimento da área de seguros. Ele atua de forma personalizada, 

independente e age ativamente como um representante do cidadão, respeitando as condições dos contratos de seguros, 

os direitos humanos e o Código de Defesa do Consumidor. 

Sua solicitação em boas mãos 
Com a sua solicitação em boas mãos, o Ouvidor poderá esclarecer, justificar ou reformar uma decisão adotada peia 

empresa, Tenha certeza que tudo será estudado com o mais absoluto cuidado. 

No prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data em que a Ouvidoria receber a manifestação, o nosso Ouvidor 

comunicará a posição adotada para você e para o seu Corretor de Seguros. 

Estamos prontos para ouvir você 
uvidoria está em conformidade com a regulamentação da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. 

Para recorrer a esse serviço que é gratuito, você ou seu Corretor de Seguros deverão apresentar a solicitação, consulta ou 

reclamação por escrito, contendo o seu nome completo. 

Como funciona a Ouvidoria 
Você pode recorrer a este serviço sempre que não concordar ou tiver dúvida em relação a uma decisão adotada pela 

empresa. Todavia, para isso é imprescindível já ter acionado o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), 

Assim, você registra sua manifestação nos seguintes canais: 

- www,tokiomarine.combr através do formulário de Ouvidoria; ou 

- Através do 0800 449 0000. 

SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA 
CONDIÇÕES GERAIS 

arkeigNateimudiel 
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TOKIOMARINP 
SEGURADORA 

NOSSA TRANSPARÉNC1A. SUA CONFIANÇA 

Dados da Apólice 

Apólice n';: 670 0000320774 Endosso Fatura n Proposta: 4310 
Renova Apólice n Seguradora Anterior: 

Sucursal Emissora: Aracaju Moeda: Real Data de Emissão: 05/11/2018 

Condições Contratuais 1 

Cláusula ia - OBJETIVO DO SEGURO 

1.1. A Seguradora assume o compromisso de garantir interesse legitimo do segurado, dos prejuízos devidamente 

comprovados, em consequência da realização de riscos abrangidos pelas coberturas contratadas, desde que ocorridos no 

locai do fisco durante a vigência deste seguro, 

1.2. Este seguro é composto de cobertura básica e adicionais. 

1.3. A contratação da cobertura básica é de caráter obrigatório. 

1.4. As coberturas adicionais serão escolhidas livremente pelo segurado, sujeitas ao pagamento de prêmio complementar, 

se houver. 

Para todos os fins e efeitos, não são consideradas como parte integrante deste seguro, as coberturas que não 

estiverem devidamente mencionadas e identificadas na proposta e ratificadas na apólice, 

Cláusula 2  - ÂMBITO GEOGRÁFICO 

As disposições deste seguro aplicam-se exclusivamente as reivindicações apresentadas no Território Brasileiro, relativas a 

sinistros ocorridos no local do risco expresso na apólice. 

Cláusula 3' - RISCOS COBERTOS 

Consideram-se cobertos pelo presente seguro, os riscos previstos e amparados sob os termos destas condições gerais, 

das condições especiais e demais cláusulas convencionadas na apólice. 

Cláusula 4 - RISCOS NÃO COBERTOS E PREJUIZOS NÃO INDENIZÁVEIS 

4,1, A Seguradora não responderá pelas reclamações de LuenizMo por prejuízos decorrentes, direta ou indiretamente, 

dos seguintes eventos: 

a) ato doloso ou de ato que configure culpa grave equiparável ao dolo, exclusivo e comprovadamente, praticado peio 

segurado, peio beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro. Em se tratando de pessoa jurídica, a exclusão aqui 

estabelecida aplica- se aos seus sócios controladores, dirigentes e administradores legais, aos beneficiários e 

representantes; 

b) atos de hostilidade ou de guerra, declarada ou não, conspiração, subversão, rebelião, insurreição, guerra civil, guerrilha, 

revolução, poder usurpado, tumultos, greves e lockout, e em geral, todo e qualquer ato ou consequência de tais 

ocorrências; 

c) ato praticado por qualquer pessoa agindo por conta de, ou em ligação com qualquer organização, cujas atividades 

visem derrubar o governo ou instigar a sua queda; 

d) nacionalização, confisco, requisição ou destruição, ordenada por qualquer autoridade legalmente constituída, A 

Seguradora responderá, todavia, peias reclamações de indenização resultante de destruição determinada por autoridade 
pública que vise evitar a prorrogação de sinistro, ou de minimizar seus efeitos; 

ei  desgaste natural pelo uso, deterioração gradativa, inclusive quaisquer efeitos ou influências atmosféricas, oxidação, 

ferrugem, escamações, incrustações, navitação e corrosão de origem mecânica, térmica ou química e vício intrínseco', 
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141Li TOKIOMARINE 
SEGURADORA 

NOSSA TRANSPARÊNCAA. SUA CONFIANÇA 

Dados da  Apólice 

Apólice n°.: 670 0000320774 Endosso Fatura n°,: Proposta: 4310758 
Renova Apólice n°.: Seguradora Anterior: 

Sucursal Emissora: Aracaju Moeda: Real Data de Emissão: 05/11/2018 

Condições Contratuais 

f) acidentes ocorridos durante transporte, armazenamento e pré-montagem de máquinas, equipamentos e estruturas civis 

fora do local do risco; 

g) remoção de material escavado em excesso as linhas previstas nos projetos, planos, plantas ou desenhos, como 

também pelas despesas para preencher as cavidades assim produzidas, a ainda, os gastos de injeção, em áreas de 

material inconsistente, ou por outras medidas adicionais de reforço ou de segurança. mesmo que a necessidade de tais 

medidas se apresente somente durante a construção; 

h) acidentes ocasionados por armas químicas, biológicas, bioquímicas e eletromagnéticas: 

i) ataque cibemético; 

j) falha ou mau funcionamento de qualquer equipamento elou programa de computador em reconhecer corretamente, 

interpretar efou processar eiou distinguir eiou salvar qualquer data como real e correta data de calendário, ainda que 

continue a funcionar corretamente após aquela data. Da mesma forma. a Seguradora não responderá pelas reclamações 

de indenização decorrentes de qualquer ato, falha, inadequação, incapacidade, inabilidade ou decisão do segurado ou de 
terceiros, relacionado com a não utilização ou não disponibilidade de qualquer propriedade ou equipamento de qualquer 

tipo, espécie ou qualidade, em virtude do risco de reconhecimento, interpretação ou processamento de datas do 

calendário; 

k) perdas, danos, destruição, distorção, rasura, adulteração ou alteração de dados eletrônícos decorrentes de qualquer 

causa, incluindo, mas não limitada a vírus de computador, ou perda de uso, redução na funcionalidade, custo, despesa de 

qualquer natureza resultante disso, independentemente de qualquer outra causa ou acontecimento, contribuindo 

paralelamente ou em consequência do sinistro. Dados eletrônicos significam fatos, conceitos e informações convertidas 

para uma forma adaptada para comunicações, interpretação ou processo por processamento de dados eletrônicos e 

eletronicamente e inclui programas, "softwares" e outras instruções codificadas para o processamento e manipulação de 

dados ou o controle e a manipulação de tal equipamento. Vírus de computador é entendido como sendo o conjunto de 

instruções ou códigos adulterados, danosos ou de outra forma não autorizadas, incluindo um conjunto de instruções ou 

códigos de má- fé, sem autorização, programáveis ou de outra forma, que se propaguem através de um sistema de 

computador ou rede de qualquer natureza. Vírus de computador inclui, mas não está limitado - "cavalos de traia", 

"minhoca", "bombas relógio" e "bombas lógicas"; 

