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I. CONDIÇÕES GERAIS
1. OBJETIVO DO SEGURO

1.1 Este seguro tem por objetivo indenizar o segurado, por perdas e danos de origem súbita, 
imprevista, futura e acidental, ocasionados aos bens segurados em consequência dos riscos 
cobertos, ocorridos durante a vigência da apólice, até os Limites Máximos de Indenização e/
ou sublimites estabelecidos em apólice e/ou certificado de seguro.

1.2 E quando contratada a cobertura de Responsabilidade Civil, será garantido mediante a 
ocorrência dos fatos durante o período de vigência da apólice e/ou certificado de seguro, o 
interesse legítimo do Segurado, indenizando-o das quantias pelas quais vier a ser responsável 
civilmente em sentença judicial transitada em julgamento ou em acordo autorizado de modo 
expresso pela Pottencial, relativas a reparações por Danos Corporais, Danos Materiais, e Da-
nos Morais causados aos Terceiros. Desde que, o Segurado pleiteie a garantia durante a vi-
gência da apólice ou nos prazos prescricionais em vigor.

2. BENS COBERTOS PELO SEGURO

2.1 O presente seguro destina-se a garantir o prédio e o conteúdo existente no local de risco, 
que componham estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviço em plena 
atividade e/ou locados para fins comerciais, e desde que sejam de propriedade do Segurado 
e inerentes ao seu ramo de atividade, tendo o Segurado a opção de contratação de cobertu-
ras adicionais ou cláusulas particulares, analisadas e autorizadas pela Pottencial, as quais es-
tarão expressamente mencionadas na Proposta e em apólice e/ou certificado de seguro.

Para os fins deste seguro, entende-se por:

2.1.1 Prédio e/ou imóvel: Compreende toda a construção estrutural do estabelecimento co-
mercial segurado, garantindo a cobertura para todos seus anexos, como prédios, edificações, 
muros e suas instalações fixas, sendo elas: elétricas, hidráulicas, sistemas de calefação e aque-
cimento, placas e/ou painéis solares, placas fotovoltaicas, aquecedores solares e/ou a gás, sis-
tema de refrigeração e sistema de ar-condicionado, elevadores e escadas rolantes, sistema de 
para-raios, detecção/ proteção e combate a incêndio, desde que sejam de uma única empre-
sa e/ou grupo empresarial/ societário, estejam localizados em um mesmo terreno e seu ende-
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reço seja devidamente descrito em apólice e/ou certificado de seguro. Exceto fundações, ter-

reno e alicerces, ou outras dependências que não estejam mencionadas nas coberturas 

garantidas por este contrato.

No caso dos Aquecedores solares, painéis/placas solares e/ou fotovoltaicas, estarão cober-

tos apenas quando fizerem parte da edificação e desde que estejam devidamente instala-

dos e fixados a estrutura do imóvel.

2.1.2 Para estabelecimentos segurados instalados em unidades autônomas de edifícios em 

condomínio, em caso de sinistro que acarrete danos ao “prédio”, este seguro abrangerá, in-

clusive, suas partes comuns, na proporção de sua cota parte, não estando coberto o “con-

teúdo”

2.1.3 Se o local do risco especificado na apólice for identificado como tombado pelo patrimô-

nio histórico, artístico ou cultural, fica desde já ajustado, que em caso de sinistro, a Pottencial 

responderá somente pela parcela da indenização correspondente a um prédio convencio-

nal, isto é, estão excluídas deste seguro, as reclamações de indenização pelos custos ou des-

pesas relativas à restauração das particularidades arquitetônicas que o levaram ao tomba-

mento, como também, por qualquer prejuízo decorrente da depreciação artística do valor do 

imóvel.

2.2 Conteúdo: Os bens necessários ao desenvolvimento das atividades profissionais, comer-

ciais, prestação de serviços e/ou industriais do Segurado (desde que não sejam excluídos em 

cada uma das coberturas contratadas) constituídos por:

a) Móveis, máquinas e utensílios: Bens em condições de uso e operação, tais como, 

máquinas e seus pertences/acessórios, aparelhos elétricos ou eletrônicos, eletrodo-

mésticos, ferramentas e mobiliário em geral, materiais e suprimentos para escritó-

rio;

b) Equipamentos eletrônicos de baixa voltagem: Equipamentos eletrônicos, de 

propriedade ou sob controle do segurado, enquanto instalados para operação per-

manente nas áreas internas das edificações que compõe o estabelecimento segu-

rado.
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Entende-se por equipamentos eletrônicos as máquinas ou equipamentos que utili-
zem transistores e/ou circuito impressos e conectados à rede elétrica (110 V ou 220 
V) e usem a eletricidade para realizar funções que não seja a transformação em ca-
lor, frio ou movimento, ou seja, que não transforme energia elétrica em energia me-
cânica ou térmica.

c) Equipamentos estacionários próprios e/ou arrendados: Consideram-se equipa-
mentos estacionários as máquinas e/ou equipamentos industriais, comerciais, tele-
fonia, comunicações, compressores, caldeiras, geradores, compactadores e incine-
radores de lixo, saunas, centrais de ar-condicionado e de gás, de refrigeração, 
sucção e recalque, e agrícolas de “tipo fixo”, somente quando instalados para ope-
ração permanente em local determinado, de propriedade do Segurado ou sob seu 
controle.

d) Equipamentos estacionários próprios e/ou arrendados: Consideram-se equi-
pamentos estacionários as máquinas e/ou equipamentos industriais, comerciais, te-
lefonia, comunicações, compressores, caldeiras, geradores, compactadores e inci-
neradores de lixo, saunas, centrais de ar-condicionado e de gás, de refrigeração, 
sucção e recalque, e agrícolas de “tipo fixo”, somente quando instalados para ope-
ração permanente em local determinado, de propriedade do Segurado ou sob seu 
controle.

j) Mercadorias e matérias primas: Qualquer produto (gêneros, artigos manufatura-
dos etc.) utilizados na fabricação de artigos, suscetível de ser comprado ou vendi-
do; desde que sejam inerentes à atividade do Segurado;

2.2.1 Consideram-se, também, como conteúdo as instalações específicas e necessárias ao 
funcionamento de quaisquer máquinas ou equipamentos tais como: cabo coaxial, cabo de 
fibra ótica, instalações de antenas, torres e transformadores.

O fato de alguns bens análogos aos mencionados acima estarem fixados a qualquer parte do 
prédio, inclusive solo, não altera a sua condição de conteúdo.

2.3. Bens de terceiros em poder do segurado: Eventuais bens de propriedade de terceiros, 
tais como mercadorias, maquinismos ou equipamentos, móveis, utensílios e matérias-primas, 
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em poder do Segurado sob sua custódia e/ou guarda ou  transferidos temporariamente para 

os locais, dependências ou áreas de propriedade do Segurado, para fins de manufatura, be-

neficiamento, usinagem e outros trabalhos, reparo e/ou manutenção, quando inerentes à sua 

atividade, devidamente discriminadas na Apólice, os quais devem ser considerados no valor 

em risco declarado, estarão abrangidos por este seguro, pelas as perdas ou danos materiais 

de origem súbita, imprevista e acidental sofridas por bens, em decorrência de todas as co-

berturas contratadas na apólice, exceto no caso das coberturas adicionais que tenham ex-

clusão específica para bens de terceiros, desde que:

a) A existência deles no local do seguro seja comprovada por documentação fiscal 

tais como: notas fiscais de entrada e de saída e respectivos registros oficiais (livros 

fiscais), contrato de locação ou de arrendamento, conforme for o caso;

b) Sejam inerentes ao seu ramo de atividade;

c) A presente cobertura é exclusiva para bens no interior dos estabelecimentos se-

gurados, expressamente discriminados na apólice, não abrangendo bens localiza-

dos em Depósitos, Armazéns e/ou CDs de distribuição;

d) Não sejam excluídos do seguro, conforme consta na Cláusula 12ª destas Condi-

ções Gerais e Cláusulas de Cobertura específica.

2.3.1. A indenização por bens de terceiros será paga aos seus respectivos proprietários, po-

dendo ser paga ao Segurado, sob a forma de reembolso, se esse comprovar que já indenizou 

os proprietários dos respectivos bens sinistrados.

2.4. Bens do Segurado em poder de terceiros: Bens de propriedade do segurado tais como 

mercadorias, maquinismos ou equipamentos, móveis, utensílios e matérias-primas, eventual-

mente em poder de terceiros, transferidos temporariamente, para fins de manufatura, benefi-

ciamento, usinagem e outros trabalhos, reparo e/ou manutenção quando inerentes à sua ativi-

dade, devidamente discriminadas na Apólice, os quais devem ser considerados no valor em 

risco declarado, estarão abrangidos por este seguro, pelas as perdas ou danos materiais de 

origem súbita, imprevista e acidental sofridas por bens, em decorrência de todas as cobertu-

ras contratadas na apólice, exceto no caso das coberturas adicionais que tenham exclusão 

específica para bens de terceiros, desde que:
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a) A existência deles no local de terceiros seja comprovada por documentação fis-
cal tais como: notas fiscais de entrada e de saída e respectivos registros oficiais (li-
vros fiscais), contrato de locação ou de arrendamento, conforme for o caso;

b) Sejam inerentes ao seu ramo de atividade;

c) O segurado tenha informado o endereço como local segurado, bem como o va-
lor em risco/limite, não abrangendo bens localizados em Depósitos, Armazéns e/ou 
CDs de distribuição;

d) Não sejam excluídos do seguro, conforme consta na Cláusula 12ª destas Condi-
ções Gerais e Cláusulas de Cobertura específica.

2.5. Seguro contratado por locatário: Se o seguro for contratado por Locatário, na ocorrên-
cia de sinistro indenizável para prédio e conteúdo, serão observadas as seguintes condições:

a) Ocorrendo danos ao prédio, a indenização devida estará limitada ao Limite Má-
ximo de Indenização das coberturas de natureza predial e será paga diretamente 
ao proprietário do imóvel;

b) Ocorrendo danos ao conteúdo, a indenização devida estará limitada ao Limite 
Máximo de Indenização das coberturas correspondentes e será paga diretamente 
ao Segurado.

3. COBERTURAS DO SEGURO

3.1. Este seguro é composto de cobertura básica e adicionais. Sendo obrigatória a contrata-
ção de da cobertura básica, e pelo menos ou mais coberturas adicionais abaixo, escolhidas a 
critério do proponente do seguro, e sujeitas ao pagamento de prêmio complementar, se hou-
ver

3.2. BÁSICA - Incêndio, queda de raio, queda de aeronave, fumaça, explosão de qualquer na-
tureza e implosão

1. Alagamento e Inundação

2. Concessionária de Veículos - Excluindo veículos ao ar livre



Riscos Nomeados
Condições gerais

Av. Raja Gabaglia, 1143 - 19º andar, Luxemburgo | CEP 30380-403 | Belo Horizonte - MG
Ouvidoria: 0800 200 1080 | ouvidoria@pottencial.com.br

Versão: Agosto de 2021 11

3. Concessionária de Veículos - Extensão para Veículos ao ar livre

4. Concessionária de Veículos - Veículo em Exposição, feiras ou amostra

5. Concessionária de Veículos - Veículos armazenados em locais de terceiros

6. Danos elétricos

7. Danos na fabricação

8. Delivery (mercadorias em trânsito)

9. Derrame de Sprinklers

10. Desmoronamento

11. Equipamentos Danos de Causa Externa

12. Equipamentos ou Objetos Portáteis (incluindo home office)

13. Fidelidade de Empregados

14. Impacto de veículos terrestres

15. Mercadorias em Ambientes Frigorificados

16. Operações de carga, descarga, içamento ou descida

17. Perda e/ou pagamento de aluguel

18. Quebra de vidros e anúncios luminosos;

19. Quebra de máquinas

20. Responsabilidade civil cabeleireiro

21. Responsabilidade civil concessionária de veículos

22. Responsabilidade civil condomínios comerciais “shopping centers”

23. Responsabilidade civil empregador
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24. Responsabilidade civil estabelecimentos de ensino

25. Responsabilidade civil farmácias e drogarias

26. Responsabilidade civil guarda de veículos de terceiros - compreensiva

27. Responsabilidade civil guarda de veículos - adicional de percurso

28. Responsabilidade civil operações estabelecimentos comerciais e/ou industriais

29. Responsabilidade civil pet shop

30. Roubo e/ou furto qualificado de bens

31. Roubo de valores

32. Ruptura de Tanques e Tubulações

33. Tremor de terra, terremoto ou maremoto

34. Tumultos, greves e “lockout”, atos dolosos, vandalismo e comoção civil

35. Vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo e neve

3.3. As coberturas contratadas serão válidas somente quando estiverem expressamente indi-
cadas na apólice de seguro e respeitadas todas as condições estabelecidas nestas condições 
gerais e nas respectivas coberturas adicionais contratadas.

3.4. Inclusões ou exclusões de coberturas, a qualquer tempo no período de vigência da apóli-
ce, poderão ser solicitados à Pottencial pelo segurado, se aceitos, serão ratificados e descritos 
por meio de endossos à apólice, com cobrança do prêmio respectivo, correspondente ao pe-
ríodo a decorrer entre a data da solicitação até o final de vigência da apólice.

4. PREJUÍZOS INDENIZÁVEIS

Serão indenizáveis, os danos, as perdas e os prejuízos decorrentes dos riscos cobertos previs-
tos e expressamente incluídos nesta apólice.
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4.1 Fica entendido e acordado que, até o Limite de 10% do valor declarado para cada co-
bertura de Danos Materiais contratado e descrito em apólice limitado ao máximo de R$ 
1.000.000,00 (Um milhão de Reais), também estarão amparados os prejuízos indenizáveis 
em consequência de um evento coberto, conforme descrito abaixo:

4.1.1. DEMOLIÇÃO E DESENTULHO:  Estarão cobertos até o limite máximo de indenização fi-
xado na apólice, os Custos das despesas de desentulho, necessários à reparação ou reposição 
dos bens segurados danificados em consequência de um risco coberto por esta apólice, in-
cluindo carregamento, transporte e descarregamento em local adequado.

4.1.2. DESPESAS COM INSTALAÇÃO EM NOVO LOCAL: Estarão cobertos até o limite máxi-
mo de indenização fixado na apólice, as Despesas decorrentes de mudança em caráter defi-
nitivo para outro local, direta e exclusivamente decorrentes de um sinistro coberto por esta 
apólice e a seguir descriminadas:

a) Obras de adaptação;

a) Colocação de vitrinas, balcões, armações e outras instalações;

a) Fundo de comércio que tiver que pagar para obtenção de um novo ponto, equi-
valente ao ponto sinistrado;

a) Fretes para mudança.

4.1.3 DESPESAS DE COMBATE A INCÊNDIO: São encargos e despesas com a brigada de in-
cêndio e na extinção de incêndios, que foram necessários e razoavelmente incorridos pelo Se-
gurado a fim de prevenir ou minimizar a extensão de qualquer destruição ou dano segurado 
em relação aos bens cobertos, incluindo o custo de material gasto, porém excluindo salários, 
ordenados e desembolsos similares, a favor do pessoal próprio ou de pessoal contratado pelo 
Segurado, e apenas à medida que tais despesas não foram recuperadas de uma autoridade 
pública ou de qualquer outra parte.

4.1.4 DESPESAS DE SALVAMENTO E CONTENÇÃO DE SINISTROS: São aquelas despesas in-
corridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, reparos temporários ou ações 
emergenciais, após a ocorrência de um sinistro coberto pelo presente contrato de seguro, de 
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modo a minorar as consequências, reduzindo os prejuízos e evitando a propagação dos riscos 

cobertos, salvando e protegendo os bens ou interesses descritos nesta apólice.

Contensão de sinistro são aquelas despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de me-

didas imediatas ou ações emergenciais para evitar o sinistro iminente e que seria coberto pelo 

presente contrato de seguro, a partir de um incidente ou perturbação do funcionamento das 

instalações seguradas, sem as quais os eventos cobertos e descritos na presente apólice se-

riam inevitáveis ou ocorreriam de fato; condicionada qualquer situação aos exatos termos das 

coberturas contratadas.

Estarão cobertos apenas os Incidentes ou perturbação de funcionamento das instalações 

seguradas: evento súbito, acidental ou imprevisto quanto a sua realização ou efetivação den-

tro da vigência do contrato de seguro, desconhecido do Segurado, e externo ao bem ou ao 

interesse segurado pelo presente contrato de seguro, e que pode constituir a causa dos danos 

cobertos pelo presente contrato de seguro.

Nos termos da legislação civil vigente, o Segurado se obriga a avisar a Pottencial, ao cons-

tatar qualquer incidente ou perturbação na sua operação ou ao receber uma ordem de Au-

toridade Competente que possa gerar pagamento de indenização.

A Pottencial não estará obrigada, em nenhuma hipótese, ao pagamento de despesas com 

medidas excessivas, inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, e ao 

pagamento de despesas não decorrentes diretamente dos riscos cobertos por esta apólice 

de seguro.

Medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas: são providências 

tomadas sem qualquer relação direta com o incidente ou com a perturbação do funciona-

mento das instalações seguradas, assim como quando tais providências forem tomadas de 

maneira inapropriada.

Se, apesar da execução das medidas de contenção ocorrer o sinistro coberto pela presente 

apólice, as despesas indenizadas ou reembolsadas pela Pottencial não serão descontadas do 

limite segurado pertinente à cobertura afetada.

4.1.5 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: São os custos adicionais das horas extraordinárias, 

bem como, as despesas extraordinárias resultantes de:
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a) frete expresso ou afretamento de transportes nacionais (excluído o afretamento 
de aeronaves), desde que sejam decorrentes de um acidente coberto pelo presente 
seguro;

b) as despesas com impostos alfandegários, taxas de importação, frete (do local 
do sinistro até o de reparo e vice-versa) e outras taxas, relacionadas à aquisição de 
materiais e serviços para reparação, reposição, ou nova autorização de funciona-
mento.

4.1.6 DESPESAS COM RECOMPOSIÇÃO DE REGISTROS E DOCUMENTOS: São as despesas 
necessárias à recomposição de registros e documentos, em caso de perda ou destruição cau-
sada por eventos cobertos por garantia contratada na apólice.

Estas despesas são aplicáveis aos registros e documentos que estiveram no local segurado 
especificado na apólice, com como estarão amparados também os registros e documentos 
de terceiros quando inerentes ao ramo de atividade do segurado.

Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 12ª - EXCLUSÕES das Condições Gerais que 
não tenham sido expressamente alteradas pela presente cobertura ou pelas demais cober-
turas adicionais contratadas, não estão cobertos quaisquer prejuízos, ônus, perdas ou da-
nos, direta ou indiretamente causados por resultantes de, ou para os quais tenham contri-
buído:

a) Erro de confecção, apagamento por revelação incorreta, velamento, desgaste, 
deterioração gradativa, vício próprio, roeduras ou estragos por animais daninhos 
ou pragas, umidade e mofo;

b) Despesas de programação, apagamento de trilhas ou registros gravados em 
fitas magnéticas, quando tal apagamento for devido à ação de campos magné-
ticos de qualquer origem;

c) Papel moeda, moeda cunhada, ações, bônus, cheques, selos, estampilhas e 
quaisquer ordens escritas de pagamento;

d) Extravio de documentos;
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e) Confisco, nacionalização ou requisição por ordem de qualquer autoridade fe-
deral, estadual ou municipal, ou outras autoridades, que possuam os poderes 
para assim proceder;

f) despesas com elaboração de programas e/ou softwares;

g) Qualquer tipo de softwares desenvolvidos pelo segurado ou comprados de 
fornecedores externos;

h) Recomposição de arquivos de dados eletrônicos que não estejam devidamen-
te armazenados e em local isolado e externo ao prédio em que funcione o CPD;

i) Documentos que possuam valor histórico;

j) Quando ao ar livre: máquinas, geradores, transformadores e demais equipa-
mentos móveis ou estacionários, totens, mercadorias e matérias primas, inclusive 
de terceiros, assim como outros bens ao ar livre, não mencionados expressamen-
te nos subitens anteriores;

k) Bens de terceiros em poder do segurado, salvo quando contratada cobertura 
adicional específica em apólice/certificado de seguro.

4.1.7 DESPESAS COM HONORÁRIOS DE PERITOS: Eventuais despesas com honorários pa-

gos pelo segurado a peritos ou consultores, objetivando a perfeita abordagem, comprovação, 

mensuração, identificação e peritagem do sinistro coberto por Danos Materiais e Lucros Ces-

santes, serão reembolsáveis por este seguro até o limite especificado na especificação da 

apólice, desde que sejam atendidas cumulativamente as seguintes condições:

a) Os honorários ou critérios de sua fixação sejam previamente acordados entre a 

Pottencial e o Segurado;

b) O laudo principal certifique que os dados utilizados estejam em consonância 

com os registros do segurado e não estejam em desacordo com os princípios bási-

cos de apuração.

A soma da indenização não poderá exceder o Limite Máximo de Indenização destinado e de-

clarado para as coberturas Básica ou adicionais contratadas.



Riscos Nomeados
Condições gerais

Av. Raja Gabaglia, 1143 - 19º andar, Luxemburgo | CEP 30380-403 | Belo Horizonte - MG
Ouvidoria: 0800 200 1080 | ouvidoria@pottencial.com.br

Versão: Agosto de 2021 17

O valor indenizável é único, e não se aplica, portanto, isoladamente por tipo de despesa co-
berta e não poderá ultrapassar o Limite Máximo de Garantia da Apólice estabelecido.

Não haverá reintegração do limite de cobertura indicado para a presente cláusula, poden-
do ser estabelecido expressamente neste contrato de seguro, mediante acordo prévio entre as 
partes.

A Pottencial poderá, mediante acordo entre as partes, indenizar o Segurado em dinheiro, re-
paro ou por meio de reposição dos bens danificados ou destruídos, o que igualmente implica-
rá o pleno cumprimento de suas obrigações estabelecidas neste seguro.

As despesas ou prejuízos indenizados ou reembolsados pela Pottencial não serão descon-
tadas do limite segurado pertinente à cobertura afetada.

5. AMBITO GEOGRÁFICO

As disposições deste seguro aplicam-se aos bens segurados no local de risco indicado pelo 
segurado, conforme discriminado na apólice, em Território Nacional, salvo disposição em con-
trário.

6. LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO (LMI)

6.1. O Limite Máximo de Indenização destas Condições Gerais, representa o limite fixado pelo 
Segurado para cada cobertura contratada, valor máximo assumido pela Pottencial, resultante 
de determinado evento ou série de eventos ocorridos durante a vigência desta apólice. Esse 
limite não representa, em qualquer hipótese, pré-avaliação do objeto ou interesse segurado.

6.2. Fica entendido e acordado que o valor da indenização a que o Segurado tem direito, 
com base nas condições desta apólice, não poderá ultrapassar o valor do objeto ou interesse 
segurado no momento do sinistro.

6.3. Os Limites Máximos de Indenização não se somam nem se comunicam. Desse modo, em 
caso de Sinistro, o Segurado não pode alegar excesso de verba em qualquer Cobertura para 
compensação de eventual insuficiência de outra.
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6.4. A cada sinistro, o Limite Máximo de Indenização da Cobertura sinistrada ficará automa-
ticamente reduzido do valor da indenização devida ou paga.

6.5. Reintegrações, reduções ou aumentos de Limite Máximo de Indenização a qualquer tem-
po no período de vigência da apólice, poderão ser solicitados à Pottencial pelo segurado, se 
aceitos, serão ratificados por meio de endosso à apólice e cobrança do prêmio respectivo, 
correspondente ao período a decorrer entre a data da solicitação até o final de vigência da 
apólice.

7. LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA DA APÓLICE (LMGA)

7.1. O LMGA da apólice representa o valor máximo indenizável em um único evento ou o so-
matório das indenizações devidas durante a vigência desse seguro, salvo outra definição ex-
pressa na apólice, não poderá ultrapassar ao somatório dos Limites Máximos de Indenização 
das coberturas abaixo, ficando limitado ao Valor em Risco Declarado do local atingido:

a) Incêndio, Queda de Raio, Queda de Aeronave, Fumaça, Explosão de Qualquer 
Natureza e Implosão

b) Lucros Cessantes

7.2. Quando não forem contratadas as Coberturas constantes da alínea “b” do subitem, o Li-
mite Máximo de Garantia da apólice (LMGA) será igual ao da cobertura básica (Incêndio, 
Queda de Raio, Queda de Aeronave, Fumaça, Explosão de Qualquer Natureza e Implosão.

8. COBERTURA SIMULTÂNEA (MUDANÇA DE LOCAL)

8.1. Caso o Segurado venha a mudar suas instalações para outro endereço, haverá a cobertu-
ra simultânea nos dois locais por um período de trinta dias corridos, garantindo a indenização 
por perdas e danos materiais, até o limite estabelecido na especificação da apólice, sem ne-
nhum custo adicional.

8.2. Para efetivar esta cobertura é necessário que a Pottencial  seja comunicada da data real 
da mudança antes do seu início (antecedência mínima de 10 dias), poderá ser vistoriado o 
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novo local e caso necessário, providenciar as alterações na apólice, para adequar à nova rea-
lidade.

8.3. Estão expressamente excluídas quaisquer reclamações decorrentes do transporte dos 
bens, inclusive carga e descarga.

9. FORMA DE CONTRATAÇÃO

Conforme estipulado na Especificação da Apólice, o presente seguro será regido por uma das 
formas de contratação previstas abaixo, para cada um dos Locais de Risco descritos na Espe-
cificação da Apólice, separadamente.

9.1. Para a Cobertura Básica (Incêndio, Queda de Raio, Queda de Aeronave, Fumaça, Ex-
plosão de Qualquer Natureza e Implosão) e Lucros Cessantes consequentes de Danos Ma-
teriais:

Seguro a Primeiro Risco Absoluto: Trata-se de forma de contratação sem aplicação da cláu-
sula de Rateio, ou seja, a Pottencial responderá integralmente pelos prejuízos cobertos inde-
pendentemente dos Valores em Risco dos objetos segurados, até os respectivos Limites Máxi-
mos de Indenização estabelecidos na Especificação da Apólice, e observadas as demais 
cláusulas e condições da Apólice, bem como o Limite Máximo de Garantia dela.

Serão considerados como Primeiro Risco Absoluto os locais cujo Valor em Risco sejam 
iguais ou menores que R$ 5.000.000,00.

Risco Relativo (com concessão de Rateio de 80%): a Pottencial responderá pelos prejuízos 
cobertos até o limite máximo de indenização especificado na apólice, desde que o Valor em 
Risco Declarado (VRD) seja igual ou superior a 80% (oitenta por cento) do Valor em Risco 
Apurado (VRA) no momento do sinistro. Caso contrário, correrá por conta do segurado a par-
te proporcional dos prejuízos correspondente à diferença entre o Valor em Risco Apurado no 
momento do sinistro e o Valor em Risco expressamente declarado na apólice, sendo as inde-
nizações calculadas conforme rateio descrito abaixo:

I= VRD x P 
      VRA
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Onde:

I = Indenização
P = Prejuízo 
VRD = Valor em Risco Declarado
VRA = Valor em Risco Apurado

Cada verba, se houver mais de uma na apólice, ficará sujeita a essa condição, não podendo o 
segurado alegar excesso de valor em risco declarado numa verba para compensação de insu-
ficiência de outra.

Serão considerados como Primeiro Risco Relativo e sujeitos a cláusula de rateio os locais 
cujo Valor em Risco sejam superiores a R$ 5.000.000,00.

9.2. Para as Demais Coberturas Adicionais, a forma de contratação é:

1º Risco Absoluto: a Pottencial responderá integralmente pelos prejuízos cobertos indepen-
dentemente dos valores em risco dos objetos segurados garantidos pela presente apólice, 
sem aplicação de proporcionalidade (rateio), até os respectivos Limites de Indenização e su-
blimites estabelecidos na Especificação, deduzidas eventuais franquias e/ou Participação 
Obrigatória do Segurado bem como a regulação do sinistro na forma prevista por esta apóli-
ce.

Em caso de sinistro, o segurado não poderá alegar excesso de verba em qualquer cobertura 
para compensação de eventual insuficiência de outra.

Na hipótese de contratação do seguro com fixação de Limite Máximo de Indenização Úni-
co, para diversas garantias, incluindo a Garantia Básica, será aplicada a todas as garan-
tias, a forma de contração de Seguro a 1º Risco Relativo, com ou sem rateio de 80%, con-
forme estipulado na especificação da apólice.

10. ACEITAÇÃO, VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO DA APÓLICE DE SEGUROS

10.1. A contratação, modificação/alteração do seguro e/ou do risco, bem como a renovação 
do seguro deverá ser feita por meio de proposta escrita que contenha os elementos essenciais 
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para análise, aceitação ou recusa dos riscos propostos, bem como a informação da existência 
de outros seguros cobrindo os mesmos interesses contra os mesmos riscos, declarado pelo 
proponente ou por seu representante legal ou pelo seu corretor de seguros, desde que, por ex-
pressa solicitação de qualquer um dos anteriores.

10.2. A Pottencial possui o prazo de até 15 (quinze) dias corridos, para manifestar-se sobre a 
proposta, contados a partir da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renova-
ções, bem como para alterações que impliquem em modificações de risco. A ausência da ma-
nifestação, nos prazos previstos, caracterizará a aceitação da proposta.

10.3. A contagem do prazo de avaliação da proposta ficará suspensa, caso a Pottencial, justi-
ficando o novo pedido, solicite documentos ou informações complementares para uma me-
lhor análise do risco proposto, voltando a correr a partir do primeiro dia útil após a data em 
que se der a entrega da documentação, observando-se, ainda, que a mencionada solicitação 
poderá ocorrer apenas uma vez.

10.4. Nos casos em que a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração da 
cobertura de resseguro facultativo, os prazos previstos nesta cláusula para análise da propos-
ta serão suspensos, até que os resseguradores se manifestem formalmente.

10.5. A Pottencial deverá informar, por escrito, ao proponente, seu representante legal ou cor-
retor de seguros, sobre a inexistência de cobertura especificando os motivos da recusa.

10.6. Na hipótese prevista anteriormente, é vedada a cobrança de prêmio total ou parcial, até 
que seja integralmente concretizada a cobertura de resseguro e confirmada a aceitação da 
proposta.

10.7. O eventual recebimento antecipado de prêmio, no todo ou em parte, não caracterizará 
a aceitação automática do seguro. No entanto, inicia-se um período de cobertura condicio-
nal. Em caso de não-aceitação, a cobertura de seguro terá validade ainda por 2 (dois) dias 
úteis após o recebimento da recusa pelo Corretor ou Segurado, descontando-se do prêmio 
pago apenas o período, “pro-rata temporis”, em que vigorou a cobertura condicional e devol-
vendo-se ao Segurado a diferença do prêmio recebido antecipadamente, se houver, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias corridos contados a partir da formalização da recusa, decorrido o 
qual, será devida atualização monetária desde a data do pagamento pelo Segurado até a 
data da efetiva restituição, de acordo com as normas e índice vigente na data da devolução.
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10.8. A cobertura concedida pela Pottencial começa às 24 (vinte e quatro) horas do dia esti-
pulado para o seu início e finda às 24 (vinte e quatro) horas do dia fixado para o seu término.

10.9. A emissão da apólice será feita em até 15 (quinze) dias, após a data de aceitação da 
proposta.

10.10. Na hipótese de recepção da proposta com adiantamento de valor para futuro paga-
mento parcial ou total do prêmio, seu início será a partir das 24 horas da data da recepção da 
proposta, sendo seu término também às 24 horas da data para tal fim indicada.

10.11. O segurado, a qualquer tempo, poderá subscrever nova proposta ou solicitar emissão 
de endosso, para alteração do limite da garantia contratualmente previsto, ficando a critério 
da Pottencial sua aceitação e alteração do prêmio, quando couber.

10.12. A renovação desta apólice não é automática. Para sua renovação, deverá ser encami-
nhada à Pottencial  toda a documentação pertinente à avaliação do seguro. Com base na 
análise dessas informações será determinado os novos termos, condições e valores nos quais 
a Apólice poderá, ou não, ser renovada.

11. BENS, OBJETOS OU INTERESSES NÃO COMPREENDIDOS NESTE SEGURO

Além dos bens não compreendidos especificamente descritos em cada uma das coberturas 
e, salvo se previsto na cobertura adicional contratada, excluem-se do presente seguro 
quaisquer prejuízos, ônus, perdas, danos de qualquer natureza, direta ou indiretamente 
causados a:

a) Aeronaves de qualquer tipo, satélites, embarcações, trens, vagões e locomoti-
vas, salvo quando se tratar de mercadorias próprias e bens inerentes à atividade 
do segurado, devidamente comprovado por meio de notas fiscais ou contratos 
específicos;

b) Água estocada, estradas, ramais de estradas de ferro;

c) Árvores, paisagismo, gramados, florestas, plantações;

d) Animais;
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e) Aparelhos de telefone celular, GPS, Agendas eletrônicas, calculadoras de bol-
so e similares, salvo quando se tratar de mercadorias disponíveis para venda ou 
recebidas para conserto e desde que não sejam excluídos pela Cláusula de Co-
bertura em que o sinistro ocorrer;

f) Automóveis, motocicletas, motonetas e similares licenciados para uso em via 
pública, mesmo que caracterizado como mercadoria destinado a venda e expo-
sição e inerente a atividade do segurado;

g) Bens ao ar livre que não tenham sido fabricados para essa finalidade, salvo 
quando contratada cobertura adicional específica em apólice/certificado de se-
guro;

h) Bens em trânsito;

i) Bens não inerentes à atividade exercida pela empresa;

j) Dinheiro ou cheques, ações, cupons e todas as outras formas de títulos, moeda 
cunhada, papel moeda, títulos, cartões, conhecimentos, ordens de pagamento, 
vales transporte, refeição, alimentação e similares, apólices de seguro e quais-
quer instrumentos ou contratos, negociáveis ou não representando dinheiro ou 
bens ou interesses nos mesmos;

k) Edificação utilizada como moradia seja habitual ou temporária;

l) Edificação e/ou riscos localizados em mercados populares, públicos ou Cea-
sas.

m) Galpões de Vinilona, alpendres, barracões e similares, salvo quando contra-
tada cobertura adicional específica em apólice/certificado de seguro;

n) Edificações desapropriadas pelo Poder Público; notificadas ou condenadas 
ou impedidas de ser habitadas;

o) Edificações desocupados e/ou desabitados, em construção e/ou montagem, 
em demolição e/ou em alteração estrutural;
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p) Edificações e conteúdo de edificações construídas em fazendas, entendendo 
como tal propriedades onde são exploradas atividades tais como: agricultura, 
pecuária, suinocultura, avicultura, piscicultura, apicultura e outras atividades 
análogas às mencionadas seja para qual fim for;

q) Edificações, e respectivo conteúdo, quando em reforma ou alteração estrutu-
ral do imóvel, admitidos, porém, pequenos trabalhos de reparos destinados à 
manutenção do imóvel cujo valor total da obra não supere 1% (um por cento) do 
Limite Máximo de Indenização da cobertura básica;

r) Empresas com razão social e CNPJ distintos que ocupem o mesmo espaço físi-
co ou que não estejam isolados entre si (com comunicação interna por portas ou 
outras aberturas).

s) Empresas que estejam em comunicação com residências/moradias de qual-
quer espécie (com comunicação interna por portas ou outras aberturas);

t) Equipamentos portáteis tais como palmtops, laptops, notebooks, aparelhos de 
telefone celular, GPS e similares quando utilizados fora do local segurado, exceto 
quando contratada cobertura adicional;

u) Fundações e alicerces, terrenos, ou quaisquer tipos de contenção de terreno, 
rocha, taludes e encostas, quer sejam naturais ou artificiais, recursos naturais 
existentes no solo ou subsolo, minas subterrâneas e outras jazidas localizadas 
abaixo da superfície do solo, barragem e água represada, estradas e ramais de 
estradas de ferro;

v) Imóveis que estejam sendo utilizados para fins distintos daqueles informados 
na proposta de seguro, bem como os seus respectivos conteúdos;

w) Máquinas, equipamentos e implementos agrícolas e florestais;

x) Equipamentos Móveis, Próprios ou arrendados;

y) Equipamentos cinematográficos, fotográficos e/ou de televisão, operados em 
estúdios, laboratórios ou reportagens internas e externas;
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z) Papéis de crédito, obrigações em geral, títulos e documentos, de qualquer es-
pécie, livros de contabilidade, quaisquer outros livros comerciais, moldes, matri-
zes, modelos, debuxos, plantas, mapas, manuscritos, projetos e desenhos certi-
dões, registros, documentos, escrituras públicas ou particulares, valores 
mobiliários;

aa) Qualquer estrutura, fundação ou engaste de apoio ou sustentação, revesti-
mento ou parede refratária de qualquer aparelho, com ou sem combustão, bem 
como material refratário ou isolante;

bb) Raridades, antiguidades, relógios, tapetes orientais, peças e/ou obras de 
arte, quadros, joias, metais preciosos ou pedras preciosas, selos, coleções, obje-
tos com valores estimativos ou históricos;

cc) Todo e qualquer local de risco, instalações ou demais objetos do Seguro lo-
calizados em mar aberto que não estejam firmemente conectados a terra ou cos-
ta, inclusive para quaisquer tubulações que se estendam em direção ao mar, 
após a primeiro flange, válvula, bomba ou outro dispositivo firmemente instala-
do em terra;