1) extravio, desaparecimento inexplicável, estelionato, apropriação indébita, ou furto cometido com abuso de confiança, 

fraude, escalada. destreza. com  emprego de chave falsa, mediante concurso de duas mais pessoas ou que não tenha 

deixado vestígios materiais inequívocos de arrombamento, destruição ou rompimento de obstáculos no local do risco; 

m) limpeza e descontaminação do meio ambiente (rios, mar, ar, florestas_ subsolo); 

n) inadimplemento de obrigação por força de contrato ou de qualquer outro tipo de convenção que tenha força de 

obrigação para o segurado; 

o) má performance ou mau desempenho; 

p) reparos, substituições e reposições normais; 

q) uso ou emprego de peças, partes. máquinas ou equipamentos usados, ou processos preexistentes ao projeto segurado, 

durante o período de testes a que estejam submetidos. como também as perdas eiou danos decorrentes dos mesmos as 

máquinas e equipamentos comprovadamente novos; 

r) acidentes ocorridos durante a paralisação total ou parcial da obra civil eiou da instalação e montagem, a menos que a 
Seguradora tenha sido previamente comunicada peio segurado sobre a referida paralisação, e tenha concordado em 

manter a cobertura: 

s) lucros cessantes. lucros esperados, responsabilidade civil em todas as suas modalidades, inclusive responsabilidade 

civil profissional, danos punitivos ou exemplares, indenizações triplas ou compensatórias, danos morais, custos adicionais 

com horas extras de trabalho elou de folha salarial, despesas extraordinárias resultantes de fretes expressos ou 

afretamento, despesas de aluguel, penalidades, multas, juros, obrigações fiscais, tributárias. judiciárias ou trabalhistas, e 

outros encargos ou prejuízos financeiros decorrentes de atraso ou interrupção da obra, ainda que decorrentes de sinistro; 

inutilização ou deterioração de matéria-prima e materiais de insumo; demoras de qualquer espécie; perda de mercado ou 
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TOKIOMARINE 
SEGURADORA 

NOSSA TRANSPARÊNCIA. SUA CONFIANÇA 

Dados da Apólice 

Apólice tf.: 670 0000320774 Endosso Fatura ric): Proposta: 431 758 

Renova Apólice n°.: Seguradora Anterior: 

Sucursal Emissora: Aracaju Moeda: Real Data de Emissão: 05/11/2018 

Condições Contratuais 

de contrato: prejuízos resultantes da proibição de uso do local do risco, ou de bens nele existentes, por medidas sanitárias, 

desinfecções, quarentena, fumigações, contaminação ou poluição: perdas, danos, despesas ou outros custos relacionados 

com bens não compreendidos por este seguro; enfim, a quaisquer eventos não representados pela reparação ou 

reposição dos bens sinistrados, nos exatos termos das coberturas contratadas: 

t) pesquisa de vazamento na colocação de tubulações; 

4,2. Fica, ainda, ajustado que a Seguradora, em nenhuma hipótese, responderá: 

a) pelo valor de revisões de projetos ou o custo de alteração de modos de execução, nem os acréscimos de insumos e 

trabalhos necessários para reparação dos bens segurados: 

b) pelas reclamações de indenização por perdas, danos, responsabilidades, ou quaisqueru custos ou despesas, 

decorrentes de: 

b,l) acidentes pelo uso de materiais ainda não testados, ou por métodos de trabalho não experimentados e aprovados; 

b.2) ação de fungos, mofos, esporos, bactérias, ou qualquer outro tipo, natureza ou descrição de microrganismo, incluindo, 

porém, não limitado, a qualquer substância cuja presença figure como ameaça reai ou potencial à saúde humana; 

b.3) contaminação elou poluição, decorrente de emissão, descarga;  dispersão desprendimento, escape, emanação, 

vazamento, ou derrame de substâncias toxicas OU poluentes, onde quer que se origine, a menos que seja consequente, de 

forma direta e imediata de incêndio, raío, explosão, ou quaisquer outros riscos adicíonais, previstos e cobertos por este 

seguro 

b,4) acidentes ocasionados por amianto, dimetol ou tabaco, em qualquer forma ou quantidade. 

Cláusula 5 BENS NÃO COMPREENDIDOS PELO SEGURO 

5.1, Salvo disposição em contrário, expressamente convencionada na apólice, não estão garantidos pelo presente seguro: 

a) ações, dinheiro, cheques, livros comerciais, títulos, vales- transporte, vales- refeição e quaisquer documentos que 

representem valores, escrituras públicas ou particulares, contratos, manuscritos, projetos, plantas, debuxos, modelos e 

moldes, 

b) selos e estampilhas; 
c) locomotivas, vagões, aeronaves, navios e embarcações, incluindo maquinismos neles transportados, armazenados ou 

instalados: 

d) automóveis, caminhões e caminhonetes, assim como quaisquer veículos que tenham de ser licenciados para uso em 

estradas ou vias públicas, mesmo que trabalhando no local do risco, incluindo maquinismos neles transportados; 
e) equipamentos móveis ou fixos que não sejam incorporados à obra eiou á instalação e montagem; estandes de vendas, 
apartamentos decorados, e respectivos conteúdos; outdoors, placas publicitárias e similares, suas peças, acessórios, 
componentes e instalações; estruturas, instalações provisórias, e construções temporárias, mesmo quando utilizadas em 
apoio a obra e quaisquer ferramentas ou instrumentos utilizados na construção e.ou instalação e montagem; 

f) materiais refratários, durante o período de testes em que tais materiais estejam envolvidos, a partir da primeira admissão 

de calor, mesmo antes de atingir regime térmico estável: 

g, matéria-prima e produtos inutilizados em consequência de acidentes ou quebras; 

h) protótipos; 

) taludes naturais ou encostas; 

j) bens do segurado ou de terceiros preexistentes no local do ns,o: 

k) bens do segurado, que sejam parte integrante do empreendimento, armazenadas fora do local do risco; 

1) linhas de transmissão e distribuição de superfície, em fase operacional, incluindo neste entendimento, fios, cabos, 

postes. pilares, colunas. torres, estruturas de suporte, e qualquer equipamento que possa estar a serviço de tais 

instalações, com o propósito de transmitir ou distribuir energia elétrica, sinais de telefone ou telégrafo, ou qualquer outro 

sinal de comunicação de áudio ou visual; 
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TOKIO MARINE 
SEGURADORA 

NOSSA TRANSPARENCIA. SUA CONFIANÇA 

  

Dados da AOtice 

  

Apólice n°.: 670 0000320774 

Renova Apólice n't,: 

Sucursal Emissora: Aracaju 

Endosso 1 Fatura 

Seguradora Anterior: 

Moeda: Real 

Proposta: 431078 

Data de Emissão: 05/11/2018 

Condições Contratuais 

m) caldeiras de recuperação ou d„ licor necp-o: 
n) turbinas a gas, usinas de cogeração e turbinas a vapor que possua motores com capacidade individual superior a (cento 
e vinte) 120 WiNyi; 
o) quaisquer outros bens, desde que especificados na apólice, de comum acordo entre as partes. 

Cláusula 6a LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO E LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA 

6.1. Fica ajustado que a importância fixada na apólice sob o titulo de limite máximo de indenização representa, em relação 
a cada cobertura contratada, o valor até o qual a Seguradora responderá por sinistro, ou, pela totalidade de sinistros 
ocorridos durante a vigência deste seguro, sendo que, ao ser atingido tal valor, a referida cobertura ficará automaticamente 
cancelada, 

6.2. Correrão, ainda, por conta da Seguradora, através da cobertura adicional de salvamento e contenção de sinistros, ou. 
na  hipótese desta não ter sido contratada, dentro do limite máximo de indenização de nada cobertura expressamente 
convencionada neste contrato 
a) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais para evitar evento iminente e que 
seria amparado pelo presente seguro, a partir de um incidente, sem as quais os eventos cobertos e descritos na apólice 
seriam inevitáveis ou ocorreriam de fato, condicionada qualquer situarão aos exatos termos das coberturas efetivamente 
contratadas; 
b) as despesas incorridas com a tomada de medidas imediatas ou ações emeraenciais, durante elou após a ocorrência de 
sinistro, de modo a minorar lhe as consequências, evitando a propagação de riscos cobertos, salvando e protegendo os 
bens ou interesses descritas na apólice. 

6,3. Para lodos os fins e efeitos, não são consideradas medidas mediatas ou açõesemergenciais", as despesas 
incorridas com: 
a) manuienção, segurança, conserto, renovação, reforma, substiti 'ção preventiva ampliação e outras afinsinerentes ao 
ramo de atividade do segurado; 
b) trabalhos de investigação e localização de bens, a menos que previamente acordado com a Seguradora; 
c) medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, entendidas como sendo providências tomadas 
sem qualquer relação direta com incidente coberto pelo seguro, assim corno quando tais providências forem tornadas de 
maneira extemporânea. O segurado se obriga a avisar imediatamente a Seguradora, qualquer incidente, ou ao receber 
urna ordem de autoridade competente, que possa gerar pagamento de indenização nos termos aqui estabelecidos. Além 
disso, o segurado se obriga a executar tudo o que lhe for exigido para limitar as despesas ao que seja necessário e 
objetivamente adequado para conter o evento. O segurado suportará as despesas efetuadas para a contenção de eventos 
não abrangidos pelas coberturas contratadas na apólice. Na hipótese de o segurado adotar medidas para o salvamento e 
contenção de eventos cobertos e não cobertos, as despesas serão rateadas proporcionalmente entre Seguradora e 
segurado. 

6,4. Fica, ainda, ajustado que a soma das indenizações individuais, vinculados a sinistros decorrentes de um mesmo fato 
gerador. e garantidos por mais de urna das coberturas contratadas, não poderá Pxceder, em hipótese alguma, o limite 
máximo de garantia expresso na apólice. 

6.5. Na hipótese de: 
a) aceitação, pela Seguradora, de alteração dos limites máximos de indenização eiou do limite máximo de garantia, 
durante a vigência da apólice, ou, por ocasião de sua prorrogação, os novos limites serão aplicados apenas para as 
reclamações de indenização relativas a sinistros que venham a ocorrer a partir da data de sua implantação: 
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IP,à TOKIO MARI NE 

SEGURADORA 

NOSSA TRANSPARÊNCIA SUA CONFIANÇA 

Dados da Apólice 

Apólice n°.: 670 0000320774 Endosso I Fatura n°.: Proposta: 4310758 

Renova Apólice n'.: Seguradora Anterior: 
Sucursal Emissora: Aracaju Moeda: Real Data de Emissão: 05/ , /2018 

Condições Contratuais 

b) o segurado contratar novas coberturas após o início de vigência da apólice, ou, por ocasião de sua prorrogação, NÃO 
ESTARÃO AMPARADAS as reclamações de indenizações, pertinentes a tais coberturas, relativas a sinistros ocorridos 
anteriormente à contratação das mesmas. 

6.6. O limite máximo de garantia não elimina nem substitui o limite máximo de indenização, continuando este a ser, sem 
prejuízo a outras disposições deste seguro, o valor até o qual a Seguradora responderá por sinistro, ou pela série de 
sinistros relativos à cobertura correspondente, ressalvada, porém, a variação dos dois limites, conforme a seguir disposto: 

6.6.1. Efetuado o pagamento de qualquer indenização, de acordo com as disposições deste seguro, serão fixados: 
a) um novo limite máximo de garantia, definido como a diferença entre o limite máximo de garantia vigente na data da 
liquidação do sinistro, e a indenização efetuada; 
b) um novo limite máximo de indenização para a cobertura correspondente, definido como o MENOR dos seguintes 
valores: 
b.1) a diferença entre o limite máximo de indenização vigente na data da liquidação do sinistro, e a indenização efetuada; 
ou 
b.2) o valor definido na alínea "a" deste subitem. 

6.7. Se as indenizações pagas, em todos os sinistros reclamados e abrangidos pelas coberturas contratadas, exaurir o 
limite máximo de garantia, o presente seguro ou o item a ele referente, será automaticamente e de pleno direito cancelado. 

6.8. O segurado não terá direito a restituição de prêmio, em razão do cancelamento qualquer cobertura, de item segurado 
ou da apólice, pelo esgotamento do limite máximo de indenização eiou de responsabilidade em consequência de sinistro. 

Cláusula 7a - CONTRATAÇÃO DO SEGURO 

7.1. A contratação deste seguro deverá ser precedida da entrega de proposta à Seguradora, preenchida e assinada pelo 
interessado, por seu representante, ou corretor de seguros habilitado, acompanhada de ficha de informações e todos os 
documentos a ela anexados, inclusive contrato de construção civil eiou de instalação e montagem, além da planilha 
detalhando o preço do contrato, custos unitários e descrição dos serviços contratados, dentre outros que tenham sido 
necessários, a menos que esta documentação complementar à proposta tenha sido entregue previamente à Seguradora, 
para fins de cotação. 

7.1.1. O signatário da proposta, doravante, será denominado "proponente". 

7.2. A aceitação do seguro estará sujeita a análise do risco por parte da Seguradora, conforme definido na cláusula 8a 
destas condições gerais. 

7.3. A Seguradora deverá fornecer, obrigatoriamente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com 
indicação da data e hora, salvo para aquela que não satisfaça a todos os requisitos formais estabelecidos para seu 
recebimento, previamente a análise. Nesta hipótese, a proposta não será recepcionada, mas sim devolvida ao proponente 
ou ao seu representante, por intermédio do corretor de seguros, para atendimento das exigências informadas. 

7.4. Se os bens ou riscos a serem cobertos já estiverem garantidos, no todo ou em parte, por outro seguro, contratado 
nesta ou em outra Seguradora, fica o proponente obrigado, SOB PENA DE PERDER O DIREITO À INDENIZAÇÃO, a 
comunicar tal fato, por escrito, às Seguradoras envolvidas, e ainda, a fazer constar na proposta, a razão social da 
Seguradora; o número da apólice, vigência, coberturas contratadas, e seus respectivos limites máximos de indenização. 
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TOKIOMAR1NE 

SEGURADORA 

NOSSA TRANSPARENC1A SUA CONFIANÇA 

1 Dados da  Apólice 

Apólice tf.: 670 0000 20774 Endosso / Fatura n°.: Proposta: 4310758 
Renova Apólice no.: Seguradora Anterior: 
Sucursal Emissora: Aracaju Moeda: Real Data de Emissão: 05/11/2018 

Condições Contratuais 

Cláusula 8' - ACEITAÇÃO OU RECUSA DA PROPOSTA 

8.1. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a proposta, contados a partir da data de seu 
recebimento, seja para novos seguros. ou alterações que impliquem modificação do risco ou das condições de garantia da 
apólice. No decorrer deste período, fica facultado a Seguradora o direito de solicitar ao proponente ou a seu representante, 
por intermédio do corretor de seguros, documentos e/ou informações complementares, jusfificadamente indispensáveis à 
análise da proposta eiou para taxação do risco, suspendendo-se aquele prazo a cada novo pedido, voltando a correr a 
partir da data em que se der o completo atendimento das exigências formuladas. Esta solicitação complementar, dentro do 
prazo de manifestação da proposta, só poderá ser feita uma única vez no caso de proponente pessoa física, e mais de 
uma no caso de pessoa jurídica, desde que, neste último caso, a Seguradora indique os fundamentos do pedido de novos 
elementos. 

8.2, Nenhuma alteração na proposta terá validade se não for feita por escrito, com a concordância entre as partes. Nãc 
será admitida a presunção de que a Seguradora possa ter conhecimento de circunstâncias que não constem da proposta 
ou que não tenham sido comunicadas posteriormente, por escrito, 

Quando a aceitação da proposta depender de contratação de cobertura de resseguro facultativa, o prazo fixado no 
subitem 8.1 será suspenso até que os resseguradores se manifestem formalmente, sendo vedado o recebimento ou à 
cobrança, total ou parcial, do prêmio ate que seja integralmente concretizada a cobertura de resseguro e confirmada a 
aceitação da proposta. A Seguradora dentro daquele prazo deverá informar, por escrito, ao proponente, a seu 
representante ou corretor de seguros, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência da cobertura enquanto 
perdurar a suspensão. 

8.4„A ausência de manifestação. por escrito, da Seguradora, no prazo fixado no subitem caracterizarà a aceitação do 
seguro. 