12. RISCOS EXCLUÍDOS

Além das limitações e riscos excluídos descritos em cada uma das coberturas e, salvo se 
previsto na cobertura adicional contratada, excluem-se do presente seguro quaisquer pre-
juízos, ônus, perdas, danos ou responsabilidades de qualquer natureza, direta ou indireta-
mente causados por resultantes de, ou para os quais tenham contribuído, riscos decorren-
tes de:

a) Atos de autoridades públicas, salvo aqueles exclusivamente motivados para 
evitar propagação de danos cobertos por esta apólice;

b) Ato cibernético, ou seja, ato não autorizado, mal-intencionado ou criminoso, 
ou uma série de atos não autorizados, mal-intencionados ou criminosos relacio-
nados, independente da hora e do local, ou da ameaça ou farsa envolvendo 
acesso, processamento, uso ou operação de qualquer sistema de computador.
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c) Confisco, nacionalização e requisição por ordem de qualquer autoridade que 
possua o poder “de jure” ou “de facto” para assim proceder;

d) Custos extras de reparo, substituição ou melhorias exigidas por qualquer nor-
ma, regulamento, estatuto ou lei que restrinja o/a reparo, alteração, uso, opera-
ção, construção, reconstrução ou instalação na propriedade segurada;

e) Dano, responsabilidade ou despesa causada por, atribuída a, ou resultante de 
qualquer arma química, biológica, bioquímica ou eletromagnética, bem como a 
utilização ou operação como meio de causar prejuízo, de qualquer computador 
ou programa, sistema ou vírus de computador, ou ainda, de qualquer outro siste-
ma eletrônico;

f) Danos causados pela ação paulatina de temperatura, umidade, infiltração e 
vibração, bem como por poluição, contaminação, vazamento, extravasamento e 
resíduos industriais, danos causados pelo transbordamento e/ou entupimento de 
calhas com infiltração de água;

g) Danos causados pelo manuseio, uso ou por imperfeição de produtos fabrica-
dos, vendidos, negociados ou distribuídos pelo Segurado, depois de entregues a 
terceiros, definitiva ou provisoriamente a qualquer título, e fora dos locais direta-
mente ocupados ou controlados pelo Segurado;

h) Danos consequentes do abandono das instalações, assim como instalações e 
locais de risco abandonados, caracterizados pela falta de manutenção, sem se-
gurança patrimonial e operacional ou sem as proteções obrigatórias contra in-
cêndio disponíveis e operacionais, sempre que tais riscos estiverem segurados 
separadamente, exceto se tais locais de risco não sejam parte integrante de ou-
tros prédios ou instalações seguradas;

i) Danos elétricos devidos a variações anormais de tensão, curto-circuito, arco 
voltaico, calor gerado acidentalmente por eletricidade, descargas elétricas, ele-
tricidade estática ou qualquer efeito ou fenômeno de natureza elétrica salvo 
quando resultante de evento coberto;

j) Desarranjo mecânico, desgaste natural pelo uso, deterioração gradativa, ma-
nutenção deficiente e/ou inadequada, operações de reparo, ajustamento e servi-
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ços de manutenção dos bens / interesses garantidos, erosão, corrosão, ferrugem, 
oxidação, incrustação, fadiga, fermentação e/ou combustão natural ou espontâ-
nea;

k) Desgaste pelo uso, deterioração gradativa de qualquer parte do objeto segu-
rado, inclusive quaisquer efeitos ou influências atmosféricas, oxidação, ferrugem, 
escamações, incrustações, cavitação e corrosão de origem mecânica, térmica ou 
química;

l) Durante os trabalhos de construção, demolição, reconstrução, reforma ou alte-
ração da estrutura do imóvel, bem como qualquer tipo de obra, inclusive instala-
ções e montagens;

m) Erupção vulcânica, maremotos, água do mar proveniente de ressaca e entra-
da de areia e de terra no interior do imóvel por janela, portas ou quaisquer outras 
aberturas e outras convulsões da natureza;

n) Esta exclusão também abrange, mas não está limitada a custo para investiga-
ção, testes, serviços de profilaxia, despesa extra, interrupção de negócio ou au-
mento do custo de remoção de escombro ou desentulho devido a presença de 
musgo, fungos, esporos, infestação bacteriana ou qualquer organismo semelhan-
te, putrefação molhada ou seca e extremos de temperaturas ou umidade;

o) Eventos e/ou acidentes que sejam objeto específico de outras garantias não 
contratadas para esta apólice, tais como, mas não limitado a Garantia de Perfor-
mance e/ou Produção;

p) Falta de entrada de eletricidade, combustível, água, gás, vapor ou qualquer 
matéria-prima utilizada no processo, causado por ocorrência fora do endereço 
do segurado, salvo se previsto na garantia adicional contratada;

q) Fraude, má fé, simulação, atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável 
ao dolo, atos propositais, negligências, ação ou omissão dolosa do Segurado 
(Pessoa Física ou Jurídica), de seus sócios controladores, de seus dirigentes e/ou 
administradores legais, beneficiários e/ou de seus respectivos representantes, ou 
de quem em proveito deles atuar;
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r) Furto qualificado e/ou roubo, salvo quando contratada cobertura adicional es-
pecífica em apólice/certificado de seguro;

s) Extorsão, apropriação indébita, estelionato praticados contra o patrimônio do 
Segurado por seus sócios controladores, dirigentes e administradores legais, be-
neficiários, representantes legais, funcionários ou prepostos, quer agindo por 
conta própria ou mancomunados com terceiros;

t) Furto simples sem emprego de violência, desaparecimento inexplicável e sim-
ples extravio;

u) Guerra, invasão, ato de inimigo estrangeiro, hostilidades ou operações béli-
cas, guerra civil, insurreição, rebelião, revolução, conspiração ou ato de autori-
dade militar ou usurpadores de autoridade ou atos de qualquer pessoa que este-
ja agindo por parte de ou em ligação com qualquer organização cujas atividades 
visem à derrubada pela força do Governo “de jure” ou “de facto” ou a instigar a 
queda do mesmo por meio de atos de terrorismo ou subversão, nem cobre, ainda, 
prejuízos direta ou indiretamente relacionados com ou para os quais, próxima ou 
remotamente, tenham contribuído tumultos, motins, arruaças, greves, “lockout” 
ou quaisquer outras perturbações de ordem pública;

v) Locais condenados ou autuados pelo Corpo de Bombeiros, concessionárias 
de serviços públicos; Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA), ou 
outro órgão público ou privado devidamente habilitado a inspecionar, aprovar, 
atestar ou conceder autorização de funcionamento nos termos da legislação em 
vigor;

w) Má qualidade, vício intrínseco não declarado, ou mesmo declarado, pelo Se-
gurado na Proposta de Seguro;

x) Operações de transporte ou transladação, movimentação, carga e descarga, 
dos bens segurados fora ou dento do recinto ou local de funcionamento expres-
samente indicado nesta apólice;

y) Os custos com investigação para verificação de defeitos e/ou retificação dos 
equipamentos da linha de produção do estabelecimento segurado, decorrente 
do aparecimento ou descoberta de defeito em um determinado equipamento, re-
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sultante ou não de sinistros e/ou manutenção preventiva, que possa indicar ou 
sugerir que existem defeitos em outros equipamentos da mesma linha, mesmo 
lote de compra ou semelhantes;

z) Perda, dano, custo ou despesa de qualquer natureza direta ou indiretamente 
causados por resultantes de, ou relacionados a qualquer ato de terrorismo, inde-
pendentemente de qualquer outra causa ou evento que contribui simultanea-
mente ou em outra sequência para a perda assim como qualquer ação para con-
trolar, prevenir, suprimir, ou de qualquer forma relacionada com um ato de 
terrorismo;

aa) Perdas ou danos ocasionados a matéria prima ou mercadoria em processo 
de submissão de quaisquer processos de tratamento, de aquecimento ou de en-
xugo, permanecendo cobertos os equipamentos utilizados para este fim;

bb) Quaisquer danos não materiais, tais como perda de ponto, lucros cessantes, 
perda de mercado, multas, penalidades, juros e outros encargos financeiros de-
correntes de atraso ou interrupção no processo de produção ou do não cumpri-
mento de qualquer contrato;

cc) Quaisquer falhas ou defeitos preexistentes à data do início de vigência do se-
guro e que já eram do conhecimento do Segurado ou de seus prepostos, inde-
pendentemente de ser do conhecimento da Pottencial;

dd) Quaisquer ônus decorrentes de danos a terceiros, tais como Responsabilida-
de Civil, inclusive qualquer tipo de poluição, em função dos serviços e bens ga-
rantidos pela apólice, mesmo os consequentes dos riscos cobertos;

ee) Quaisquer prejuízos ou danos materiais causados por mera cessação total ou 
parcial do trabalho ou de retardo ou interrupção ou cessação de qualquer pro-
cesso ou operação;

ff) Qualquer melhoria ou modificação das condições originais dos bens segura-
dos ou sinistrados, tais como eram imediatamente antes da ocorrência do sinis-
tro;
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gg) Qualquer perda ou destruição ou dano de quaisquer bens materiais ou qual-
quer prejuízo ou despesa emergente, ou qualquer dano consequente de qualquer 
responsabilidade legal de qualquer natureza, direta ou indiretamente causados 
por, resultantes de ou para os quais tenham contribuído fissão nuclear, radiações 
ionizantes, contaminação pela radioatividade de qualquer combustível nuclear, 
resíduos nucleares, ou material de armas nucleares ou dispositivo que empregue 
fissão ou fusão nuclear e/ou atômica e outras energias  ou materiais radioativos 
e similares;

hh) Perdas, danos, custos ou despesas, direta ou indiretamente, decorrentes de, 
ou de qualquer outra forma, atribuíveis ou relacionadas à, ou em conexão ou 
ocorrendo simultaneamente ou em qualquer sequência com quaisquer tipos de 
doença transmissível ou não, ou decretação de surto, epidemia ou pandemia de 
uma doença transmissível, sofrimento físico, enfermidade ou doença causada ou 
transmitida direta ou indiretamente por qualquer vírus, bactéria, parasita ou ou-
tro organismo ou qualquer variação deste, considerado vivo ou não e indepen-
dentemente dos meios de transmissão;

ii) Qualquer tipo de responsabilidade do fornecedor ou fabricante perante o Se-
gurado por força de lei ou de contrato;

jj) Qualquer obrigação, solicitação, exigência, ordem, requerimento estatutário 
ou regulatório aplicável a qualquer segurado ou outros para monitorar, limpar, 
remover, conter, tratar, neutralizar, proteger ou em qualquer outra forma respon-
der a real, suposta ou ameaçada presença de asbesto ou qualquer material ou 
produto;

kk) Riscos provenientes de contrabando, transporte e comércio ilegais;

ll) Todas as espécies de danos morais, danos estéticos, danos à imagem e suas 
consequências, ainda que relacionado e/ou decorrente de danos materiais;

mm) Vazamento e/ou contaminação e/ou poluição de qualquer natureza, mes-
mo que direta ou indiretamente causadas por quaisquer dos eventos garantidos 
por este seguro. Na hipótese de um incêndio resultar direta ou indiretamente de 
vazamento e/ou poluição e/ou contaminação, a perda ou o dano ao objeto segu-
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rado que resultante direta ou indiretamente desse incêndio está amparado pela 
Cobertura Básica, respeitando-se as suas respectivas Condições da Cobertura 
Básica.

13. INSPEÇÃO DE RISCO

13.1. A Pottencial  dentro dos termos das condições contratuais do presente seguro, antes da 
aceitação do risco e durante a vigência do contrato, poderá realizar inspeções dos objetos 
que se relacionem com seguro, sendo assim o segurado deverá facilitar seus representantes e 
indicados a execução dessas medidas, fornecendo-lhe as informações solicitadas.

13.2. Em consequência da inspeção dos bens segurados, fica reservado à Pottencial o direito 
de:

a) Cancelar a cobertura ou a apólice;

b) Alterar as condições estabelecidas anteriormente, alterando ou estabelecendo 
franquias e/ou participação do segurado;

c) A qualquer momento da vigência desta apólice, mediante notificação prévia, 
suspender a cobertura no caso de ser constatada qualquer situação grave ou de 
iminente perigo, não informadas quando da contratação do seguro, ou ainda que 
não tenham sido tomadas pelo Segurado, após sua constatação, as providências 
cabíveis ou recomendáveis para sanar tal situação.

13.3. A realização da inspeção de risco não implica, por si só, em qualquer espécie de anuên-
cia com qualquer fato ou circunstância que não seja expressamente comunicada à Pottencial, 
pelo segurado.

13.4. Havendo a suspensão da cobertura, será devolvido ao Segurado o prêmio correspon-
dente ao período em que a cobertura ficou suspensa, na base pro-rata temporis, atualizado 
conforme disposto na Cláusula 29ª ATUALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA 
APÓLICE DE SEGURO, destas Condições Gerais.
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13.5. Tão logo o segurado dê ciência das providências que lhe foram determinadas, fica facul-

tado à Pottencial a realização da inspeção para reativar a cobertura originalmente contrata-

da, ou, se cabível, aplicar os termos da Cláusula Perda de Direitos destas Condições Gerais.

14. DECLARAÇÕES INEXATAS E ALTERAÇÕES NO RISCO

14.1. Na proposta o Segurado declarou/informou a sua atividade predominante, localização 

(endereço onde está instalada a empresa segurada), sistema protecionais e tipo de constru-

ção do estabelecimento segurado em função do que foram determinadas as taxas deste se-

guro. Se na ocorrência de qualquer sinistro for constatada a improcedência das informações, 

eventuais indenizações poderão ser recusadas.

14.2. O Segurado é obrigado a comunicar à Pottencial, logo que saiba todo incidente suscetí-

vel de agravar consideravelmente o risco coberto, SOB PENA DE PERDER O DIREITO À GA-

RANTIA, se provar que silenciou de má-fé.

14.3. Quaisquer alterações no risco que sobrevierem durante a vigência do seguro, com refe-

rência aos fatos abaixo enumerados, deverão ser comunicadas à Pottencial , se aceitos, serão 

ratificados por meio de endosso à apólice e cobrança do prêmio respectivo, quando for o 

caso:

a) Alteração da natureza de ocupação exercida;

b) Alteração dos prédios segurados ou dos prédios que contenham os bens segura-

dos;

c) Desocupação dos prédios segurados ou que contenham os bens segurados por 

período superior a 10 (dez) dias consecutivos;

d) Remoção dos bens segurados no todo ou em parte, para local diverso do desig-

nado na apólice de seguro.

14.4. Se as alterações não forem aceitas pela Pottencial será comunicado ao Segurado, no 

prazo máximo de 15 dias contados a partir da data do recebimento da comunicação da alte-
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ração do risco pelo Segurado, a sua decisão de cancelar o contrato de seguro ou, mediante 

acordo entre as partes, restringir a cobertura contratada.

14.5. O cancelamento do seguro, se essa for a opção da Pottencial, ocorrerá no prazo de 30 

(trinta) dias, contados a partir da data da recusa da alteração, cabendo ao Segurado reaver o 

prêmio pago, proporcionalmente ao tempo a decorrer até o final de vigência da apólice.

14.6. A transferência a terceiros do objeto ou interesse segurado não será admitida pela 

Pottencial devendo, nesse caso, o Segurado solicitar o cancelamento da apólice.

15. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

15.1. O segurado que, na vigência do contrato, pretender obter novo seguro sobre os mesmos 

bens e contra os mesmos riscos, deverá comunicar sua intenção, previamente, por escrito, a 

todas as sociedades seguradoras envolvidas, SOB PENA DE PERDA DE DIREITO.

15.2. O prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado por cobertura de responsabilidade 

civil, cuja indenização esteja sujeita às disposições deste contrato, será constituído pela soma 

das seguintes parcelas:

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

ocorrência de danos a terceiros, com o objetivo de reduzir sua responsabilidade;

b) Valor das reparações estabelecidas em sentença judicial transitada em julgado 

e/ou por acordo entre as partes, nesta última hipótese com a anuência expressa 

das sociedades seguradoras envolvidas.

15.3. De maneira análoga, o prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado pelas demais 

coberturas será constituído pela soma das seguintes parcelas:

a) Despesas de salvamento COMPROVADAMENTE efetuadas pelo segurado du-

rante e/ou após a ocorrência do sinistro; valor referente aos danos materiais COM-

PROVADAMENTE causados pelo segurado e/ou por terceiros na tentativa de mino-

rar o dano ou salvar o bem;

b) Danos sofridos pelos bens segurados.
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15.4. A indenização relativa a qualquer sinistro não poderá exceder, em hipótese alguma, o 
valor do prejuízo vinculado à cobertura considerada.

15.5. Na ocorrência de sinistro contemplado por coberturas concorrentes, ou seja, que garan-
tam os mesmos interesses contra os mesmos riscos, em apólices distintas, a distribuição de 
responsabilidade entre as seguradoras envolvidas deverá obedecer às seguintes disposições:

a) Será calculada a indenização individual de cada cobertura como se o respectivo 
contrato fosse o único vigente, considerando-se, quando for o caso, franquias, par-
ticipações obrigatórias do segurado, Limite Máximo de Indenização da cobertura e 
cláusulas de Rateio;

b) Será calculada a “indenização individual ajustada” de cada cobertura, na forma 
abaixo indicada:

1.  Se, para uma determinada apólice, for verificado que a soma das indeniza-
ções 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 indeni-
zação individual ajustada. Para efeito deste recálculo, as indenizações indivi-
duais ajustadas relativas às coberturas que não apresentem concorrência com 
outras apólices serão as maiores possíveis, observados os respectivos prejuízos 
e Limites Máximos de Indenização.

O valor restante do limite máximo de garantia da apólice será distribuído en-
tre as coberturas concorrentes, observados os prejuízos e os limites máximos 
de indenização destas coberturas.

2.  Caso contrário, a “indenização individual ajustada” será a indenização indi-
vidual, calculada de acordo com o item “a” deste artigo.

c)  Será definida a soma das indenizações individuais ajustadas das coberturas 
concorrentes de diferentes apólices, relativas aos prejuízos comuns, calculadas de 
acordo com o item “b” deste artigo;
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d)  Se a quantia a que se refere o item “c” deste artigo for igual ou inferior ao prejuí-
zo vinculado à cobertura concorrente, cada seguradora envolvida participará com 
a respectiva indenização individual ajustada, assumindo o segurado a responsabili-
dade pela diferença, se houver;

e)  Se a quantia estabelecida no item “c” for maior que o prejuízo vinculado à co-
bertura concorrente, cada seguradora envolvida participará com percentual do 
prejuízo correspondente à razão entre a respectiva indenização individual ajustada 
e a quantia estabelecida naquele inciso.

15.6. A sub-rogação relativa a salvados operar-se-á na mesma proporção da cota de partici-
pação da sociedade seguradora na indenização paga.

15.7. Salvo disposição em contrário, a sociedade 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.

16. FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATORIA DO SEGURADO

16.1. Correrão por conta do segurado, os primeiros prejuízos indenizáveis relativos a cada si-
nistro coberto, até o limite da participação obrigatória do segurado ou franquia estipulada na 
especificação da apólice, serão indenizados pela Pottencial somente o que exceder a estes li-
mites;

16.2. No que diz respeito a danos físicos sofridos pelos bens segurados, num período de 72 
(setenta e duas) horas consecutivas, e provenientes de um mesmo evento da natureza, será 
considerado como um único sinistro. Aplicar-se-á para o evento somente uma franquia esti-
pulada na especificação da apólice;

16.3. Se duas ou mais franquias e/ou participação obrigatória do segurado previstas nesta 
apólice forem aplicáveis a uma única ocorrência, deverá ser utilizado a de maior valor, tanto 
para Danos Materiais ou Lucros Cessantes e Perda de Receita, separadamente a menos que 
haja disposição em contrário;

16.4. Não obstante o acima exposto, tendo sido contratada cobertura para Lucros Cessantes 
e/ou Interrupção de Produção consequente de Danos Materiais – Perda de Receita Bruta, 
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aplicar-se-á aos eventuais prejuízos relativos a perdas financeiras a franquia específica esta-
belecida para estas garantias, independentemente da franquia aplicada para prejuízos decor-
rentes de Danos Materiais.

17. PAGAMENTOS DE PRÊMIOS

17.1. O prêmio devido pelo Segurado poderá ser pago à vista ou em prestações mensais, em 
moeda corrente nacional, na quantidade e valores indicados na proposta e apólice de segu-
ros.

17.2. O prazo limite para o pagamento do prêmio é a data de vencimento estipulada no do-
cumento de cobrança. Se esta data limite cair em dia em que não haja expediente bancário, o 
pagamento do prêmio poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente em que houver 
expediente. O respectivo documento de cobrança será encaminhado ao segurado, ao seu re-
presentante legal, ou ao corretor do seguro, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis 
em relação à data do respectivo vencimento.

17.3. A data limite fixada para pagamento do prêmio à vista ou da primeira parcela, no caso 
de apólices fracionadas ou ainda, dos aditivos ou endossos, não poderá ultrapassar o 30º (tri-
gésimo) dia da emissão da apólice da fatura e/ou fatura mensal.

17.4. Se o sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento do prêmio, à vista ou de qualquer 
uma de suas parcelas, sem que ele se ache efetuado, o direito a indenização não ficará preju-
dicado.

17.5. O não pagamento do prêmio com pagamento único ou da primeira parcela no caso de 
apólices fracionadas, até a data do vencimento, implicará o cancelamento automático do 
contrato de seguro ou aditamento a ele referente, independentemente de qualquer interpe-
lação judicial ou extrajudicial.

17.6. Fica vedado o cancelamento desta apólice de seguro cujo prêmio tenha sido pago à 
vista, mediante financiamento obtido junto a instituições financeiras, nos casos em que o 
Segurado deixar de pagar o financiamento.

17.7. Os prêmios poderão ser fracionados em parcelas, em número inferior ao de meses de vi-
gência da apólice de seguro, não devendo a última parcela ter vencimento posterior ao térmi-
no do seguro.
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17.8. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor 
adicional, a título de custo administrativo de fracionamento.

17.9. Nos casos em que o pagamento do prêmio for parcelado com juros, o Segurado poderá 
fazer a antecipação do pagamento de qualquer uma das parcelas, com consequente redução 
proporcional dos juros pactuados.

17.10. A falta de pagamento de qualquer uma das parcelas subsequentes à primeira implicará 
no ajustamento do prazo de vigência da cobertura em função do prêmio efetivamente pago, 
devendo ser observado o número de dias correspondentes ao percentual do prêmio, calcula-
do a partir da razão entre o prêmio efetivamente pago e o prêmio devido, conforme tabela 
abaixo:

TABELA DE PRAZO CURTO

Relação % entre a parce-
la de prêmio paga e o prê-
mio da apólice

Fração a ser apli-
cada sobre a vi-
gência original

Relação % entre a 
parcela de prêmio 
paga e o prêmio 
da apólice

Fração a ser aplica-
da sobre a vigência 
original

13 15/365 73 195/365

20 30/365 75 210/365

27 45/365 78 225/365

30 60/365 80 240/365

37 75/365 83 255/365

40 90/365 85 270/365

46 105/365 88 285/365

50 120/365 90 300/365

56 135/365 93 315/365

60 150/365 95 330/365

66 165/365 98 345/365

70 180/365 100 365/365

Nota: Para percentuais não previstos na tabela acima, deverão ser aplicados os percen-
tuais imediatamente superiores.
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17.11. A Pottencial é obrigada a informar ao Segurado, ou ao seu representante legal, por 
meio de comunicação escrita, o novo prazo de vigência ajustado.

17.12. Se a aplicação do disposto no subitem 17.10 não resultar em alteração do prazo de vi-
gência da cobertura, a apólice de seguro será cancelada.

17.13. O prazo original da Apólice ficará automaticamente restaurado caso seja restabelecido 
o pagamento do prêmio dentro do prazo previsto no subitem 17.1 neste caso, a Pottencial co-
brará multa e juros de mora.

17.14. Concluído o prazo de vigência ajustada, sem que tenha sido retomado o pagamento do 
prêmio, a Pottencial  poderá cancelar a apólice, ficando isenta de qualquer obrigação de pa-
gamento de indenização securitária.

17.15. Se o sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento do prêmio, sem que este tenha sido 
efetuado, o direito à indenização nos termos desta apólice não ficará prejudicado. Quando o 
pagamento da indenização acarretar o cancelamento da apólice de seguro, as parcelas vin-
cendas do prêmio deverão ser deduzidas do valor da indenização, excluído o adicional de fra-
cionamento.

18. CANCELAMENTO OU RESCISÃO DO SEGURO

18.1. A presente apólice de seguro vigorará pelo prazo contratado, conforme fixado na Espe-
cificação da Apólice, e poderá ser cancelado ou rescindido, total ou parcialmente, excetuados 
os casos previstos em lei e nestas Condições Gerais, por acordo entre as partes contratantes, 
observadas as seguintes condições:

a)  Na hipótese de rescisão por proposta do Segurado, a Pottencial reterá, no má-
ximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado, de acordo com a tabela de prazo 
curto da tarifa em vigor, constante na Cláusula “Pagamentos de Prêmios”;

Para prazos não previstos nesta tabela deverá ser utilizado o percentual correspon-
dente ao prazo imediatamente inferior ou o calculado por interpolação linear entre 
os limites inferior e superior do intervalo.

c)  Se, por iniciativa da Pottencial, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolu-
mentos, a parte proporcional ao tempo decorrido na base “pro-rata temporis”.
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18.2. Será automaticamente emitido o cancelamento do seguro, ficando a Pottencial isenta 

de qualquer responsabilidade, quando em um ou mais sinistros, a soma das indenizações atin-

gir o limite de responsabilidade especificado na apólice não cabendo, neste caso, nenhuma 

devolução de prêmio ao segurado.

19. COMUNICAÇÃO DE SINISTROS E/OU EXPECTATIVA DE SINISTRO

No caso de sinistro e/ou expectativa de sinistro, o qual possa resultar em prejuízos a serem 
indenizáveis por esta Apólice, deverá o Segurado, ou quem por suas vezes fizer, SOB PENA 
DE PERDER O DIREITO À INDENIZAÇÃO:

a)  Comunicar imediatamente a Pottencial, pela via mais rápida ao seu alcance. 
A comunicação também deverá ser feita formalmente por escrito com os seguin-
tes dados: data, hora, pessoa/telefone de contato para agendar vistoria, local, 
bens sinistrados, estimativa dos prejuízos e causas prováveis do sinistro;

b)  Manter o máximo de evidências possíveis para que tanto o Segurado quanto 
a Pottencial não tenham prejuízos mais significativos;

c)  Disponibilizar ao representante da Pottencial o acesso ao local do sinistro e 
prestar-lhe as informações e os esclarecimentos solicitados, colocando-lhe à dis-
posição a documentação para comprovação e apuração das causas e dos prejuí-
zos;

d) Preservar as partes danificadas e possibilitar a inspeção das evidências  pelo 
representante da Pottencial;

e)  Proceder, caso necessário, à imediata substituição dos bens sinistrados, vi-
sando evitar a diminuição da eficiência de seus serviços e assegurar o prossegui-
mento normal de suas atividades, sem prejuízo dos itens acima. Essa substitui-
ção, no entanto, deve ser feita com a preocupação de não prejudicar a Pottencial 
quanto à perfeita determinação dos fatores que ocasionaram o acidente, assim 
como sua efetiva extensão;

f)  Em caso de perda ou dano decorrente de roubo ou furto qualificado, deverá o 
Segurado notificar devidamente as autoridades policiais competentes, fornecen-
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do à Pottencial a respectiva certidão do registro, bem como, a preservação dos 
vestígios materiais da ocorrência.

20. PROVA DO SINISTRO E OBRIGAÇÕES DO SEGURADO

20.1. O pagamento de qualquer indenização, com base nesta Apólice, somente poderá ser 
efetuado após terem sido relatadas, pelo Segurado, as circunstâncias da ocorrência do si-
nistro, apuradas as suas causas, comprovados os valores a indenizar e o direito de recebê-
-los, cabendo ao Segurado prestar toda a assistência solicitada para que isto seja concreti-
zado.

20.2. Todas as despesas efetuadas com a comprovação do sinistro e com os documentos 
de habilitação efetivamente necessários a essa comprovação ficam por conta do Segura-
do, salvo as diretamente realizadas pela Pottencial.

20.3. Quando pertinentes, o Segurado deve obter e encaminhar à Pottencial  atestados ou 
certidões de autoridades competentes, bem como o resultado de inquéritos ou processos 
instaurados relativos a qualquer reclamação, sem prejuízo do pagamento da indenização 
no prazo devido. Dependendo da circunstância, , poderá ser solicitado cópia da certidão 
de abertura de inquérito que porventura tiver sido instaurado.

20.4. A Pottencial se reserva o direito de inspecionar o local do evento, podendo, inclusive, 
tomar providências para proteção dos bens segurados ou dos salvados, sem que tais medi-
das, por si só, tornem garantido o direito do Segurado a receber a indenização em função 
dos danos ocorridos.

20.5. A Pottencial poderá disponibilizar ao Segurado, se houver solicitação neste sentido, 
cópia do relatório definitivo da regulação, após concluídas e esgotadas todas as análises 
referentes ao evento ocorrido e reclamado.

20.6. Os atos ou providências tomadas pela Pottencial, após um sinistro, não garantem, 
por si só, no reconhecimento da obrigação de pagar a indenização reclamada.

20.7. O Segurado se obriga a tomar as precauções razoáveis no sentido de evitar a ocor-
rência de quaisquer danos aos bens segurados e a cumprir todas as normas e regulamen-
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tos vigentes relativos ao funcionamento da maquinaria e instalações seguradas, assim 
como, mantê-los em condições de perfeito estado de uso e conservação.

21. LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS

21.1. Eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no 
exterior ficarão totalmente a cargo da sociedade Pottencial.

21.2. Sem prejuízo de outros documentos eventualmente previstos nestas Condições Ge-
rais, Particulares e Específicas desta apólice, deverá o Segurado, a fim de que possa a Se-
guradora realizar o procedimento de regulação e liquidação de sinistro, apresentar-lhe os 
seguintes documentos básicos:

a)  Comunicado escrito em que descreva o fato ocorrido de modo detalhado, claro 
e preciso, incluindo-se circunstâncias e consequências;

b)  Croquis do local;

c)  Relatório interno da ocorrência, caso haja;

d)  Reclamação formal dos prejuízos com discriminação detalhada item a item, 
com os respectivos comprovantes;

e)  Planilha de custos de reparação e/ou substituição dos bens sinistrados;

f)  Esclarecimento sobre existência ou não de outros seguros cobrindo os bens si-
nistrados;

g)  Orçamentos prévios e detalhados para conserto e/ou reposição dos equipa-
mentos sinistrados;

h)  Cópia do Contrato Social da Empresa e/ou Estatuto da Empresa;

i)  Boletim de Ocorrência policial, civil e/ou militar, se pertinente;

j)  Laudo do Corpo de Bombeiro, se pertinente;

k)  Certidão do Instituto de Meteorologia mais próximo, quando a causa do sinistro 
for fenômeno da natureza que seja registrado por tais Institutos;



Riscos Nomeados
Condições gerais

Av. Raja Gabaglia, 1143 - 19º andar, Luxemburgo | CEP 30380-403 | Belo Horizonte - MG
Ouvidoria: 0800 200 1080 | ouvidoria@pottencial.com.br

Versão: Agosto de 2021 42

l)  Laudo do fabricante do equipamento sinistrado, se pertinente;

m)  Comprovante da preexistência dos bens sinistrados;

n)  Controle de estoque entrada e saída;

o)  Projetos inicial, de reparação e/ou de substituição e outros que se fizerem neces-
sários), se pertinente;

p)  Contrato de arrendamento ou leasing ou de aluguel, se pertinente;

q)  Cópia dos livros caixa, diário, razão, registros inventário, de apuração do ICMS, 
IPI e guias de recolhimento;

r)  Balanço analítico referente ao último exercício financeiro, com demonstrativo do 
total de produção no mesmo período;

s)  Carta oferta de salvados especificando os bens a serem adquiridos, se pertinen-
te;

t)  Comunicação escrita do sinistro contendo as informações detalhadas do mes-
mo com comentários do Segurado a respeito de sua eventual responsabilidade ou 
não perante a terceiros reclamante, se pertinente;

u)  Reclamação formal por parte do terceiro informando de que forma foi afetado/
prejudicado pelo Segurado, se pertinente;

v)  Planilha com o detalhamento do preço do contrato para implantação do em-
preendimento, com os custos unitários e descrição dos serviços contratados, se per-
tinente;

w)  Laudo do Instituto de Criminalística, se pertinente;

x)  Certidão de Inquérito Policial, se pertinente;

y)  Laudo médico/hospitalar contendo diagnóstico e prognóstico de tratamento de 
alta do reclamante, se pertinente;

z)  Comprovantes de despesas médicas e/ou hospitalares, se pertinente.
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21.3. O pagamento da indenização securitária prevista nesta apólice dar-se-á no prazo máxi-
mo de 30 (trinta) dias a partir da apresentação de todos os documentos necessários à com-
provação da ocorrência do sinistro.

21.4. Quando os documentos acima referidos não forem suficientes para a elucidação dos 
fatos e a exata avaliação dos prejuízos indenizáveis, a Pottencial poderá solicitar do Segu-
rado documentos adicionais com a devida fundamentação e justificativa.

21.5. Fica estabelecido que no caso de solicitação de documentação e/ou informação com-
plementar, com base em dúvida fundada e justificável, o prazo de 30 (trinta dias) será sus-
penso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem 
completamente atendidas as exigências.

21.6. Mediante acordo entre as partes, a Pottencial poderá optar entre o pagamento da in-
denização em dinheiro ou a reparação ou reposição dos bens atingidos, a fim de repô-las 
no mesmo local no estado em que se achavam imediatamente antes do sinistro, até o Limi-
te Máximo de Indenização por Cobertura Contratada - LMI estabelecido na apólice.

21.7. Sendo certo que, no caso de reparação ou reposição, restabelecendo dos bens no es-
tado em que se encontravam imediatamente antes do sinistro, a Pottencial terá cumprido a 
sua obrigação de indenizar, cabendo ao Segurado participar do custo da reparação ou re-
posição com o valor correspondente ao da franquia aplicável, se o Segurado nele incorrer.

21.8. Na impossibilidade de reposição do bem, à época da liquidação, a indenização devida 
somente poderá ser paga em espécie.

21.9. A Pottencial poderá exigir atestados ou certidões de autoridades competentes, bem 
como o resultado de inquéritos ou processos instaurados em virtude do fato que produziu o 
sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido. Alternativamente pode-
rá solicitar cópia da certidão de abertura de inquérito, que porventura tiver sido instaurado.

21.10. Em nenhum caso, a Pottencial será responsável por quaisquer alterações, ampliações, 
melhorias ou revisões feitas na reparação do bem segurada que sofreu o sinistro, que resultem 
no aumento do valor a ser indenizado, conforme definido acima.
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22. INDENIZAÇÃO

22.1. O prejuízo indenizável total relativo a qualquer sinistro amparado por esta apólice será 
constituído pela soma das seguintes parcelas:

a)  Despesas devidamente descritas na CLÁUSULA 4º PREJUÍZOS INDENIZÁVEIS.

b)  Danos sofridos pelos bens segurados, de acordo com o evento e coberturas 
contratadas.

22.2. O valor total da indenização relativa a qualquer sinistro não poderá exceder, em nenhu-
ma circunstância, o valor de cada um do bem segurado e do prejuízo vinculado à cobertura 
considerada.

22.3. Em nenhuma hipótese, o valor da indenização poderá superar o Limite Máximo de Ga-
rantia da Apólice ou os Limites Máximos de Indenização por Cobertura Adicional indicados na 
especificação da apólice.

22.4. Para fixação da indenização, devem ser deduzidos dos prejuízos indenizáveis o valor da 
franquia, assim como, toda e qualquer parte danificada do bem sinistrado que tenha valor 
econômico (salvados), quando essa ficar de posse do Segurado.

22.5. Após a entrega da documentação completa, por parte do segurado, o processo deverá 
ser liquidado pela Pottencial em 30 (trinta) dias, após esse prazo, a indenização será atualiza-
da com base na variação positiva do IPCA/IBGE, apurada entre o último índice publicado an-
tes da data da ocorrência do sinistro e aquele publicado em data imediatamente anterior à 
data de sua efetiva liquidação, observando o valor que seria devido na data da ocorrência do 
sinistro.