8.5. Em caso de não aceitação da proposta, a Seguradora deverá, concomitantemente: 
a) observar o prazo previsto no subitem 8.1: 
b) comunicar o fato, por escrito, ao proponente, a seu representante ou corretor de seguros, especificando os motivos da 
recusa, 
c) conceder, somente para a proposta que tenha sido recepcionada com adiantamento de valor para pagamento parcial ou 
total do prêmio, desde que não contrarie o que dispõe o subitem 8,3, cobertura por mais 2 (dois) dias úteis contados a 
partir da data em que o proponente, seu representante ou corretor de seguros, tiver conhecimento formal da recusa; 
d) restituir, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos a contar da data da formalização da recusa, o valor do pagamento 
de prêmio porventura efetuado, deduzido a parcela relativa ao período de cobertura do seguro, e atualizado, após o 
transcurso daquele prazo, pela variação positiva do IPCA IBGE. ou, caso este seja extinto, peio INPC1E3GE, calculada 
entre o último índice publicado antes da data da formalização da recusa e aquele publicado imediatamente anterior á data 
da efetiva restituição. 

8,6. Se for verificado o recebimento indevido de prêmio, a Seguradora deverá restituir o valor do pagamento efetuado, 
atualizado peia variação positiva do IPCAIIBGE, ou, caso este seja extinto, peio INPCIBGE, calculada entre o último 
índice publicado antes da data rio crédito e aquele publicado imediatamente anterior à data da efetiva devolução. 
Equipara-se a recebimento indevido do prêmio o valor eventualmente pago durante o periodo de suspensão de cobertura 
a que se refere o subitem 
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TOKIOMAR1NE 
SEGURADORA 

NOSSA TRANSPARENCA. SUA CONFIANÇA 

  

 

Dados da Apólice 

  

Apólice tf.: 670 0000320774 Endosso I Fatura n°.: 

Renova Apólice n°.: Seguradora Anterior: 

Sucursal Emissora: Aracaju Moeda: Real 

Proposta: 4310758 

Data de Emissão: 05/11/2018 

Condições Contratuais   

Cláusula 9a INSPECÕES 

9.1. Em aditamento ao subitem 8.1, fica ajustado que: 

a) a Seguradora., por conta própria ou por intermédio de terceiros por ela nomeados, se reserva o direito de inspecionar os 

locais efou as operações que se relacionem diretamente com este seguro, previamente a sua contratação, ou, a qualquer 
tempo, durante a vigência da apólice,. para verificação do andamento da obra, ou, caso haja alterações que imphquem 
modificação do risco ou das condições de garantia originalmente contratadas, corno também, na eventualidade de 
pagamento de parcela de prêmio em atraso, ou ainda, para constatação de melhorias no risco, conforme disposto na 
alínea "c" desta cláusula; 
b) o proponente 1 segurado se obriga a fornecer os esclarecimentos, documentos e provas que lhe forem pedidos, 
devendo facilitar o desempenho das tarefas do representante da Seguradora, acompanhando-o pessoalmente, ou através 
de preposto credenciado; 
c) baseada no relatório de inspeção prévia, a Seguradora poderá requerer do proponente segurado, para fins de 

aceitação, adequações nos sistemas de segurança eiou dos processos que estejam relacionados com a garantia 
oferecida, ou, em caso de aceitação, estipular, por escrito, prazo hábil para execução de tais medidas durante a vigência 
da apólice; 
d) o proponente 1 segurado se obriga: 
dl) a atender as recomendações que a Seguradora lhe faça após cada inspeção prévia, noa prazos por ela determinados, 
SOB PENA DE PERDER O DIREITO À INDENIZAÇÃO, caso o sinistro seja consequente de recomendação não cumprida; 
d.2)  em solicitar a realização de uma nova inspeção prévia, à Seguradora, tão logo concluída as adequações por ela 
requeridas; 
e) findo o prazo-limite, sem que tenham sido adotadas as recomendações da Seguradora, fica a eia facultado o direito de 
prorrogar o prazo para atendimento, de restringir ou de cancelar a cobertura, observadas, neste último caso, as 
disposições da cláusula 13a destas condições gerais; 
f) se por ocasião da regulação e hquídação de sinistro., for constatado que os sistemas de segurança e proteção, 
requeridos pela Seguradora nos termos desta cláusula, ou preexistentes à contratação do seguro e que serviram de base 
para sua aceitação, não foram utilizados, ou, estavam total ou parcialmente desativados, a que titulo for, por negligência 
ou decisão do segurado, ou ainda, se encontravam em estado de conservação e funcionamento diferente dos apontados 
no relatório de inspeção, e por essa razão contribuiu para a extensão dos danos eiou as consequências do evento, tal fato 
será equiparado à -gravação do risco, estando o segurado sujeito à perda de direito ao recebimento de qualquer 
indenização. 

Clã APÓLICE E VIGÊNCIA DO SEGURO 

10.1. A Seguradora emitirá a apólice em até 15 (quinze) dias após a data de aceitação da proposta, passando o o então, 
"proponente", a denominar-se "segurado". 

10.2. A apólice terá seu inicio e término de vigência às 24h00 das datas nela indicada para tal fim, respeitado que: 
a) para apólice cuja proposta tenha sido protocolada sem pagamento de prêmio. o inicio de vigência coincidirá com a data 
de aceitação da proposta pela Seguradora, ou com data distinta desde que expressamente acordada entre as partes: 
b) para apólice cuja proposta tenha sido protocolada, com adiantamento de valor para futuro pagamento parcial ou total do 
prêmio, o inicio de vigência coincidirá com a data do recebimento da proposta pela Seguradora, salvo quando houver 
recebimento indevido de prêmio, conforme definido no subitem 8,6 destas condições gerais, 
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-uw SEGURADORA 

NOSSA TRANSPARÊNCIA SUA CONFIANÇA 

Dados da Apólice 

Apólice ric).: 670 0000320774 Endosso Fatura n'.: Proposta: 4310758 
Renova Apólice n°.: Seguradora Anterior: 

Sucursal Emissora: Aracaju Moeda: Real Data de Emissão: 2 

Condições Contratuais 

10.3, As coberturas convencionadas na apólice aplicam-se aos trabalhos executados durante a sua vigência, bem como às 

partes dos trabalhos ja executados ou em curso à data inicial de vigência, sob a condição dos danos materiais ocorrerem 

posteriormente a essa data e de o segurado, seus legais representantes ou responsáveis técnicos peia orientação da obra 

civil eiou da instalação e montagem não terem conhecimento, por ocasião da contratação do seguro, de quaisquer 

acontecimentos suscetíveis de ocasionarem danos indenizáveis. 

10.4. São documentos deste seguro à proposta e a apólice, e respectivos anexos. No caso da proposta ter sido precedida 

de rotação realizada nela Seguradora, toda a documentação entregue e as informações prestadas serão consideradas 

como parte integrante e inseparável deste contrato, para todos os fins e efeitos. 

10,5. Fará prova do seguro a exibição do apólice e, na falta desta, a apresentação de documento comprobatório do 

pagamento do respectivo prAmio, mesmo quando parcial respeitada às cláusulas 7a, 8a e 9 destas cot  Jiçoes gerais. 

10.6. Qualquer alteração na apólice deverá ser feita por meio de endosso, nos termos da cláusula 12a destas condieões 
geral 

Cláusula lia.  PAGAMENTO DO PRÊMIO 

11.1. O prêmio da apólice ou endosso poderá ser pago à vista ou parceladamente, mediante acordo entre as partes. sendo 

facultada a cobrança de juros pela Seguradora, e vedada a de qualquer valor adicional a titilo de custo administrativo de 
fracionamento. 

11.2. O pagamento do prêmio deverá ser efetuado na rede bancária ou em locais autorizados pela Seguradora, por meio 

de documento de cobrança por ela emitido, onde constarão, peio menos, os seguintes elementos, independentemente de 

outros que sejam exigidos pela regulamentação em vigor: 

a) nome do segurado; 

b) valor do prêmio; 
c) data de emissão; 

d) número da proposta; 

e) data-limite para pagamento; 

f) número da conta corrente da Seguradora; 
g) agência do banco cobrador, com indicação de que o prêmio poderá ser pago em qualquer agência do mesmo ou de 

outros bancos. 