22.6. No caso de extinção do índice pactuado – IPCA/IBGE como índice de atualização de 
valores, a Pottencial utilizará aquele definido pelo Conselho Monetário Nacional – CMN como 
índice de preços relacionado às metas de inflação.

22.7. Além da atualizada com base na variação positiva do IPCA/IBGE, o valor da indeniza-
ção será acrescido de juros correspondentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pa-
gamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, a partir do 30º dia da data da conclusão 
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da apresentação da última documentação necessária à liquidação do sinistro, pelo Segurado, 
até a data do efetivo pagamento pela Pottencial.

22.8. Para determinação dos prejuízos indenizáveis, de acordo com as condições expressas 
nesta apólice, a responsabilidade da Pottencial ficará limitada:

a)  No caso de mercadorias e matérias-primas, irá tomar-se por base o custo de re-
posição, no dia e local do sinistro, tendo em vista o gênero de negócio do Segurado, 
limitado ao valor de venda, se este for menor;

b)  No caso de filmes, registros, documentos, manuscritos, desenhos, plantas e pro-
jetos pelo valor do material em branco, mais o custo de copiar informações de 
meios de suporte ou de originais de geração anterior, sendo que esta apólice não 
cobre qualquer outro custo, incluindo o referente ao custo, mesmo referente a 
pesquisas, engenharia ou outro, de restauração ou recriação de informações per-
didas, inclusive o de elaboração de programas (“software”);

No caso de edifícios, maquinismos, instalações, móveis e utensílios:

a) Pelo Valor de Novo correspondente ao conserto, reconstrução ou substituição 
no mesmo tamanho, tipo, capacidade e qualidade do bem sinistrado, que não po-
derá, em hipótese alguma, ser superior a duas vezes a indenização pelo Valor 
Atual (Valor de Novo menos a depreciação pelo uso, idade e estado de conserva-
ção e obsolescência do bem - Para fins de depreciação será utilizado o método 
ROSS – HEIDECKE, que considera o estado de conservação, idade, uso e obsoles-
cência);

b) Se os bens danificados ou destruídos não tiverem, por qualquer motivo, seu 
processo de reconstrução ou substituição, no mesmo ou em outro local, iniciado 
oficialmente e formalmente (comprovado por documentação) dentro de 06 (seis) 
meses, a contar da data do sinistro, a Pottencial será responsável exclusivamente 
pelo efetivo Valor Atual dos bens danificados;

c) Para qualquer equipamento arrendado ou alugado pelo Segurado, com ou sem 
opção de compra, pelo valor acordado entre o Segurado e o Locador, mas em hi-
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pótese alguma, a Pottencial será a responsável por valor superior ao custo de repa-
ro ou de reposição, como estabelecido nos itens a e b acima;

d) Em qualquer hipótese a indenização devida, em caso de sinistro, fica limitada 
ao valor em risco declarado na apólice para o objeto/interesse atingido pelo si-
nistro, não podendo o segurado alegar excesso de uma verba para compensação 
de eventual insuficiência de outra, observados todos os demais termos e condi-
ções da apólice.

23. PERDA TOTAL

Para fins deste contrato, ficará caracterizada a Perda Total quando:

a) O objeto segurado é destruído, ou se torna de forma definitiva, impróprio ao fim a 
que era destinado;

b) O custo de reconstrução, reparação e/ou recuperação do bem sinistrado atingir 
ou ultrapassar a 75% do seu valor atual.

24. SALVADOS

24.1. Ocorrido o sinistro que atinja os bens segurados por esta apólice, o Segurado não po-
derá fazer o abandono dos salvados e deverá tomar, desde logo, todas as providências ca-
bíveis no sentido de protegê-los e de minorar os prejuízos;

24.2. O Segurado poderá providenciar o melhor aproveitamento dos salvados, ficando, no 
entanto, entendido e acordado que quaisquer medidas tomadas por este não implicarão no 
reconhecimento de obrigação de indenização por parte da Pottencial nem a admissão do 
abandono deles por parte do Segurado;

24.3. No caso de sinistro indenizado, todos os salvados passam automaticamente à proprie-
dade da Pottencial, não podendo o Segurado dispor dos mesmos sem a expressa e prévia au-
torização desta;
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24.4. No caso da Pottencial fazer o uso da opção de tomar posse de todo ou parte dos salva-
dos, fica garantido ao Segurado o direito de remover os seus emblemas, garantias, números 
de série, nomes e quaisquer outras evidências de seu interesse nos mesmos ou em relação aos 
mesmos.

25. REINTEGRAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA E DO LIMITE MÁXIMO DE 
INDENIZAÇÃO

25.1. Durante o prazo de vigência deste seguro, o Limite Máximo de Garantia da Apólice 
(LMGA) e o Limite Máximo de Indenização por Cobertura Contratada (LMI) serão sempre au-
tomaticamente reduzidos, a partir da data da ocorrência do sinistro, do valor de toda e qual-
quer indenização que vier a ser efetuada, passando a limitar-se ao valor remanescente, não 
tendo o Segurado direito à restituição do prêmio correspondente àquela redução.

25.2. Em caso de sinistro, a reintegração do Limite Máximo de Garantia da Apólice (LMG) e 
do Limite Máximo de Indenização por Cobertura Contratada (LMI) não é automática, e pode-
rá ser efetuada, a pedido do Segurado, com apresentação de proposta para este fim, a ser 
avaliada de acordo com os termos da Cláusula 10ª ACEITAÇÃO, VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO 
DA APÓLICE DE SEGUROS, destas Condições Gerais.

25.3. Em caso de aceitação, o prêmio adicional referente à Reintegração será calculado a 
partir da data de ocorrência do sinistro até o término da vigência do contrato.

26. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS

26.1. Uma vez tendo sido paga a indenização pelo sinistro, cujo recibo valerá como instru-
mento de cessão, a Pottencial estará sub-rogada dos direitos e ações do segurado contra ter-
ceiros cujos atos, fatos ou omissões tenham causado os prejuízos indenizados ou que para 
eles tenham concorrido, podendo exigir do segurado, a qualquer tempo, o instrumento de ces-
são e os documentos hábeis para exercer estes direitos.

26.2. Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segura-
do, seus descendentes ou ascendentes, consanguíneos ou afins.
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26.3. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga em prejuízo da Pottencial, 
os direitos a que se refere este artigo.

27. PERDA DE DIREITOS

27.1. O segurado perderá o direito a qualquer indenização decorrente do presente contrato 
quando:

a) Se o Segurado agravar intencionalmente o risco objeto deste seguro;

b) Se fizer declarações falsas ou, por qualquer meio, procurar obter benefícios 
ilícitos do seguro a que se refere esta apólice;

c) Se houver por parte do Segurado, sócio controlador, dirigente, administrador 
legal, beneficiário ou seus respectivos representantes, ato doloso ou a tentativa, 
para provocar ou simular sinistro ou prejuízo, ou ainda agravar as suas conse-
quências, para obter indenização e/ou dificultar a sua elucidação;

d) Se recusar-se a apresentar os livros comerciais e/ou fiscais, escriturados e re-
gularizados de acordo com a legislação em vigor, bem como, toda e qualquer 
documentação que seja exigida e indispensável à comprovação da reclamação 
de indenização apresentada ou para levantamento dos prejuízos;

e) Se efetuar qualquer modificação ou alteração no estabelecimento segurado 
ou nos bens seguradas ou, ainda, no ramo de atividade da qual resultem na agra-
vação do risco para a Pottencial, sem sua prévia e expressa anuência;

f) Se deixar de tomar toda e qualquer providência que seja de sua obrigação ou 
que estejam ao seu inteiro alcance, no sentido de evitar, reduzir ou não agravar, 
os prejuízos indenizáveis resultantes de um sinistro;

g) Se deixar de cumprir todas as normas e regulamentos vigentes relativos ao 
funcionamento, assim como mantê-los em boas condições de manutenção e de 
conservação, funcionando sem sobrecarga;

h) Se o Segurado, seu representante ou seu corretor de seguros fizer declarações 
inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir direta ou indiretamente no 
conhecimento, na aceitação da proposta, no valor do prêmio, na análise e acei-
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tação do risco e/ou na taxa de risco. Fica ainda entendido e acordado que o Se-
gurado fica obrigado a efetuar o pagamento do prêmio vencido;

i) Se não informar à Pottencial sobre:

• A desocupação dos prédios segurados (ou da parte sinistrada destes) ou 
que contenham os bens segurados, por um período de mais de 30 (trinta) 
dias seguidos;

• A alteração da firma ou transmissão a terceiros do interesse no objeto se-
gurado;

• Qualquer fato suscetível de agravar o risco coberto, se ficar comprovado 
que silenciou de má-fé;

j) Se deixar de reiniciar suas atividades imediatamente após terem sido feitos to-
dos os reparos ou a substituição do objeto ou objetos afetados por um sinistro;

k) Se o Segurado confessar, fizer acordo, ou transação com terceiro admitindo a 
responsabilidade por danos cobertos nesta apólice de seguro, sem prévia e ex-
pressa autorização da Pottencial.

27.2. O Segurado é obrigado a comunicar à Pottencial, logo que saiba, todo e qualquer 
fato suscetível de agravar o risco coberto.

27.3. A Pottencial poderá comunicar ao Segurado, por escrito, desde que o faça nos quinze 
dias seguintes ao recebimento do aviso da agravação do risco, de sua decisão de cancelar 
o contrato ou, mediante acordo entre as partes, restringir a cobertura contratada.

a) O cancelamento do contrato só será eficaz 30 (trinta) dias após a notificação 
formal, devendo ser restituída a diferença do prêmio, calculada proporcional-
mente ao período a decorrer;

b) Na hipótese de continuidade do contrato, a Pottencial poderá cobrar a dife-
rença de prêmio cabível, em razão do agravamento do risco.
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27.4. Se a inexatidão ou a omissão nas declarações não resultar de má-fé do Segurado, a 
Pottencial poderá:

27.4.1 Na hipótese de não ocorrência de sinistro:

a) Cancelar o seguro, retendo, do prêmio originalmente pactuado, a parcela pro-
porcional ao tempo decorrido;

b) Permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença de prêmio cabível.

1.1.1 Na hipótese de ocorrência de sinistro, sem indenização integral:

a) Cancelar o seguro, após o pagamento da indenização, retendo, do prê-
mio originalmente pactuado, acrescido da diferença cabível, a parcela 
calculada proporcionalmente ao tempo decorrido;

b) Permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença de prêmio cabí-
vel ou deduzindo-a do valor a ser indenizado.

1.1.2 Na hipótese de ocorrência de sinistro com indenização integral:

a) Cancelar o seguro, após o pagamento da indenização, deduzindo do va-
lor a ser indenizado, a diferença de prêmio cabível.

28. PRESCRIÇÃO

Os prazos prescricionais são aqueles determinados em lei.

29. ATUALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA APÓLICE DE SEGURO

29.1. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros moratórios será feito 
independentemente de notificação ou interpelação judicial, de uma só vez, juntamente com 
os demais valores da apólice de seguro;
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29.2. As atualizações serão efetuadas com base na variação positiva do índice IPCA / IBGE; 
apurada entre o último índice publicado antes da data de exigibilidade da obrigação pecu-
niária e aquele imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação;

29.3. Caso o Conselho Monetário Nacional deixe de considerar o IPCA/IBGE como índice de 
preços relacionados às metas de inflação, será considerado para efeito desta cláusula, o índi-
ce que vier a substituí-lo;

29.4. As partes poderão optar por outro índice de atualização monetária, desde que autoriza-
do pelos órgãos competentes, devendo tal disposição constar nas Cláusulas Particulares;

29.5. Os demais valores (incluindo a indenização) das obrigações pecuniárias da Pottencial 
sujeitam-se a atualização monetária pela variação positiva do índice estabelecido no plano, 
na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecu-
niária, a partir da data de exigibilidade. A atualização será aplicada a partir da data de exigi-
bilidade, mesmo que a obrigação de pagamento de prêmio tenha sido paga dentro do prazo 
previsto;

29.6. Os valores devidos a título de devolução de prêmios sujeitam-se à atualização monetá-
ria pela variação do índice estabelecido no plano, a partir da data em que se tornarem exigí-
veis.

a)  No caso de cancelamento da apólice de seguro: a partir da data de recebimen-
to da solicitação de cancelamento ou da data do efetivo cancelamento, se o mes-
mo ocorrer por iniciativa da Pottencial;

b)  No caso de recebimento indevido de prêmio: a partir da data de recebimento do 
prêmio;

c)  No caso de recusa da proposta: a partir da data de formalização da recusa, se 
ultrapassado o prazo de 10 (dez) dias.

30. FORO

Fica eleito o foro do domicílio do Segurado para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do pre-
sente contrato.
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Na hipótese de inexistência de relação e hipossuficiência entre as partes, será válida a eleição 
de foro diverso daquele previsto acima.

31. ARBITRAGEM

Para dirimir qualquer dúvida ou questão resultante deste Contrato de Seguro, entre o Segura-
do e a Pottencial, é facultativo ao Segurado sua adesão à “Cláusula Compromissória de Arbi-
tragem”, nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, que poderá ser feita mediante 
assinatura em documento apartado, o qual, uma vez assinado, fará parte integrante do pre-
sente Contrato de Seguro.

32. COMUNICAÇÕES

32.1. As comunicações do Segurado à Pottencial somente serão válidas quando feitas por es-
crito.

32.2. As comunicações ao segurado se consideram válidas quando dirigidas ao endereço de 
correspondência que figure na Apólice ou qualquer meio de comunicação considerados idô-
neas.

32.3. O segurado obriga-se a comunicar à Pottencial eventual mudança de endereço, de 
modo que esta possa manter o cadastro dele. O descumprimento desta determinação re-
sultará na consideração, para todos os efeitos deste seguro, de que o segurado está ciente 
de qualquer decisão ou procedimento adotado será comunicado ao segurado no seu ende-
reço anterior.

32.4. As comunicações feitas à Pottencial por um Corretor de Seguros, em nome do Segura-
do, surtirão os mesmos efeitos que se realizadas por este, exceto expressa indicação em con-
trário da parte do Segurado.

33. CESSÃO DE DIREITOS

Nenhuma disposição desta apólice dará quaisquer direitos contra a Pottencial a qualquer 
pessoa ou pessoas que não o Segurado, portanto não ficará obrigada por qualquer transfe-
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rência ou cessão de direitos feita pelo Segurado, a menos e até que a Pottencial, por meio de 
endosso, declare o seguro válido para o benefício de outra pessoa.

34. TERMOS TÉCNICOS E GLOSSÁRIO

Um glossário é uma lista alfabética de termos de um determinado domínio de conhecimento 
com a definição destes termos.

Os termos e as expressões a seguir definidos, tem por objetivo elucidar as dúvidas que por-
ventura possam existir na leitura e interpretação das Condições Gerais e Cláusulas que regem 
este Contrato de Seguro.

Para os fins deste Contrato de Seguro, essas palavras e expressões terão sempre os seguintes 
significados:

ACEITAÇÃO: ato de aprovação, pela Pottencial, da proposta a ela submetida pelo segurado 
ou pelo corretor de seguros para a contratação do seguro.

ACIDENTE: acontecimento que deriva de causa súbita, imprevista e ocasional, que provoca 
danos materiais aos bens e direitos segurados, passíveis de reparação, e construção ou repo-
sição.

ACIDENTE PESSOAL: evento danoso, caracterizado por causar exclusivamente danos corpo-
rais, e ocorrer satisfazendo a todas as seguintes circunstâncias:

a) dá-se em data perfeitamente conhecida;

b) manifesta-se de forma súbita e violenta, agindo sobre o corpo da pessoa vitima-
da exclusivamente a partir do exterior;

c) não é provocado intencionalmente pela própria pessoa vitimada;

d) é a única causa dos danos corporais;

e) provoca a morte ou a invalidez permanente, total ou parcial, da vítima, ou torna 
necessário, submeter-se a tratamento médico.
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ADESÃO: ato ou efeito de aderir; termo utilizado para definir características do contrato de 
seguro e; contrato de adesão.

ADITAMENTO: documento expedido pela Pottencial, durante a vigência do contrato, pelo 
qual está e o segurado acordam quanto à alteração de dados da apólice, que modificam as 
condições ou o objeto do seguro; o mesmo que endosso.

AGRAVAÇÃO: termo utilizado para definir o ato e/ou circunstâncias que aumentam a intensi-
dade ou a probabilidade de um sinistro, independentes ou não da vontade do segurado, e 
que, tornam o risco mais grave do que originalmente se apresentava no momento de contra-
tação do seguro, podendo, por isso, implicar em aumento de taxa, alteração das condições do 
seguro, e/ou na perda do direito ao seguro.

APÓLICE: documento por meio do qual a Pottencial formaliza a aceitação do seguro, definin-
do e regulando as relações entre as partes, estabelecendo os recíprocos direitos e obrigações, 
condições pactuadas e vigência; a ele se agregando a proposta, a ficha de informações e ou-
tros documentos que deram origem à contratação, além de eventuais endossos.

APÓLICE À BASE DE OCORRÊNCIAS: aquela que define, como objeto do seguro, o paga-
mento e/ou o reembolso das quantias, respectivamente, devidas ou pagas a terceiros, pelo 
Segurado, a título de reparação de danos, estipuladas por tribunal civil ou por acordo aprova-
do pela Pottencial, desde que:

a) Os danos tenham ocorrido durante o período de vigência da apólice; e

b) Segurado pleiteie a garantia durante a vigência da apólice ou nos prazos pres-
cricionais em vigor.

APÓLICE À BASE DE RECLAMAÇÕES: forma alternativa de contratação de seguro de res-
ponsabilidade civil, em que se define, como objeto do seguro, o pagamento e/ou o reembolso 
das quantias, respectivamente, devidas ou pagas a terceiros, pelo Segurado, a título de repa-
ração de danos, estipuladas por tribunal civil ou por acordo aprovado pela Pottencial, desde 
que: a) os danos tenham ocorrido durante o período de vigência da apólice ou durante o pe-
ríodo de retroatividade; e b) o terceiro apresente a reclamação ao Segurado: 1) durante a vi-
gência da apólice; ou 2) durante o prazo complementar, quando aplicável; ou 3) durante o 
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prazo suplementar, quando aplicável. Ver “Data Limite de Retroatividade”, “Prazo Comple-
mentar” e “Prazo Suplementar”.

APÓLICE ABERTA: tipo de apólice que cobre riscos similares que se repetem diversas vezes 
durante a sua vigência, de forma relativamente imprevisível. Um exemplo típico é o seguro 
RCTR-C, que cobre a responsabilidade civil do transportador rodoviário em relação à carga 
transportada: normalmente, um veículo transportador realiza dezenas de viagens durante a 
vigência da apólice, mas estas viagens só podem ser previstas em datas próximas à sua reali-
zação.

AUTORIDADE COMPETENTE: autoridade pública legalmente constituída, em qualquer esfera 
de poder – Federal, Estadual ou Distrital e Municipal e competente para tomar ou determinar 
medidas ou providências relacionadas com o objeto das coberturas contratadas.

ATO ILÍCITO / ATO DANOSO: Ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que 
viole direito e cause danos a outrem, ainda que exclusivamente moral (artigo 186 do Código 
Civil). Sinônimo: “Ato Danoso”.

ATO (ILÍCITO) CULPOSO: ações ou omissões involuntárias, que violem direito e causem dano 
a outrem, ainda que exclusivamente moral, decorrentes de negligência ou imprudência do res-
ponsável, pessoa ou empresa. Observação: o comportamento negligente ou imprudente, em 
si, sem que dele resulte dano, não é um ato ilícito culposo. Este é cometido, se, involuntaria-
mente, como consequência direta de negligência ou imprudência, for violado direito e/ou cau-
sado danos.

ATO (ILÍCITO) DOLOSO:  ações ou omissões voluntárias, que violem direito e/ou causem dano 
a outrem, ainda que exclusivamente moral.

ARTIGO 618 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO (transcrição): “nos contratos de empreitada de 
edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução respon-
derá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim 
em razão dos materiais, como do solo.”

AVARIA: termo empregado no Direito Comercial para designar os danos às mercadorias.
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AVISO DE SINISTRO: documento por meio do qual o Segurado deve comunicar a ocorrência 
de sinistro à Pottencial, de imediato, conforme previsto nas Condições Contratuais a fim de 
que esta possa tomar as providências necessárias, em seu próprio interesse e no interesse do 
Segurado.

BENEFICIÁRIO: pessoa física ou jurídica em favor da qual é devida a indenização em caso de 
sinistro.

BENFEITORIAS: são os elementos funcionais ou decorativos que não pertençam à construção 
original do imóvel, mas que foram a ela incorporados, tais como divisórias, forros falsos, car-
petes, persianas e toldos.

BOA FÉ: procedimento absolutamente honesto que têm o segurado e a Pottencial, agindo 
ambos com total transparência, isentos de vícios, e convictos de que agem em conformidade 
com a lei.

CANCELAMENTO DE APÓLICE: é a dissolução antecipada de um contrato de seguro ou de 
parte, de comum acordo entre as partes ou automaticamente, no caso de falta de pagamen-
to do prêmio ou em razão do esgotamento do Limite Máximo de Garantia da apólice.

COBERTURA: proteção conferida por um contrato de seguro. Também empregada com o 
sentido de garantia, com a qual por vezes se confunde (exemplo: Cobertura Básica ou Garan-
tia Básica).

COMUNICAÇÃO DO SINISTRO: o mesmo que aviso de sinistro

CONDIÇÕES CONTRATUAIS: compreendem as Condições Gerais e Cláusulas Particulares de 
um mesmo plano de seguro.

CONDIÇÕES GERAIS: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou cobertu-
ras de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos da Pottencial e do 
Segurado.

CLÁSULAS PARTICULARES: conjunto de cláusulas que alteram as Condições Gerais de um 
plano de seguro, modificando ou cancelando disposições já existentes, ou, ainda, introduzindo 
novas disposições e, eventualmente, ampliando ou restringindo a cobertura.

CONTRATO DE SEGURO: o mesmo que apólice.
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CORRETOR DE SEGUROS: pessoa física ou jurídica devidamente habilitada e registrada na 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, para intermediar a comercialização de con-
tratos de seguros representando os interesses do Segurado junto à Pottencial.

CULPA GRAVE: trata-se de conceito não existente no Código Civil, mas que é por vezes utili-
zado nos tribunais civis. A culpa grave se aproxima do dolo, sendo motivo para a perda de di-
reito por parte do Segurado. Devido ao seu caráter jurídico especial, a culpa grave somente 
pode ser estabelecida por sentença de corte civil.

DADOS ELETRÔNICOS: fatos, conceitos e informações convertidas para uma forma adapta-
da para comunicações, interpretação ou processamento de dados eletrônicos e inclui progra-
mas, software, e outras instruções codificadas para o processamento e manipulação de dados 
ou o controle e a manipulação de tais equipamentos.

DANO: alteração, para menor, do valor econômico dos bens ou da expectativa de ganho de 
uma pessoa ou empresa, ou violação de seus direitos, ou, ainda, no caso de pessoas físicas, le-
são ao seu corpo ou à sua mente, ou aos direitos da personalidade. A generalidade desta de-
finição tornou necessária a introdução de conceitos mais restritivos, que caracterizassem es-
pecificamente as espécies de dano com que as Pottencials estariam dispostas a operar. 
Surgiram assim os conceitos de “Dano Corporal”, “Dano Material”, “Dano Moral”, “Dano corpo-
ral”, “Dano Ambiental”, “Perdas Financeiras” e “Prejuízo Financeiro”.

DANO MATERIAL: toda alteração de um bem corpóreo que reduza ou anule seu valor econô-
mico, como, por exemplo, deterioração, estrago, inutilização, destruição, extravio, furto ou rou-
bo dele. Não se enquadram neste conceito a redução ou a eliminação de disponibilidades fi-
nanceiras já existentes, tais como dinheiro, créditos ou valores mobiliários, que são consideradas 
“prejuízos financeiros”. A redução ou a eliminação da expectativa de lucros ou ganhos de di-
nheiro e/ou valores mobiliários também não se enquadra na definição de dano material, mas 
sim na de “perda financeira”. Analogamente, as lesões físicas ao corpo de uma pessoa não 
são danos materiais, mas sim “danos corporais”.

DANO MORAL: lesão, praticada por outrem, ao patrimônio psíquico ou à dignidade da pes-
soa, ou, mais amplamente, aos direitos da personalidade, causando sofrimento psíquico, cons-
trangimento, ou qualquer tipo de desconforto, independente da ocorrência simultânea de da-
nos materiais ou corporais. Para as pessoas jurídicas, são as perdas financeiras indiretas, não 
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contabilizáveis, decorrentes de ofensa ao seu nome ou à sua imagem, independente da ocor-
rência simultânea de outros danos.

DANO CORPORAL: toda ofensa causada à normalidade funcional do corpo humano, dos 
pontos de vista anatômico, fisiológico e/ou mental, incluídas as doenças, a invalidez, temporá-
ria ou permanente, e a morte. NÃO estão abrangidos por esta definição os danos morais, os 
danos estéticos, e os danos materiais, embora, em geral, tais danos possam ocorrer em con-
junto com os danos corporais, ou em consequência destes.

DANO AMBIENTAL:  o dano ambiental está dividido em três subespécies, duas delas relacio-
nadas com interesses coletivos, e a terceira com interesses individuais ou de grupos.

a) dano ecológico puro, ou dano ambiental “stricto sensu”, que abrange apenas os 
danos causados a elementos naturais de domínio público, sem titularidade privada, 
como o ar atmosférico, os rios, a flora, a fauna etc., não estando incluídos eventuais 
danos causados a elementos culturais ou artificiais;

b) dano ambiental “lato sensu”, que abrange os danos causados aos elementos na-
turais, culturais e/ou artificiais, pertencentes ao patrimônio coletivo nacional e/ou 
humano;

c) dano ambiental individual ou reflexo, quando consideradas as perdas e danos 
causados ao patrimônio privado de um ou mais indivíduos, consequentes de danos 
ambientais “lato sensu”. Por exemplo, a poluição de um rio por substâncias tóxicas, 
que, em virtude de acidente, vazaram de veículo que as transportava, poderia pre-
judicar pescadores que explorassem a pesca local.

DATA DO SINISTRO: data determinada da ocorrência de um evento previsto na apólice.

DEFEITO DO PRODUTO:  defeito é o resultado apresentado por produto fabricado, produzi-
do, construído ou importado, quando este não oferece a segurança que dele legitimamente se 
espera, levando-se em consideração circunstâncias relevantes, entre as quais: I - a sua apre-
sentação; II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam; e III - a época em que foi 
colocado em circulação. (definição do Art. 12, do Código de Defesa do Consumidor, Lei nº. 
8.078, de 11/09/1990).
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DEFICIÊNCIAS (DOS PRODUTOS PELOS QUAIS O SEGURADO É RESPONSÁVEL): mau fun-
cionamento ou não funcionamento, existência de partes quebradas ou avariadas, ausência de 
componentes, inadequação a normas técnicas, presença de impurezas, vazamentos, contami-
nações, erros ou omissões em manuais de instruções, rótulos ou embalagens equivocados, 
doenças (animais vivos), deterioração ou estrago (alimentos ou medicamentos), e, em geral, 
quaisquer imperfeições apresentadas pelos PRODUTOS que possam causar danos a terceiros. 
Ver “Defeito do Produto”

DEPRECIAÇÃO: termo que designa a perda progressiva de valor dos bens, móveis ou imóveis, 
pelo seu uso, obsolescência, idade e estado de conservação. Redução do valor de um bem se-
gurado, em razão da apuração do seu valor atual, segundo determinados critérios matemáti-
cos.

DESPESAS EMERGENCIAIS: são gastos realizados pelo Segurado em caráter de urgência, 
com o objetivo de tentar evitar e/ou minorar os danos causados a terceiros, e cobertos pelo 
seguro.

DESPESAS FIXAS: entende-se por despesas fixas os honorários, salários, encargos sociais e 
trabalhistas, aluguéis, impostos, contas de água, luz, telefone, gás, condomínio e todas as de-
mais que tenham caráter fixo e perdurem mesmo após uma paralisação decorrente de sinistro 
coberto e que por força legal ou de contrato o Segurado tenha que arcar.

DESPESAS DE SALVAMENTO: despesas comprovadamente efetuadas pelo Segurado, duran-
te e/ou após a ocorrência de um Sinistro, no interesse de salvar o bem segurado ou para ate-
nuar as perdas decorrentes do Sinistro, sendo suportadas pela Pottencial, desde que razoáveis 
e cabíveis e a ela comunicadas previamente, sempre que possível.

DIREITO DE REGRESSO: direito da Pottencial de uma vez reembolsado e/ou indenizado um 
segurado, por ocasião de um sinistro, de se ressarcir da quantia paga, cobrando-a do respon-
sável pelo sinistro.

DOLO: Má-fé. Ato consciente por meio do qual alguém induz outro a erro, agindo de má-fé, 
por meio fraudulento, visando um prejuízo pré-concebido, quer físico ou financeiro, em provei-
to próprio ou alheio.

EMBARCAÇÃO: qualquer construção destinada a navegar sobre água.
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EMOLUMENTOS: conjunto de despesas adicionais que é cobrado, na conta do prêmio, do

Segurado, correspondente às parcelas de impostos e outros encargos a que está sujeito o se-
guro.

EMPREGADO: pessoa física que presta serviço de natureza não eventual ao segurado, sob a 
dependência dele e mediante salário, na forma estabelecida pela CLT.

ENDOSSO: documento, emitido pela Pottencial, por intermédio do qual são alterados dados e 
condições de uma apólice, de comum acordo com o segurado.

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS: são máquinas ou equipamentos que utilizam transistores e/
ou circuitos impressos e conectados à rede elétrica (110V ou 220V), e usem a eletricidade para 
realizar funções que não seja a transformação em calor, frio ou movimento, que não transfor-
me energia elétrica em energia mecânica ou térmica.

EQUIPAMENTOS ESTACIONÁRIOS: são máquinas e /ou equipamentos industriais e comer-
ciais, não dotados de autopropulsão, instalados para operação permanente no local segura-
do pela apólice.

EQUIPAMENTOS MÓVEIS: são máquinas e/ ou equipamentos industriais e comerciais, dota-
dos de autopropulsão ou movidos por outro equipamento ou que, em razão de sua própria 
operação, não permaneçam estacionários.

ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE: documento que faz parte integrante da apólice, no qual es-
tão particularizadas as características do seguro contratado.

EVENTO: fato ou acontecimento futuro, incerto, involuntário, ocorrido durante a vigência do 
seguro cuja ocorrência acarreta prejuízo ao Segurado.

FICHA DE COMPENSAÇÃO / NOTA DE SEGURO: documento de cobrança que acompanha 
as apólices e endossos, para quitação do prêmio.

FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATORIA DO SEGURADO: valor expressamente definido 
no contrato de seguro, para cada cobertura prevista, representando a participação do Segu-
rado nos prejuízos resultantes de cada sinistro. A responsabilidade da Pottencial começa ape-
nas e tão somente depois de ultrapassado o limite da franquia.
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FRAUDE: obtenção, para si ou para outrem, de vantagem ilícita, financeira ou material, em 
prejuízo alheio, mantendo ou até induzindo alguém em erro, mediante ardil, artifício ou qual-
quer outro meio que possa enganar. Nos termos da legislação penal brasileira, é uma das for-
mas de estelionato.

FURTO QUALIFICADO: para fins deste seguro é o furto cometido, exclusivamente, com des-
truição ou rompimento de obstáculos, ou mediante emprego de chave falsa, gazua ou instru-
mentos semelhantes, desde que a utilização de qualquer desses meios tenha deixado vestí-
gios materiais inequívocos ou sido constatada por laudo pericial policial.

FURTO SIMPLES: subtração para si, ou para outrem, de coisa alheia móvel, sem emprego de 
violência e sem vestígios que comprovem claramente a sua ocorrência.

GARANTIA: designação genérica utilizada para indicar as responsabilidades pelos riscos assu-
midos pelo segurador. Pode ser empregada como sinônimo de cobertura.

GARANTIA ÚNICA: uma das duas opções de garantia utilizadas nos Seguros de Responsabili-
dade Civil Geral. Nesta opção, na ocorrência de um sinistro abrigado por uma cobertura, a 
soma das indenizações devidas por danos materiais e por danos corporais, causados a tercei-
ros, está limitada pelo Limite Máximo de Indenização. Não há qualquer discriminação de per-
centuais ou limites individuais para cada espécie de dano.

GREVE: paralisação do trabalho promovida por ajuntamento de 3 (três) ou mais pessoas de 
uma mesma categoria ocupacional, empregados do segurado, que provoque a suspensão to-
tal ou parcial da atividade do estabelecimento segurado.

IMÓVEL: conjunto de construções (prédios) destinado ao desenvolvimento da atividade do 
Segurado especificada na Apólice, incluindo as instalações fixas de água, gás, eletricidade, 
calefação, refrigeração e energia solar, excluindo-se o terreno, fundações e alicerces.

IMPERÍCIA: ato ilícito culposo, em que os danos causados são consequência direta de ação 
(ou omissão) de caráter técnico e/ou profissional e para a qual o responsável: a) não está ha-
bilitado, ou; b) embora habilitado, não adquiriu a necessária experiência, ou; c) embora habili-
tado e experiente, não atingiu o nível de competência indispensável para a realização dela. A 
imperícia pode ser vista como caso particular de imprudência. Ver “Imprudência”.
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IMPRUDÊNCIA: definição do ato praticado sem cautela, ou de forma imoderada, ou, ainda, 
desprovido da preocupação de evitar erros ou enganos. Se, em decorrência da ação (ou omis-
são) imprudente, for, involuntariamente, violado direito e causado danos, o responsável terá 
cometido um ato ilícito culposo. A ação (ou omissão) imprudente, que não causa danos, não é 
ato ilícito. Como exemplos de ações imprudentes podemos citar: dirigir, à noite, com faróis 
apagados ou deficientes, ou carregar um caminhão com carga de peso superior ao limite má-
ximo legal.

INCÊNDIO: toda e qualquer combustão fora do controle do homem, tanto no espaço quanto 
no tempo, que destrói ou danifica o bem segurado.

INDENIZAÇÃO: valor que a Pottencial deverá pagar ao Segurado ou, quando for o caso, ao 
beneficiário, no caso da efetivação do risco coberto previsto e contratado nesta apólice, limi-
tado ao Limite Máximo de Indenização da respectiva cobertura contratada e ao valor das 
perdas apuradas no momento do sinistro.

INSPEÇÃO DE RISCO: vistoria ou verificação das condições do objeto que está sendo pro-
posto para um seguro, ou para renovação de uma apólice ou, ainda, durante o seu período de 
vigência, visando ao seu perfeito enquadramento tarifário e à avaliação de seus sistemas de 
proteção.

INVALIDEZ PERMANENTE: doença ou acidente considerado pela perícia médica da Previ-
dência Social, como fator incapacitante do trabalhador, para exercer as atividades que exer-
cia na época do acidente ou doença.

I.O.F.: imposto sobre operações financeiras (incide sobre os contratos de Seguro de Respon-
sabilidade Civil).

IPCA/IBGE:  Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística, tem a função de medir a inflação, corrigindo monetariamente 
os valores expressos neste Contrato de Seguro. Na falta, extinção ou proibição do uso do índi-
ce definido, será observado o índice substitutivo indicado pelo Governo Federal.

JURISPRUDÊNCIA: conjunto de decisões similares proferidas pelos tribunais superiores, e que 
apontam tendências a serem seguidas pela Justiça em julgamentos futuros de casos análo-
gos.
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LESÃO CORPORAL: termo utilizado no Direito Penal, equivalente ao “Dano Corporal” do Direi-
to Civil.

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA DA APÓLICE (LMGA): valor máximo a ser pago pela Potten-
cial com base nesta apólice, resultante de determinado evento ou série de eventos ocorridos 
na vigência desta apólice, abrangendo uma ou mais coberturas contratadas. Esse limite não 
representa, em qualquer hipótese, pré-avaliação do(s) objeto(s) ou do(s) interesse(s) segura-
do(s).

LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO (LMI): valor estabelecido pelo Segurado para garantir as 
perdas decorrentes dos riscos cobertos para cada uma das coberturas indicadas na Apólice. 
É o valor máximo a ser pago pela Pottencial com base nesta Apólice, resultante de um deter-
minado Sinistro ou série de Sinistros ocorridos durante a vigência da mesma e garantidos pela 
cobertura contratada. Esse limite não representa, em qualquer hipótese, pré-avaliação do(s) 
objeto(s) ou interesse(s) segurado(s).

O valor da indenização a que o Segurado terá direito, com base nas condições desta Apólice, 
não poderá ultrapassar o valor do(s) objeto(s) ou do(s) interesse(s) segurado(s) no momento do 
Sinistro, independentemente de qualquer disposição constante desta Apólice.

A escolha dos Limites Máximos de Indenização, bem como a solicitação da atualização deles 
em função da modificação do Valor em Risco dos bens cobertos é de exclusiva responsabili-
dade do Segurado.