11.3. A Seguradora encaminhará os documentos de cobrança diretamente ao segurado ou a seu representante, ou, ainda, 

por expressa solicitação de qualquer um destes, ao corretor de seguros, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) 

dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento, ressaltado que: 

a) não poderá ser estabelecido prazo superior a 30 (trinta) dias, contado da data de emissão da apólice ou endosso, para 

pagamento do prêmio em parcela única ou de sua primeira parcela, quando fracionado: 

b) a data-limite para pagamento do prêmio, em parcela única, ou de sua última parDela quando fracionado. não ,odera 

ultrapassar ao término de vigência da apólice. 

1 4 .4. Se o segurado, seu representante ou o corretor de seguros, não receberem os documentos de cobrança no prazo 

aludido no subitem 11.3, deverão ser solicitadas, por escrito. à Seguradora, instruções de como proceder para efetuar o 

pagamento antes da data-limite, sendo que ;  na hipótese de não serem recebidas em tempo hábil, à data cie vencimento 

será renegociada pelas partes sem ônus para o segurado. 
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TOKIOMARINE 

4 SEGURADORA 

NOSSA TRANSPARÊNCIA SUA CONFIANÇA 

Dados da Apólice  

Apólice n°.: 670 0000320774 Endosso / Fatura n°.: Proposta: 4310758 
Renova Apólice n°.: Seguradora Anterior: 
Sucursal Emissora: Aracaju Moeda: Real Data de Emissão: 05/11/2018 

Condições Contratuais 

11.5. Se a data-limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas, quando fracionado, 
coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que 
houver expediente bancário. 

11.6. O segurado poderá antecipar o pagamento de prêmio fracionado. Neste caso, os juros serão reduzidos 
proporcionalmente, considerando-se a quantidade de parcelas no ato da quitação da apólice ou endosso. 

11.7. O direito ao pagamento da indenização não ficará prejudicado se o sinistro ocorrer dentro do prazo estipulado para 
pagamento do prêmio em parcela única, ou de qualquer uma de suas parcelas, quando fracionado. 

11,8. Quando o pagamento de indenização acarretar o cancelamento da apólice, as parcelas vincendas do prêmio serão 
deduzidas do valor a indenizar, excluído o adicional de fracionamento. 

11.9. Configurada a inadimplência do segurado em relação ao pagamento do prêmio, quando pactuado à vista, ou de sua 
primeira parcela, quando fracionado, implicará no cancelamento automático da apólice eiou de seus endossos, 
independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial. 

11.10. Fica vedado o cancelamento da apólice e/ou de seus endossos, cujo prêmio tenha sido pago à vista, mediante 
financiamento obtido junto às instituições financeiras, nos casos em que o segurado deixar de pagar o citado 
financiamento. 

11.11. Configurada a inadimplêncía do segurado em relação ao pagamento do prêmio de qualquer parcela subsequente à 
primeira, quando fracionado, a vigência da apólice ou endosso será ajustada em função do prêmio efetivamente pago, com 
base a tabela a seguir descrita: 

Relação entre a parcela de prêmio paga e o prêmio total 
da apólice ou endosso 

% a ser aplicado sobre a vigência original da apólice ou 
endosso 

13% 5% 
20% 9% 
27% 13% 

30% 7% 

37% 21% 

40% 25% 

46% 29% 

50% 3% 

56% 37% 

60% 42% 

66% 46% 

70% 50% 
73% 54% 
75% 58% 

78% 62% 

80% 66% 

83% 70% 

85% 74% 

88% 79% 

90% 83% 

93% 87% 
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TOKIO MAR! NE 
SEGURADORA 

NOSSA TRANSPARÊNCIA SUA CONFIANÇA 

Dados da Apólice 

Apólice n'.: 670 0000320774 Endosso Fatura n'.: Proposta: 4310758 
Renova Apolice n°.: Seguradora Anterior: 

Sucursal Emissora: Aracaju Moeda: Real Data de Emissão: 05111/2018 

Condições Contratuais 

Relação entre a parcela de prêmio paga e o prêmio total 
da apólice ou endosso 

% a ser aplicado sobre a vigência original da apólice ou 
endosso 

95% 91% 
98% 95% 

100% 10 0% 

11.11.1. Para percentual não previsto na tabela acima, deverá ser aplicada a percentagem relativa ao prazo 
imediatamente superior. 

11.12. A Seguradora deverá informar ao segurado ou a seu representante, por meio cIP comunicação escrita, a nova 
vigência da apólice ou endosso, ajustada nos termos da tabela indicada no subitem 11,11 

11.1, A vigência original da apólice ou endosso poderá ser restabelecida, desde que o segurado retome o pagamento das 
parcelas vencidas, corrigidas monetariamente, dentro da vigência ajustada conforme subitem 11,11. Na hipótese do 
seguro ser contratado em moeda estrangeira, será cobrada apenas multa de 2%. 

11.14. ka, pagamento de valores relativos à multa, atualização monetária e juros moratótios far-se-á independentemente de 
notificação ou interpelação judicial de uma só vez, juntamente com os demais valores do contrato. 

11.15. Se a vigência ajusta-a já houver expirada sem que tenham sido retomados os pagamentos, ou no caso de 
fracionamento em que a aplicação da tabela prevista no subitem 11.11 não resulte em alteração da vigência da cobertura, 
a apólice elou seus endossos ficarão automaticamente e de pleno direito, cancelados, não tendo o segurado direito a 
qualquer restituição de prêmio já pago. 

Cláusula 12 MODIFICAÇÃO DA APÓLICE 

12.1. O segurado mediante entrega de proposta à Seguradora poderá propor alterações nas condições de cobertura da 
apólice, durante a sua vigência, sujeitas, no entanto, às disposições estipuladas nas cláusulas 8a e 9a destas condições 
gerais. 

12.2. Quando a alteração requerida se referir à prorrogação do término de vigência da apólice, o segurado deverá solicitá-
la, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, a qual poderá ou não ser concedida. 

12.3. A concessão da prorrogação dependerá do exame das justificativas para sua solicitação, da atualização das 
informações que deram origem ao seguro contratado e outros documentos porventura necessários à análise do pedido. 
Termos e condições originais da apólice poderão ser revisados pela Seguradora, em função do exame que ela realizará. 
Se a necessidade de prorrogação ocorrer por motivo de sinistro, o prêmio adicionai a ser cobrado não poderá, em 
nenhuma circunstância, ser recuperado pelo segurado como prejuízo indenizável. 

12.4. A diminuição do risco durante a vigência da apólice não acarreta a redução do prêmio estipulado, salvo se a redução 
for considerável. Neste caso, o segurado poderá exigir a revisão do prêmio o- o cancelamento da apólice eiou dos 
endossos a ela referentes. 

12,5. A Seguradora emitirá o endosso em até 15 (quinze) dias após a data de aceitação da proposta, ficando ajustado que: 
a) as alterações serão válidas a partir das 24h00 da data designada no endosso corno início de vigência; 
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27% 45 dias 

60 dias 30% 
'?'70/ 

f /0 75 dias 
40% 90 dias 

13% 

20% 30 dias 

Prazo % Prêmio Anual 

46% 05 dias 

20 dias 

180 dias 

225 dias 

300 dias 

315 dias 

56% 

60% 

66% 

70% 

73% 

75% 

78% 

80% 

83% 

85% 

88% 

90% 

93% 

95% 

98% 

100% 

240 dias 

255 dias 

195 dias 

210 dias 

270 dias 

285 dias 

330 dias 

345 dias 

365 dias 

135 dias 

150 dias 

55 dias 

4,1 TOKIOMARINE 

It SEGURADORA 

NOSSA 

Dados da Apólice 

Apólice n°.: 670 0000320774 Endosso Fatura n°.: Proposta: 4310758 
Renova Apólice tf.: Seguradora Anterior: 

Sucursal Emissora: Aracaju Moeda: Real Data de Emissão: 05/11/2018 

Condições Contratuais 

b) as indenizações por sinistros ocorridos no período anterior ao inicio de vigência do endosso ficarão limitadas as 
condições de garantia vigentes na apólice na data do evento, mesmo que as reclamações de indenização respectivas 
venham a ser apresentadas posteriormente. 