Em todo Sinistro, o respectivo Limite Máximo de Indenização por cobertura envolvida ficará 
reduzido do mesmo valor da indenização paga. O Limite Máximo de Indenização integrará o 
Limite Máximo de Garantia da Apólice e não será acrescentado a ele.

LIMITE AGREGADO (LA): nas coberturas de Responsabilidade Civil deste plano de seguro, o 
Limite Agregado representa o total máximo indenizável pelo contrato de seguro, relativamen-
te à cobertura considerada.

O Limite Agregado será igual ao valor do Limite Máximo de Indenização da cobertura contra-
tada.

O Limite Agregado e Limite Máximo de Indenização de cada cobertura são independentes, 
não se somam nem se comunicam entre si.
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LIMITE DE RESPONSABILIDADE: no Seguro de Responsabilidade Civil, há, em geral, dois limi-
tes de responsabilidade para cada cobertura contratada, o Limite Máximo de Indenização e o 
Limite Agregado. O primeiro corresponde à indenização máxima a que se obriga a Pottencial 
no caso de sinistro, ou série de sinistros, com o mesmo fato gerador, abrigados pela cobertura.

O segundo representa o total máximo indenizável quando se consideram todos os sinistros 
ocorridos independentemente, garantidos pela mesma cobertura. Há, ainda, a possibilidade 
(opcional) de estipulação do Limite Máximo de Garantia da Apólice, a ser aplicado no caso de 
sinistro garantido por mais de uma das coberturas contratadas.

LOCAL DE RISCO: endereço do estabelecimento segurado, composto de: logradouro, identifi-
cação numérica, bairro, município, UF e CEP.

LOCKOUT: paralisação dos serviços ou atividades de uma empresa ou empresas de ativida-
des afins, por determinação de seus administradores ou do sindicato patronal respectivo.

MÁ FÉ: agir, propositadamente, de modo contrário à lei, aos costumes ou ao direito. Dolo.

MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS (MMU): são máquinas, equipa-
mentos e móveis instalados exclusivamente no local do risco indicado na apólice, de proprie-
dade do Segurado (comprovados através de Notas Ficais ou Livros Contábeis) ou colocados 
formalmente sob a sua responsabilidade, e que se destinem ao desenvolvimento de suas ativi-
dades. São considerados utensílios os materiais de uso (material de escritório, peças de repo-
sição das máquinas e equipamentos).

NEGLIGÊNCIA: omissão, descuido ou desleixo no cumprimento de encargo ou obrigação. Se, 
decorrente da negligência, e de forma involuntária, houver violação de direito e for causado 
danos, o responsável terá cometido ato ilícito culposo. Exemplo: funcionário que extravia do-
cumento sob sua guarda. A negligência desacompanhada de danos não é ato ilícito. Exemplo: 
caixa que recebe depósito em espécie sem conferir, verificando depois estar o mesmo correto.

NOTA DE SEGURO / FICHA DE COMPENSAÇÃO: documento de cobrança que acompanha 
as apólices e endossos, para quitação do prêmio.

OBJETO DO SEGURO: designação genérica de qualquer interesse que se possa segurar sejam 
coisas, pessoas, bens, responsabilidades, obrigações, direitos ou garantias.
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OCORRÊNCIA: acontecimento ou Evento que pode gerar Danos cobertos por este Contrato 
de Seguro, inclusive a exposição contínua ou repetida ao mesmo acontecimento ou Evento.

PERDA TOTAL: estado dos bens segurados, causado por evento coberto, que os tornam, de 
forma definitiva, impróprios para o uso a que se destinavam.

PERDAS E DANOS: expressão utilizada, no Código Civil, para abranger todas as espécies de 
danos que podem ser causados ao terceiro prejudicado, em consequência de ato ou fato pelo 
qual o Segurado é responsável: “No seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o 
pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro” (artigo 787 do Código Civil).

PERDAS FINANCEIRAS: redução ou eliminação de expectativa de ganho ou lucro, exclusiva-
mente de valores financeiros, como dinheiro, créditos e valores mobiliários. Exemplo: “Lucros 
Cessantes”.

PERÍODO INDENITÁRIO: Prazo máximo durante o qual determinados valores ou despesas se-
guradas serão indenizados pela Pottencial, contado a partir da ocorrência do Sinistro coberto. 
É o tempo previsto para a retomada das atividades do segurado. O início do período indeni-
tário coincide com a data da ocorrência do sinistro e seu término ocorre: quando da recons-
trução ou reparo do bem sinistrado; quando da recuperação do movimento de negócios ou 
do ritmo normal das atividades; ou ainda, se ocorrer primeiro, na data em que terminar o tem-
po previsto e estabelecido na apólice. Pode-se estipular período indenitário único para todas 
as coberturas de danos materiais que deram origem à paralisação total ou parcial das ativi-
dades do segurado ou, alternativamente, distintos períodos indenitários para as diferentes co-
berturas de danos materiais, levando em consideração a extensão dos danos causada por 
cada evento

PRAZO COMPLEMENTAR: prazo adicional para a apresentação de reclamações ao Segura-
do, por parte de terceiros, concedido, obrigatoriamente, pela Pottencial, sem cobrança de 
qualquer prêmio adicional, tendo início na data do término de vigência de apólice não reno-
vada de seguro contratado com Apólice à Base de Reclamações, ou na data de cancelamen-
to do dito seguro. A duração mínima do Prazo Complementar é 1 (um) ano. (Na hipótese de 
cancelamento do seguro, há circunstâncias em que não se aplica o Prazo Complementar: por 
exemplo, se o cancelamento tiver sido efetuado por determinação legal, por esgotamento do 
Limite Agregado da cobertura, ou devido à perda de direito do Segurado etc.).
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PRAZO SUPLEMENTAR: prazo adicional para a apresentação de reclamações ao Segurado, 
por parte de terceiros, oferecido, obrigatoriamente, pela Pottencial, mediante a cobrança fa-
cultativa de prêmio adicional, tendo início na data do término do Prazo Complementar. Esta 
possibilidade deve ser invocada pelo Segurado, de acordo com procedimentos estabelecidos 
na apólice. Normalmente são oferecidas várias opções de

PRÉDIO: edificação destinada ao desenvolvimento da atividade do segurado, incluindo todas 
as instalações que façam parte integrante, exceto fundações, alicerces e terrenos.

PREJUÍZO: Valor que representa as perdas sofridas pelo Segurado em um determinado Sinis-
tro. A responsabilidade da Pottencial estará sempre limitada aos prejuízos efetivamente am-
parados pelas coberturas contratadas na Apólice (os “Prejuízos Indenizáveis”).

PRÊMIO: importância paga pelo segurado ou estipulante/proponente à Pottencial em contra-
partida à aceitação e cobertura do risco a que ele está exposto.

PRÊMIO FRACIONADO: prêmio de determinado seguro, dividido em parcelas para efeito de 
pagamento.

PRESCRIÇÃO: princípio jurídico que determina a extinção de um direito em consequência do 
transcurso do prazo legal para exercê-lo.

PROPOSTA DE SEGURO: documento encaminhado à Pottencial pelo Segurado assinado por 
este, seu representante legal ou seu corretor de seguros, por meio do qual declara seu interes-
se na efetivação do contrato de seguro.

PRÓ-RATA: método para cálculo de prêmio de seguro com prazo inferior a um ano, efetuado 
com base no total de dias de vigência.

RATEIO: condição contratual segundo a qual o segurado participa de uma parcela dos prejuí-
zos indenizáveis, naqueles casos em que o Valor em Risco Declarado pelo segurado quando 
da contratação do seguro for inferior ao valor em risco dos bens segurados apurado na data 
do sinistro.

REGULAÇÃO DE SINISTRO: Conjunto de procedimentos realizados na ocorrência de um Si-
nistro para a apuração de suas causas, circunstâncias e valores envolvidos, com vistas à ca-
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racterização do risco ocorrido e seu enquadramento no seguro, bem como à verificação do 
cumprimento, pelo Segurado, de todas as suas obrigações legais e contratuais.

REINTEGRAÇÃO: Recomposição do Limite Máximo de Garantia da Apólice e/ou do Limite 
Máximo de Indenização relativo a uma ou mais das coberturas contratadas, após ter(em) sido 
reduzido(s) em virtude do pagamento de alguma indenização ao Segurado nos termos desta 
Apólice, no mesmo montante de tal redução.

RENOVAÇÃO: é a contratação de um novo seguro, sem interrupção de cobertura, por meio 
da emissão de nova apólice, em condições semelhantes às que vigoravam anteriormente ou 
sob novas condições.

RISCO: Evento futuro e incerto, de natureza súbita e imprevista, independente da vontade do 
Segurado, cuja ocorrência pode provocar prejuízos de natureza econômica.

ROUBO: ato de subtração de bens segurados, para si ou para outrem, cometido mediante 
grave ameaça ou emprego de violência contra a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer 
meio, reduzido à impossibilidade de resistência.

SALVADOS: Bens que se conseguem resgatar de um sinistro e que ainda possuem valor co-
mercial.

SEGURADO: pessoa física ou jurídica que, tendo interesse segurável, contrata o seguro, em 
seu benefício pessoal ou de terceiros.

Pottencial: empresa identificada na especificação da apólice, devidamente constituída e au-
torizada a funcionar no país que, com base na proposta de seguro e recebendo o prêmio, emi-
te a apólice e é responsável pelos riscos nela previstos.

SEGURO A PRIMEIRO RISCO ABSOLUTO: Forma de contratação através da qual a Potten-
cial responde integralmente pelos prejuízos indenizáveis, independentemente dos valores em 
risco dos objetos segurados, até o montante dos Limites Máximos de Indenização de cada co-
bertura, respeitados o Limite Máximo de Garantia da Apólice e a franquia correspondente, 
não se aplicando, portanto, a cláusula de rateio.

SEGURO A PRIMEIRO RISCO RELATIVO: Forma de contratação pela qual são indenizados os 
prejuízos cobertos até o valor do Limite Máximo de Indenização da respectiva cobertura apli-
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cável, desde que o Valor Total em Risco apurado no momento do Sinistro não ultrapasse o Va-
lor Total em Risco declarado na Apólice. Se este último montante for ultrapassado, o Segura-
do participará dos prejuízos em rateio, como se o seguro fosse proporcional.

SINISTRO: ocorrência de acontecimentos que cause prejuízos ao Segurado, podendo ou não 
estar previsto e coberto no contrato de seguro.

SUB-ROGAÇÃO: é a prerrogativa, conferida por Lei à Pottencial, de assumir os direitos do Se-
gurado ante terceiros responsáveis por prejuízos indenizados.

TERCEIRO: Qualquer pessoa física ou jurídica, exceto:

•	 segurado, seu cônjuge, ascendentes, descendentes ou pessoas dele dependentes 
economicamente;

•	 sócio, diretor ou administrador da empresa segurada;

•	 funcionários da empresa segurada, devidamente registrados;

a pessoa física ou jurídica controlada ou controladora da empresa segurada, bem como os 
seus sócios, diretores ou administradores

TUMULTO: ação de pessoas com características de aglomeração que perturbe a ordem pú-
blica através da prática de atos predatórios, para cuja repressão não haja necessidade de in-
tervenção das forças armadas.

VALOR ATUAL: valor do bem no estado de novo, a preços correntes em data imediatamente 
anterior à da ocorrência do sinistro, deduzida a depreciação.

VALOR DE NOVO: preço de construção ou aquisição de um bem, igual ou similar, sem uso 
prévio, no dia e local do sinistro.

VALOR EM RISCO (VR): Representa o valor integral do objeto ou do interesse sobre o qual se 
contrata o seguro.

VALORES: trata-se de dinheiro, certificados de títulos, ações, cheques, ordem de pagamento 
em moeda nacional, vales refeição, alimentação ou transporte, selos e metais preciosos não 
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destinados a ornamentos, decoração e uso pessoal, desde que pertencentes à empresa segu-
rada, exclusivamente quando o Segurado possuir documentos legais comprobatórios da ori-
gem destes valores, e desde que também pertençam à empresa segurada.

VANDALISMO: destruição intencional do bem segurado ou de parte dele, causada por tercei-
ro(s) de forma dolosa.

VEÍCULOS: quaisquer dos meios para transportar ou conduzir pessoas, animais ou objetos, 
desde que autorizados pelo Código de Trânsito.

VIGÊNCIA: Intervalo contínuo de tempo durante o qual está em vigor o contrato de seguro.

II. COBERTURAS
INCÊNDIO, QUEDA DE RAIO, QUEDA DE AERONAVE, FUMAÇA, EXPLOSÃO DE QUALQUER 
NATUREZA E IMPLOSÃO      

1.1. RISCOS COBERTOS

A Pottencial responderá, até o Limite Máximo de Indenização expressamente fixado pelo Se-
gurado para a presente cobertura, as perdas ou danos materiais causados diretamente aos 
bens segurados exclusivamente em consequência dos seguintes eventos:

a) INCÊNDIO de qualquer natureza, onde quer que tenham se originado, incluindo 
queimadas em zonas rurais;

b) QUEDA DE RAIO, desde que ocorrida dentro da área do terreno onde estiverem 
localizados os bens segurados e que tenha deixado vestígios físicos inequívocos de 
sua ocorrência, que caracterizem o local da queda;

c) QUEDA DE AERONAVES ou quaisquer engenhos aéreos ou espaciais, de origem 
súbita, imprevista e acidental, incluindo também os objetos que sejam parte inte-
grante deles ou por eles conduzidos;
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d) FUMAÇA: os danos causados por fumaça originada dentro do estabelecimento 
segurado ou dentro do edifício onde o segurado esteja instalado.

e) EXPLOSÃO E IMPLOSÃO de aparelhos/equipamentos/tanques/silos metálicos, 
caldeiras e vasos de pressão, de propriedade do segurado, e/ou de propriedade de 
terceiros, sob a responsabilidade do segurado, bem como danos causados aos bens 
segurados decorrentes de implosão de prédios e/ou estruturas de construções civis 
ocorridas na vizinhança.

Fica entendido e concordado que, sujeito aos termos, exclusões, dispositivos e condições 
contidas na Apólice ou nela endossados, a Pottencial somente indenizará o Segurado por 
perdas, danos ou responsabilidade direta ou indiretamente causados por incêndio e/ou ex-
plosão, se os requisitos a seguir forem cumpridos:

• Equipamentos de combate ao incêndio adequados devem estar sempre disponíveis 
e preparados para uso imediato em todas as instalações;

• Um número suficiente de trabalhadores deve estar totalmente treinado no manejo 
de tais equipamentos e deve estar disponível para imediata intervenção, a qualquer 
tempo;

• Solda ou uso de uma chama aberta na vizinhança de material combustível somen-
te será permitido se pelo menos um trabalhador devidamente equipado com extin-
tores e bem treinado em combate ao incêndio estiver presente;

• No início da operação comercial as instalações de combate ao incêndio designa-
das para a operação da fábrica deverão estar instaladas e operacionais.

1.2. RISCOS EXCLUÍDOS

Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 12ª – RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Ge-
rais que não tenham sido expressamente alteradas pela presente cobertura ou pelas de-
mais coberturas adicionais contratadas, excluem-se quaisquer prejuízos, ônus, perdas ou 
danos, direta ou indiretamente causados por resultantes de, ou para os quais tenham con-
tribuído:
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a) A simples queima de objetos (sem chamas), por não caracterizar a ocorrência de 
incêndio;

b) Automóveis, motocicletas, motonetas e similares licenciados para uso em via pú-
blica, mesmo que caracterizado como mercadoria destinado a venda e exposição e 
inerente a atividade do segurado;

c) Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes;

d) Dano elétrico isolado, inclusive sobrecarga na rede elétrica ou telefônica, ou seja, 
não decorrente dos eventos abrangidos pela presente cobertura;

e) Danos causados aos bens segurados quando submetidos a quaisquer processos 
de tratamento, aquecimento ou enxugo;

f) Danos causados por aeronaves de propriedade do Segurado;

g) Danos decorrentes de explosão de caixas eletrônicos;

h) Danos decorrentes de explosão de caldeiras e/ou vasos de pressão, caso se com-
prove a inobservância pelo estabelecimento às recomendações do fabricante ou 
aos regulamentos vigentes sobre o funcionamento de caldeiras, bem como os pre-
juízos decorrentes de manutenção precária ou inadequada;

i) Implosão de quaisquer estruturas de construção civil, prédios, armazéns, edifícios 
e similares, inclusive quando motivada por riscos à segurança;

j) Perdas e danos em consequência de fermentação própria ou combustão espon-
tânea;

k) Perdas ou danos causados a fios, enrolamentos, lâmpadas, válvulas, chaves, cir-
cuitos e aparelhos elétricos, pelo calor gerado acidentalmente por eletricidade;

l) Quaisquer ônus decorrentes de danos a terceiros, inclusive qualquer tipo de po-
luição, em função dos serviços e bens garantidos pela apólice, mesmo os conse-
quentes dos riscos cobertos;

m) Raridades, antiguidades, relógios, tapetes orientais, papéis de crédito, peças e/
ou obras de arte, joias, metais preciosos ou pedras preciosas.
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1.3. FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 
Participação Obrigatória do Segurado estabelecido na especificação da apólice.

1.4. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais que não tenham sido alterados ou 
revogados por esta cobertura.

ALAGAMENTO E INUNDAÇÃO

1.1. RISCOS COBERTOS

A Pottencial responderá, até o Limite Máximo de Indenização expressamente fixado pelo Se-
gurado para a presente cobertura, as perdas ou danos materiais causados diretamente aos 
bens segurados exclusivamente em consequência dos seguintes eventos:

a) Entrada de água nos edifícios provenientes de aguaceiro, tromba d’água ou chu-
va, seja ou não consequente da obstrução ou insuficiência de esgotos, galerias plu-
viais, desaguadouros e similares;

b) Enchentes;

c) Inundação resultante exclusivamente do aumento de volume de águas de rios 
navegáveis e de canais alimentados naturalmente por esses rios;

d) Água proveniente de ruptura de encanamentos, canalizações, adutoras e reser-
vatórios, desde que não pertençam ao próprio imóvel segurado, nem ao edifício do 
qual seja o imóvel parte integrante.