Cláusula 13 - CANCELAMENTO E RESCISÃO 

13.1. O cancelamento deste seguro, total ou parcial, ocorrerá somente nas hipóteses previstas nas cláusulas 6a, 9a, 11 a, 

12a  e 23a  destas condições gerais. 

13.2. Em caso de rescisão, por acordo entre segurado e Seguradora, deverão ser observadas as seguintes disposições: 

tS,,  a rescisão for por iniciativa do segurado, a Seguradora. além dos emolumentos. reterão prêmio de acordo com 

o número de dias em que vigoraram 3 cobertura da apólice eiou endosso, calculado com base na tabela a seguir descrita: 

13.2.1 ' Para período não previsto nesta tabela, será aplicada a percentagem relativa ao prazo imediatamente inferior. 

13.2.1.2. Se o seguro tiver sido contratado por prazo diferente de 1 (um) ano. aplicam-se as mesmas disposições desta 

cláusula, no entanto, os percentuais e prazos da tabela do subitem 13.2.1, serão ajustados proporcionalmente ao período 

pactuado. 

13.2.2. Se a rescisão for por iniciativa da Seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, o valor 

correspondente à quantidade de dias em que vigoraram a cobertura da apólice eiou endosso, calculado na base "pro-rata 

die". 
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TOKIOMARINE 
SEGURADORA 

NOSSA TRANSPARENCiA. SUA CONFIANÇA 

Dados da Apólice 

Apólice n°.: 670 0000320774 Endosso Fatura n°.: Proposta: 4310758 
Renova Apólice n°.: Seguradora Anterior: 
Sucursal Emissora: Aracaju Moeda: Real Data de Emissão: 05111/2018 

Condições Contratuais 

13.3. O valor a ser restituído ao segurado deverá ser atualizado pela variação positiva do 1PCA / IBGE ou, caso este seja 
extinto. pelo INPC I IBGE. calculada entre o último índice publicado antes da data do recebimento da solicitação de 
cancelamento ou da data do efetivo cancelamento, se n mesmo ocorrer por iniciativa da Seguradora, e aquele publicado 
imediatamente anterior a data da efetiva devolução. 

Cláusula 14 OBRIGAÇÕES DO SEGURADO 

141. Além do cumprimento das demais responsabilidades assumidas em relação ao presente contrato, o segurado, sob 
pena de perder o direito à indenização, se obriga a tomar ou fazer cumprir que sejam executadas todas as medidas de 
segurança possíveis para evitar a ocorrência de quaisquer danos aos bens segurados elou a terceiros, inclusive pessoas, 
mantendo sempre perfeito controle sobre elas, de modo que permaneçam durante todo o período da obra e/ou da 
instalação e montagem, distinguindo-se entre essas precauções: 
a) a retirada do local do risco de todo material desnecessário à execução da obra e da instalação e montagem; 
b) a seleção de pessoal habilitado para a execução das tarefas que lhe competirem. fazendo com que cada selecionado 
atue dentro dos preceitos legais e da boa técnica de engenharia: 
c) a manutenção e conservação adequada das construções provisórias e definitivas: 
d) a obediência ao Código de Obras do município, às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABN 
Norma Regulamentadora NR-1R do Ministério do Trabalho e Emprego e do Corpo de Bombeiros. 

Cláusula 15a COMUNICAÇÃO E COMPROVAÇÃO DO SINISTRO 

15.1. Na ocorrência de sinistro, o segurado, SOB PENA DE PERDER O DIREITO À INDENIZAÇÃO, terá de: 

15,1.1, Sem prejuízo da comunicação formal por escrito, informá-lo imediatamente à Seguradora, tão logo Ale tome 
conhecimento, através do telefone 0300 33 TOKIO (0300 33 86546), disponível de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 
22h00, e aos sábados, das 8h00 às 1400, exceto feriados, ou por intermédio do corretor de seguros. 

15.1.2. Fazer constar da comunicação verbal e escrita, a data, à hora e o locai da sinistro, as suas possíveis causas e a 
estimativa dos valores envolvidos; 

15.1.3. Tomar as providências consideradas inadiáveis para resguardar os interesses comuns e minorar os prejuízos até a 
chegada do representante da Seguradora; 

151,4. Com  exceção das medidas que visarem evitar o agravamento dos prejuízos., aguardar o comparecimento de 
representante da Seguradora antes de providenciar qualquer reconstrução, reparo ou reposição, preservando as partes 
danificadas; 

15.1.5. Franquear ao representante da Seguradora o acesso ao local da ocorrência, possibilitando a sua inspeção, e 
prestando as informações e os esclarecimentos solicitados, colocando- lhe à disposição a documentação para 
comprovação ou apuração dos valores envolvidos; 

15,1,6. Entregar à Seguradora, com a devida diligência, todos os documentos básicos por ela solicitados, dentre os abaixo 
relacionados: 

Tokio Marine Seguradora S.A. - CNN 33.164.021/0001-00 - Rua Sampaio Viana, 44 - 04004-902 - São Paulo - SP 18/46 



TOKIO MAR! NE 

EGU RADORA 

NOSSA TRANSPARENCIA. SUA CONFIANÇA 

Dados da Apólice   

Apólice n'.: 670 0000320774 Endosso I Fatura n°.: Proposta: 4310758 
Renova Apólice n°.: Seguradora Anterior: 
Sucursal Emissora: Aracaju Moeda: Rea Data de Emissão: 05/11/2018 

Condições  Contratuais 

a) em se tratando de pessoa jurídica: cópia simples do contrato social e última ata de eleição da diretoria e conselho 
administrativo: cópia simples do cartão de CNN e do comprovante do estabelecimento atualizado, e documento de 
qualificação dos procuradores ou diretores, quando não representado pelo proprietário ou sócio controlador: 
b) em se tratando de pessoa física: cópia simples do comprovante de residência atualizado, como também do CPF. RG ou 
qualquer outro documento de identificação que tenha fé pública, dos representantes elou procuradores: 
c) orçamento para reparação ou reposição dos bens sinistrados; 
d) cópia autenticada do boletim de ocorrência policial, se cabível; 
e) cópia autenticada da certidão de abertura de inquérito policial, se cabível; 
f) cópia autenticada da certidão do instituto de meteorologia mais próximo, quando a causa do sinistro for fenômeno da 
natureza que seja registrado por tais Institutos; 
g) cópia autenticada da planilha com o detalhamento do preço do contrato para implantação do empreendimento, com os 
custos unitários e descrição dos serviços contratados; 
h) certidões negativas de protesto de títulos; 

cópia autenticada dos livros caixa, diário, razão e registros inventário; 
j) cópia autenticada dos livros de apuração do ICMS, IPI e guias de recolhimento: 
k) cópia autenticada dos balanços gerais e declarações de imposto de renda: 
1) cópia autenticada da relação de débitos (contas a pagar); 
m) cópia autenticada dos contratos de locação dos bens danificados: 
n) notas fiscais elou faturas: 
o) laudos de avaliação dos bens danificados; 
p) relação de salvado 
g) recibo de venda de salvados: 
r) recibos ou comprovantes de despesas efetuadas para evitar o sinistro elou minimizar seus efeitos. Na ausência de 
comprovantes, essas despesas deverão ser confirmadas por vistoria de sinistro ou perícia técnica realizada pela 
Seguradora: 
s) cópia do contrato da construção/empreitada do segurado elou cossegurados envolvidos no evento; 
t) cópia do diário de obras, a partir de 15 dias antes até a data da ocorrência; 
u) cópia do alvará da obra: 
v) cópia da ART- Anotação de Responsabilidade Técnica pertinente à obra e comprovante de pagamento: 
w) cópia do cronograma físico financeiro detalhado e atualizado da obra, 

. Todas as despesas efetuadas com a comprovação regular do sinistro e documentos de habilitação correrão por 
conta do segurado salvo em relação aos encargos de tradução referente ao reembolso de despesas efetuadas no 
exterior, e outras diretamente realizadas ou autorizadas pela Seguradora. O ressarcimento das despesas efetuadas no 
exterior sera realizado peia Seguradora com base no câmbio oficial de venda do dia Útil imediatamente anterior à data do 
efetivo pagamento. 

15.3. Se, após análise dos documentos básicos apresentados, houver dúvidas fundadas e justificáveis, é facultado a 
Seguradora o direito de solicitar outros porventura necessários para elucidação do fato que produziu o sinistro e apuração 
dos prejuízos indenizáveis. Neste caso, a contagem do prazo para pagamento da indenização prevista no subitem 19.2 
destas condições gerais, será suspensa a cada novo pedido para entrega de documentos, e reiniciada a partir do dia útil 
posterior àquele em que se der o completo atendimento das exigências requeridas. 

15,4. A Seguradora se reserva, ainda, o direito de: 
a) tomar providências para proteção dos bens ou interesses seguráveis, ou ainda, dos salvados, sem que tais medidas, 
por si só, a obriguem a indenizar os prejuízos reclamados; 
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TOKIO MARIN E 
SEGURADORA 

NOSSA TRANSPARENCiA. SUA CONFIANÇA 

Dados da Apólice 

Apólice n 670 0000320774 Endosso Fatura n°.: Proposta: 4310758 
Renova Apólice n'a: Seguradora Anterior: 
Sucursal Emissora: Aracaju Moeda: Real Data de Emissão: 05 /11/2018 

Condiçpes Contratuais 

b) proceder redução de sua responsabilidade na mesma proporção da agravação dos prejuízos, se for por eia comprovado 
que os mesmos foram majorados em decorrência da morosidade na apresentarão dos documentos necessários para 
apuração dos prejuízos e valor a ser indenizado. 

15.5. A Seguradora poderá disponibilizar ao segurado, se houver solicitação neste sentido, cópia do relatório definitivo da 
regulação, depois de concluídas e esgotadas todas as análises referentes ao evento ocorrido e reclamado. 

Cláusula 16a a APURAÇÃO DOS PREJUÍZOS INDENIZÁVEIS 

16.1. Para determinação dos prejuízos indenizáveis, de acordo com as disposições deste seguro, a Seguradora valer-se-á 
dos registros contábeis do segurado, dos vestígios físicos, da documentação requerida e apresentada, e de quaisquer 
outros meios legais disponiveis, tomando-se ainda por base: 
a) a importácia necessária para reconstrução, reparação ou reposição dos bens já instalados, construidos ou montados, 
que tenham sido danificados. incluidas despesas aduaneiras e de transporte. desmontagem e remontagem, de modo a 
repô-ios no estado em que se encontravam imediatamente antes do sinistro, 
b) eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior; 
c) as despesas incorridas pelo segurado eiou por terceiros agindo em seu nome, na tentativa de evitar o sinistro, de 
combatê-lo ou de minorar seus efeitos: 
d) as despesas de salvamento comprovadamente efetuadas pelo segurado, durante elou após o sinistro, COM EXCEÇÃO 
DAQUELAS RELACIONADAS AO TRABALHO DE INVESTIGAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE BENS, CUJO REEMBOLSO 
DEPENDERA DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SEGURADORA; 
e) as despesas de desentulho, entendidas como sendo aquelas necessárias à remoção de entulho, incluindo 
carregamento, transporte e descarregamento em local adequado. Esta remoção poderá ser representada por 
bombeamento, escavações, desmontagens, desmantelamentos. raspagem, escoramento e até a simples limpeza. Para 
fins de garantia, entender-se-á por "entulho" a acumulação de escombros resultantes de partes danificadas dos bens 
sinistrados, ou de material estranho a estes, como, por exemplo, aluviões de terra, rocha, lama, água, árvores, plantas e 
outros detritos. FICA. TODAVIA. AJUSTADO QUE, EM NENHUMA HIPÓTESE, A SEGURADORA RESPONDERÁ PELAS 
DESPESAS DE DESENTULHO INCORRIDAS PARA: 
el) O DESENTULHO DE DESLIZAMENTOS DE TERRA QUE EXCEDEREM AOS CUSTOS DE ESCAVAÇÃO DO 
MATERIAL ORIGINAL DA ÁREA AFETADA POR TAIS DESLIZAMENTOS DE TERRA; 
e.2) REPARO DE BARRANCOS ERODIDOS OU OUTRAS ÁREAS NIVELADAS SE O SEGURADO DEIXOU DE TOMAR 
AS MEDIDAS NECESSÁRIAS OU NÃO TÊ-LAS TOMADO A TEMPO. 

16,1.1. Nas hipóteses previstas nas alíneas "e.1" e "e,2" do subitem anterior, a indenização ficará limitada ao valor das 
estruturas e obras de proteção aos taludes de terra, considerando seu estado imediatamente anterior à ocorrência do 
sinistro. 

162. Em complemento ao subitem anterior, fica ajustado que: 
a) no cálculo da indenização, serão levados em conta os preços de mercado, no dia e local do sinistro, inclusive despesas 
com fretes. e os custos unitários, devidamente atualizados, constantes no contrato de construção ou instalação e 
montagem, limitados ao efetivo prejuízo pertinente aos bens já construídos, instalados ou montados; 
b) com relação a tributos, a responsabilidade da Seguradora ficará sempre limitada às alíquotas utilizadas na composição 
do valor em risco declarado, mesmo que tais alíquotas sejam mais elevadas na data do sinistro. Em nenhuma hipótese, a 
Seguradora responderá peia variação de alíquotas ou sobre o seu reflexo na avaliação de bens sinistrados, caso essas a 
época da reposição, sejam inferiores as contabilizadas na ocasião da contratação do seguro; 
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Dados da Apólice 

Apólice n 670 0000320774 Endosso/Fatura n Proposta: 4310758 
Renova Apólice n°.: Seguradora Anterior: 
Sucursal Emissora: Aracaju Moeda: Real Data de Emissão: 05/ 1/20 8 

Condições Contratuais 

c) havendo reconstrução, reparação ou reposição que implique em custos superiores aos valores de bens já construidos. 

instalados ou montados, serão considerados os valores no estagio em que se encontravam na data do sinistro em relação 

ao seus valores finais, Deste modo, o valor pago a título de indenização, em nenhuma hipótese, ultrapassará a proporção 

entre o estado atual (data do sinistro) da obra e o seu valor final: 

d) no caso do meio de processamento de dados eletrônicos sofrer danos materiais amparados por este seguro, a base de 

avaliação será o custo do ambiente vazio mais os custos da cópia dos dados eletrônicos do backup ou dos originais de 
urna produção anterior. Esses custos não incluirão a pesquisa e a construção nem quaisquer custos de reconstrução, 

reunião e associação de tais dados eletrônicos. Se o meio não for reparado, substituído ou restaurado,: a base de 

avaliação será o custo do meio vazio. Contudo, em qualquer circunstância, estão excluídas quaisquer importância 

incluídas no valor de tais dados eletrônicos ao segurado ou a qualquer outra parte, mesmo se tais dados eletrônicos não 
puderem ser reconstruidos, reunidos ou associados; 

e) se o valor declarado na apólice for inferior ao valor em risco apurado por ocasião do sinistro, o segurado será 

considerado, para todos os fins e efeitos, como responsável pela diferença existente, e sofrerá rateio, mediante aplicação 
da seguinte fórmula: 

IND = (P - S F) x VRD 

VA 

Onde, 

IND = Indenização 

P = Prejuízos Indenizáveis 

S = Salvados, somente quando estes não ficarem de posse da Seguradora 

F = Franquia 

\v/RD = Valor em Risco Declarado 

VA = Valor em Risco Apurado 

Obs.: Quando o resultado da equação (P - S - F) exceder ao limite máximo de indenização da cobertura correspondente, 
prevalecerá, para efeito de calculo, o valor do limite máximo de indenização. 
f) se houver mais de um valor em risco especificado na apólice, este ficará separadamente sujeito à condição estabelecida 

na alínea anterior, não podendo o segurado alegar excesso de valor em risco declarado em uma verba para compensação 
da insuficiência de outro: 
g) da indenização serão deduzidos os valores correspondentes aos salvados, quando estes não ficarem de posse da 

-eguradora,  a franquia. caso aplicável, assim como o rateio, se houver: 

h) se o local do risco especificado na apólice for identificado como tombado pelo patrimônio histórico, artístico ou cultural. 

fica desde já ajustado, que em caso de sinistro, a Seguradora responderá somente pela parcela da indenização 

correspondente a um prédio convencional, isto é, estão excluídas deste seguro. as reclamações de indenização pelos 

custos ou despesas relativas á restauração das particularidades arquitetônicas que o levaram ao tombamento, como 

também, por qualquer prejuízo decorrente da depreciação artística do valor do imóvel. As disposições previstas nesta 

alínea não aplicar-se-á a cobertura adicional de responsabilidade civil geral e cruzada: 

:) em nenhuma hipótese. a indenização excederá ao valor dos bens índividualmente danificados na data do sinistro, 

estando ainda, condicionada aos limites máximos de indenização e de responsabilidade expressos na apólice; 

j) na hipótese de um sinistro estar abrangido por mais de uma das coberturas contratadas, prevalecerá àquela que for mais 

favorável ao segurado, ao seu critério, e respeitará o seu limite máximo de indenização, ficando compreendido que, em 

nenhuma circunstância, será admitida a acumulação de coberturas eiou de írnpodâncias seguradas 

Cláusula 17a - FRANQUIA EOU PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO 
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tiky TOKIOMARINE 

SEGURADORA 

NOSSA TRANSPARÊNC!A. SUA CONFIANÇA 

Dados da Apólice 

Apólice 670 0000320774 Endosso Fatura n°.: Proposta: 4310758 
Renova Apólice n°.: Seguradora Anterior: 
Sucursal Emissora: Aracaju Moeda: Real Data de Emissão: 05/11/2018 

Condições Contratuais 

17.1. O segurado participará, em cada sinistro, dos primeiros prejuízos indenizáveis, cujos percentuais e/ou valores foram 
estabelecidos por ocasião da contratação do seguro e estão expressos na apólice, respondendo a Seguradora, sem 
prejuízo aos demais termos deste contrato, somente pelas importâncias excedentes. 

Cláusula 18a - CONCORRÊNCIA DE APÓLICES 

18.1, O segurado que, na vigência deste contrato, pretender obter um novo seguro sobre os mesmos bens segurados eiou 
contra os mesmos riscos cobertos, nesta ou em outra Seguradora, deverá comunicar previamente, por escrito, a sua 
intenção a todas as Seguradoras envolvidas, SOB PENA DE PERDA DE DIREITO. 

18,2. O prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado pelas coberturas de responsabilidade civil, cuja indenização 
esteja às disposições deste seguro, será constituído pela soma das seguintes parcelas: 
a) as despesas comprovadamente efetuadas pelo segurado durante eiou após a ocorrência dos danos a terceiros, com o 
objetivo de reduzir a sua responsabilidade; 
b) valores das reparações estabelecidas em sentença judicial transitada em julgado efou por acordo entre as partes, nesta 
última hipótese com a anuência expressa das Seguradoras envolvidas. 

18.3. De maneira análoga, o prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado pelas demais coberturas será constituído 
peia soma das seguintes parcelas: 
a) despesas de salvamento COMPROVADAMENTE efetuadas pelo segurado durante eiou após a ocorrência do sinistro; 
b) valor referente aos danos materiais COMPROVADAMENTE causados pelo segurado efou por terceiros na tentativa de 
minorar o dano ou salvar a coisa; 
c) danos sofridos pelos bens segurados. 

18.4. A indenização relativa a qualquer sinistro não poderá exceder, em hipótese alguma, o valor do prejuízo vinculado à 
cobertura considerada. 

18.5. Na ocorrência de sinistro contemplando coberturas concorrentes, ou seja, que cobrem os mesmos interesses contra 
os mesmos riscos, em apólices distintas, a distribuição de responsabilidade entre as Seguradoras envolvidas deverá 
obedecer às seguintes disposições: 

18.5.1. Será calculada a indenização individual de cada garantia como se o respectivo seguro fosse o único vigente, 
considerando-se, quando for o caso, franquias, participações obrigatórias do segurado, limites máximos de garantia das 
coberturas e cláusulas de rateio; 

18.5.2. 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 garantia. O valor restante do limite máximo 
de garantia da apólice será distribuído entre as coberturas concorrentes, observados os prejuízos e os limites máximos de 
garantia destas coberturas; 
b) caso contrário, a indenização individual ajustada será a indenização individual, calculada de acordo com o subitem 
18.5.1. 
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TOKIO MAR! N E 
SEGURADORA 

NOSSA TRANSPARËNCIA. SUA CONFIANÇA 

Dados da Apólice 
Apólice tf.: 670 0000320774 Endosso/Fatura n°.: Proposta: 4310758 
Renova Apólice n'.: Seguradora Anterior: 
Sucursal Emissora: Aracaju Moeda: Real Data de Emissão: 05/11/2018 

Condições Contratuais 

18.5.3. Será definida a soma das indenizações individuais ajustadas das coberturas concorrentes de diferentes apólices, 
relativas aos prejuízos comuns, calculadas de acordo como subdem 18,5.2. 

18.5.3,1 Se a quantia a que se refere o subitem 18,5.3 for igual ou inferior ao prejuízo vinculado á cobertura concorrente, 
cada Seguradora envolvida participará com a respectiva indenização individual ajustada, assumindo o segurado a 
responsabilidade pela diferença, se houver; 

18.5.3,2. Se a quantia estabelecida no subitem 18.5.3 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 na forma do subitem 18.5.3. 

18,6. A sub-rogação relativa a salvados operar-se-á na mesma proporção da cota de participação de cada Seguradora na 
indenização paga. 

18.7. 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, 

Cláusula i9a - LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS 

19.1, O pagamento de qualquer indenização, com base neste seguro, somente poderá ser efetuado após terem sido 
relatadas, pelo segurado, as circunstâncias da ocorrência do sinistro, apuradas as suas causas, provados os valores a 
indenizar e o direito de recebê-los, cabendo ao segurado, ou quem o representar, prestar toda a assistência para que isto 
seja concretizado. 

19.2. A Seguradora terá o prazo de 30 (trinta) dias para, mediante acordo entre as partes, pagar a indenização 
correspondente ou realizar as operações necessárias para reconstrução, reparação ou reposição dos bens danificados, 
prazo esse contado a partir da realização da entrega de toda documentação requerida para regulação e liquidação do 
sinistro, Na impossibilidade de reconstrução, reparação ou reposição dos bens danificados, à época da liquidação do 
sinistro., a indenizarão será paga em dinheiro. 

19.3. Para bens que sejam financiados ou arrendados: 
a) o valor da indenização a ser paga ao agente financeiro, corresponderá ao valor do saldo devedor calculado na data do 
sinistro, atualizado até a data do efetivo pagamento pela Seguradora, considerando ,ando sido quitados todos os 
compromissos devidos peio segurado até o dia anterior à data da referida ocorrência; 
b) no cálculo do valor a indenizar serão levadas em conta as características dos sistemas de amortização e do plano de 
reajustamento das prestações do financiamento e as peculiaridades dos instrumentos contratuais; 
c) o pagamento da indenização, sob os termos das alíneas anteriores, implica na obrigatoriedade por parte do agente 
financeiro, de imediata desoneração do bem, RESSALVADOS OS CASOS DE OBRIGAÇÕES REMANESCENTES POR 
PARTE DO SEGURADO; 
d) qualquer saldo remanescente da indenização será paga ao segurado, desde que este valor, acrescido da quantia paga 
ao agente financeiro, não ultrapasse a importância segurada; 
e) será de inteira responsabilidade do segurado, qualquer diferença existente de saldo devedor que exceder ao valor 
indenizado. 
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