Consideram-se “rios navegáveis”, para fins desta cobertura, aqueles assim considerados pela 
Divisão de Águas do Ministério da Agricultura.
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1.2. RISCOS EXCLUÍDOS

Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 12ª - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Ge-
rais que não tenham sido expressamente alteradas pela presente cobertura ou pelas de-
mais coberturas adicionais contratadas, excluem-se quaisquer prejuízos, ônus, perdas ou 
danos, direta ou indiretamente causados por resultantes de, ou para os quais tenham con-
tribuído:

a) Água de chuva ou neve quando penetrando diretamente no interior do edifí-
cio através de portas, janelas, vitrinas, claraboias, respiradouros ou ventiladores, 
abertos ou defeituosos;

b) Água de torneiras ou registros, ainda que deixados abertos inadvertidamente;

c) Água ou outra substância líquida qualquer proveniente de chuveiro automáti-
co (sprinkler) do imóvel segurado ou do edifício do qual seja a imóvel parte inte-
grante;

d) Desmoronamento do edifício;

e) Entrada de água no edifício segurado em consequência da obstrução ou insu-
ficiência de calhas;

f) Infiltração de água ou outra substância líquida através de pisos, paredes e te-
tos, salvo quando consequente de riscos cobertos;

g) Pelo rompimento ou vazamento de tubulações, canalizações, adutoras, tor-
neiras ou reservatórios localizados dentro do estabelecimento segurado;

h) Quando ao ar livre: máquinas, geradores, transformadores e demais equipa-
mentos móveis ou estacionários, totens, mercadorias e matérias primas, inclusive 
de terceiros, assim como outros bens ao ar livre, não mencionados expressamen-
te nos subitens anteriores;

i) Umidade e maresia;

j) Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes;
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1.3. BENS NÃO COMPREENDIDOS NESTE SEGURO

Além dos bens descritos na CLÁUSULA 11 - BENS, OBJETOS OU INTERESSES NÃO COM-
PREENDIDOS NESTE SEGURO das Condições Gerais, não estão abrangidos pela presente 
cobertura os danos causados aos:

a) Bens que se encontrem fora do imóvel segurado;

b) Fios e cabos de transmissão (eletricidade, telefone etc.), externos ao imóvel 
(ao ar livre);

c) Hangares, telheiros, galpões e edifício em construção ou reconstrução, inclu-
sive os respectivos conteúdos;

d) Implementos agrícolas, máquinas perfuradoras de solo, máquinas, geradores, 
transformadores e demais equipamentos móveis ou estacionários quando ao ar 
livre;

e) Automóveis, motocicletas, motonetas e similares licenciados para uso em via 
pública, inclusive acessórios, equipamentos ou peças; mesmo que caracterizado 
como mercadoria destinado a venda e exposição e inerente a atividade do segu-
rado;

1.4. FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 
Participação Obrigatória do Segurado estabelecido na especificação da apólice.

1.5. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais que não tenham sido alterados ou 
revogados por esta Cobertura Adicional.



Riscos Nomeados
Condições gerais

Av. Raja Gabaglia, 1143 - 19º andar, Luxemburgo | CEP 30380-403 | Belo Horizonte - MG
Ouvidoria: 0800 200 1080 | ouvidoria@pottencial.com.br

Versão: Agosto de 2021 75

CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS - EXCLUINDO VEÍCULOS AO AR LIVRE

1.1. RISCOS COBERTOS

A Pottencial responderá, até o Limite Máximo de Indenização expressamente fixado pelo Se-
gurado para a presente cobertura, as perdas ou danos materiais decorrentes de origem súbita 
e imprevista, por qualquer causa externa, causados a veículos de propriedade do Segurado e/
ou de terceiros sob sua responsabilidade ou entregues em sua consignação, que componham 
o seu estoque e sejam enquadrados como mercadorias, destinados à venda, bem como a mo-
vimentação dentro e fora do local segurado para fins verificação mecânica, abastecimento, 
teste drive, manobras internas e externas, demonstração comercial, transferências entre de-
pendências do segurado, entregas domiciliares e serviços de licenciamento dentro do períme-
tro de cobertura.

Ressaltamos que será necessário a comprovação de entrada e saída dos veículos para fina-
lidade de Verificação Mecânica; Test Drive e Demonstração Comercial, através de Livro 
Registro.

Acidentes de causa externa: são aqueles decorrentes de origem súbita ou imprevisível em 
que a sua ocorrência independa de ações das partes.

1.2. BENS COBERTOS

a) Automóveis utilitários, ônibus e caminhões, leves e pesados, motocicletas, rebo-
cadores, tratores e máquinas agrícolas, nacionais e/ou importados, novos e/ou usa-
dos de propriedade do Segurado, com nota fiscal de entrada, licenciados ou não 
em nome do Segurado, destinados a venda;

b) Veículos recebidos em consignação para venda, com contrato específico e soli-
citação prévia de cobertura; e

c) Veículos novos faturados pela fábrica diretamente ao consumidor, a órgãos go-
vernamentais, a empresas de revenda (frotistas) e/ou outras operações em geral, 
encaminhados ao concessionário para revisão e entrega deles.
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Ficam expressamente excluídos os veículos e equipamentos destinados a locação, armaze-
nados ao ar livre e/ou em locais de terceiros.

1.3. PARA EFEITO DESTA COBERTURA, ENTENDE-SE POR:

Verificação Mecânica: Verificação ou testes dos serviços efetuados nos veículos comprova-
damente recebidos pelo Segurado para a execução de consertos, revisão ou instalação de 
acessórios originais, desde que dirigidos por motorista autorizado, dentro do horário comer-
cial/expediente, sem interrupção de trajeto para quaisquer outras finalidades, com ordem de 
serviço aberta e munida de chapa de experiencia própria e/ou do fabricante especificas para 
este fim.

Motorista autorizado: Empregados do segurado registrados em CLT ou empregados terceiri-
zados com ficha cadastral e contrato de prestação de serviço firmado com o segurado, devi-
damente habilitados (a habilitação deverá estar vigente e de acordo com a categoria ade-
quada) expressamente autorizados pela direção da revenda, mediante forma interna de 
controle e que permita a comprovação hábil na ocorrência de sinistros.

Chapa de Experiência: chapas licenciadas em nome do Segurado por órgão competente 
para tráfego em vias públicas visando a verificação mecânica dos veículos.

Test Drive: É a entrega do veículo emplacado e devidamente identificado (faixa informativa 
na lateral e/ou capô) em nome do Segurado (Concessionária), exclusivamente para esta finali-
dade, aos cuidados do cliente portador de Carteira Nacional de Habilitação  (a habilitação 
deverá estar vigente e de acordo com a categoria adequada) interessado na compra, para 
que ele possa experimentá-lo, por um período pré-determinado, com a presença do represen-
tante legal do segurado durante o percurso, dentro do horário comercial/expediente, sem in-
terrupção de trajeto para quaisquer outras finalidades.

Demonstração Comercial: É exclusivamente a demonstração do veículo do estoque do segu-
rado, feita para fins de venda, desde que com a presença do funcionário ou preposto do Esta-
belecimento Segurado devidamente habilitado (a habilitação deverá estar vigente e de acor-
do com a categoria adequada), excluindo a interrupção ou alteração do trajeto para quaisquer 
outras finalidades, podendo ser conduzido pelo funcionário ou preposto do Estabelecimento 
Segurado e/ou interessado na aquisição do veículo devidamente habilitado (a habilitação de-
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verá estar vigente e de acordo com a categoria adequada), dentro do horário comercial/ex-
pediente.

1.4. ÂMBITO DE COBERTURA:

O limite máximo permitido para movimentação externa do veículo segurado será de acordo 
com o descrito a seguir, a partir da origem do veículo até seu destino.

• Manobras dos veículos de estoque – Até 5 km (dois quilômetros)

• Verificação Mecânica – Até 30 km (vinte quilômetros);

• Teste Drive e/ou Demonstração comercial – 30 km (vinte quilômetros);

• Transferências entre dependências do Segurado, devidamente mencionadas na es-
pecificação da apólice – 300 km (trezentos quilômetros);

• Entregas domiciliares – 300 km (trezentos quilômetros); e

• Serviços de licenciamento – município onde estiver localizado o Segurado.

1.5. LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO

Para a determinação dos prejuízos indenizáveis de acordo com as condições expressas nesta 
Cláusula, tomar-se-á por base:

a) Para determinação das indenizações será tomado por base no caso de haver 
quaisquer danos indenizáveis aos veículos que possam ser reparados, no caso de 
perda parcial: o custo dos reparos necessários a restabelecer o bem sinistrado no 
mesmo estado em que se encontrava, imediatamente antes da ocorrência do sinis-
tro. A Pottencial também indenizará o custo de desmontagem e remontagem que 
se fizer necessário para a efetuação dos reparos, assim como as despesas normais 
de transporte de ida e volta à oficina de reparos, também indenizará o custo das 
peças e mão-de-obra decorrentes dos reparos efetuados, não fazendo qualquer re-
dução na indenização a título de depreciação com relação às partes substituídas, 
entendendo-se, porém, que estas serão de sua propriedade;
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b) Para determinação das indenizações será tomado por base para os veículos im-
portados, tratando-se de reparação dos danos, o valor indenizável de qualquer 
peça ou parte danificada, ficará limitado ao preço constante da última lista do res-
pectivo fabricante, no país de origem, ao câmbio oficial de compra da moeda indi-
cada, acrescido dos impostos devidos e das despesas inerentes à importação. Na 
hipótese de indisponibilidade para venda de qualquer parte ou peça danificada, a 
Pottencial poderá dar por bem cumprida suas obrigações mediante indenização 
em espécie do respectivo valor, fixado segundo os critérios deste item, acrescido 
dos custos de mão de obra necessários para sua reposição, não podendo o Segu-
rado argumentar com essa inexistência para pleitear o reconhecimento da perda 
total do veículo sinistrado;

c) Para determinação das indenizações será tomado por base no caso de perda 
total: o preço de custo dos bens sinistrados no dia do sinistro, acrescido dos impos-
tos incidentes e das parcelas de frete e seguro necessários à reposição dos bens no 
local da ocorrência e ainda as despesas de socorro e salvamento. Os salvados se-
rão de propriedade da Pottencial, que deles poderá dispor como convier;

d) Para os casos de veículos importados, tratando-se de perda total, a indenização 
corresponderá ao valor médio do veículo no mercado nacional para os fins do pre-
sente seguro, ocorrerá a perda total sempre que os prejuízos decorrentes do sinistro 
forem iguais ou superiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor do veículo, 
conforme definido neste item;

e) Estarão excluídos, para fins de cálculo de indenização, o valor de todos os aces-
sórios que não sejam originais de fábrica;

f) Em hipótese alguma a indenização poderá ultrapassar o Limite Máximo de Inde-
nização fixado para esta cobertura e expressamente indicado na Apólice/Certifica-
do.

1.6. RISCOS E BENS EXCLUÍDOS

Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 12ª - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Ge-
rais que não tenham sido expressamente alteradas pela presente cobertura ou pelas de-
mais coberturas adicionais contratadas, não estão cobertos quaisquer prejuízos, ônus, per-
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das ou danos, direta ou indiretamente causados por resultantes de, ou para os quais tenham 
contribuído:

a) Veículos e equipamentos destinados a locação;

b) Veículos armazenados ao ar livre, em terraços, edificações abertas ou semia-
bertas, toldos e/ou em locais de terceiros;

c) Veículos estacionados em recuo de calçada, terrenos e/ou vias públicas;

d) Exposição, feiras ou amostra fora dos locais segurados;

e) Veículos do segurado que estiverem suspensos em altura por “muncks” (equi-
pamento hidráulico utilizado para carregamento, descarregamento, transporte e 
movimentação de máquinas e peças pesadas) ou gruas, pórticos, guinchos, guin-
dastes, pontes rolantes, para efeito de exibição pública ou divulgação comercial, 
em qualquer localidade do território nacional;

f) Danos e/ou prejuízos causados aos Veículos de empregados ou prepostos do 
segurado quando ao seu serviço;

g) Danos a ou por veículos de propriedade dos sócios controladores da empresa 
segurada, diretores, administradores, empregados e parentes;

h) Danos e/ou prejuízos ao veículo próprio ou de terceiro sob responsabilidade 
do segurado quando em trânsito em decorrência da inobservância das normas 
vigentes do código brasileiro de trânsito;

i) Condução de veículo por pessoa não habilitada, com habilitação fora da vali-
dade e/ou categoria adequada quando na ocorrência do sinistro ou tendo come-
tido infração durante a sua condução;

j) Movimentação externa com extensão superior a determinada no item ÂMBITO 
DE COBERTURA a partir do local segurado;

k) Operações externas para fins de verificação mecânica, reparos, ajustamentos, 
e serviços em geral de manutenção, quando ela for realizada fora do horário de 
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expediente, que não possuam ordem de serviço aberta e/ou sem chapa de expe-
riência;

l) Interrupção do trajeto para quaisquer outras finalidades que não forem as des-
critas na presente cobertura;

m) Sobrecarga, isto é, por carga cujo peso exceda a capacidade de levantamen-
to e qualquer equipamento utilizado na movimentação dos bens segurados;

n) Utilização dos veículos de estoque para fins diversos como; entrega de peças, 
cobranças, pagamentos, transporte, ou qualquer outra utilização como se fos-
sem veículos da própria frota do segurado;

o) Demonstração Comercial e/ou Test Drive se estiver sem a presença do repre-
sentante legal do segurado, realizado fora do horário do expediente e/ou sem a 
devida identificação (faixa informativa na lateral e/ou capô);

p) Prestação de serviço de lacração e/ou emplacamento com utilização de per-
curso que não seja o compreendido pelas vias de ligação entre o local de origem 
do Segurado e o posto de lacração. Não estará coberta a lacração em município 
que não seja o mesmo do estabelecimento segurado;

q) Danos decorrentes de operações de carga e descarga;

r) Danos causados por:  alagamentos, inundações, desmoronamento, terremo-
tos, maremotos, erupções vulcânicas e manifestações similares da natureza;

s) Danos causados por água e/ou qualquer substância líquida;

t) Subtração sem ameaça direta ou emprego de violência contra sócios diretores 
e/ou empregados do segurado;

u) Furto simples configurando-se como tal aquele cometido sem sinais aparen-
tes de destruição ou rompimento de obstáculos no local do risco, sem evidências 
de arrombamento do estabelecimento segurado, sem nenhuma comprovação 
por filmagens e/ou imagens de câmeras de segurança;
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v) Roubo/furto de acessórios, sobressalentes, equipamentos, peças e ferramen-
tas dos veículos de propriedade do segurado e/ou sob consignação;

w) Prejuízos sofridos ou danos causados, direta ou indiretamente, em decorrên-
cia de apropriação indébita, roubo ou furto de veículos praticados por ou em co-
nivência com qualquer empregado ou preposto do segurado;

x) Riscos, amassamento ou arranhadura, salvo se decorrentes de acidente co-
berto;

y) Operações de reparo, ajustamento, serviços em geral de manutenção;

z) Estouros, cortes e outros danos causados a pneumáticos ou câmaras de ar, 
bem como arranhões em superfícies polidas ou pintadas, salvo se resultarem de 
evento coberto;

aa) Negligência do segurado, sócios, diretores, empregados ou prepostos na uti-
lização dos veículos;

bb) Dano ao próprio veículo que resultarem da insuficiente execução dos servi-
ços de reparo reforma manutenção, instalação, lavagem e lubrificação nele exe-
cutados;

cc) Danos causados por construção, demolição, reconstrução estrutural do imó-
vel, bem como qualquer tipo de obra, inclusive instalações e montagens;

dd) Danos decorrentes de instalações e montagens, bem como de qualquer pres-
tação de serviços em locais ou recintos de propriedade de terceiros, ou por estes 
controlados;

ee) Danos ou prejuízos decorrentes da manutenção ou guarda dos veículos em 
locais inadequados, ou da má conservação dos equipamentos utilizados pelo se-
gurado;

ff) Prejuízos pecuniários ou de qualquer outra natureza decorrentes da demora 
na entrega do veículo;
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gg) Prejuízos relacionados com serviços de prestação de socorro mecânico fora 
das dependências do segurado, com utilização ou não de guincho ou reboque.

hh) Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes;

1.7. PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 
Participação Obrigatória do Segurado estabelecido na especificação da apólice.

1.8. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais deste seguro que não tenham 
sido alterados por esta Cobertura Adicional.

CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS - EXTENSÃO PARA VEÍCULOS AO AR LIVRE

1.1. RISCOS COBERTOS

Sempre que constar expressamente a inclusão desta cobertura na Apólice/Certificado, e me-
diante cobrança de prêmio adicional, a Pottencial responderá, até o Limite Máximo de Indeni-
zação expressamente fixado pelo Segurado para a presente cobertura, as perdas ou danos 
materiais decorrentes de origem súbita e imprevista, por qualquer causa externa, os danos 
materiais causados aos veículos de propriedade do Segurado e/ou de terceiros sob sua res-
ponsabilidade ou entregues em sua consignação, que componham o seu estoque e sejam en-
quadrados como mercadorias, destinados à venda, armazenados ao ar livre, em terraços, edi-
ficações abertas ou semiabertas, toldos, em consequência de:

a) Incêndio, queimadas em zona rural, queda de raio, queda de aeronave, fumaça, 
explosão de qualquer natureza;

b) Vendaval

c) Colisão, abalroamento ou capotagem acidental;

d) Queda, lançamento ou deslocamento de quaisquer objetos;
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e) Subtração de bens mediante arrombamento, com o emprego de quaisquer for-

mas de violência, bem como os danos decorrentes da tentativa do delito, devida-

mente caracterizado;

f) Queda acidental sobre o veículo de qualquer agente externo que não faça parte 

integrante dele ou não esteja nele fixado;

Ficam expressamente excluídos os veículos e equipamentos destinados a locação.

Esta cobertura só poderá ser contratada em conjunto com a RC CONCESSIONÁRIA DE 

VEÍCULOS.

1.2. RISCOS E BENS EXCLUÍDOS

Ratifica-se as exclusões constantes da CLÁUSULA 12ª - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições 

Gerais da COBERTURA RD CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS que não tenham sido expres-

samente alteradas pela presente cobertura ou pelas demais coberturas adicionais contra-

tadas.

1.3. PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 

Participação Obrigatória do Segurado estabelecido na especificação da apólice.

1.4. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais deste seguro que não tenham 

sido alterados por esta Cobertura Adicional.
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CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS - EXTENSÃO PARA VEÍCULOS EM EXPOSIÇÃO, FEIRAS 
OU AMOSTRA

1.1. RISCOS COBERTOS

Sempre que constar expressamente a inclusão desta cobertura na Apólice/Certificado, e me-
diante cobrança de prêmio adicional, a Pottencial responderá, até o Limite Máximo de Indeni-
zação expressamente fixado pelo Segurado para a presente cobertura, as perdas ou danos 
materiais decorrentes de origem súbita e imprevista, por qualquer causa externa, os danos 
materiais causados aos veículos de propriedade do Segurado e/ou de terceiros sob sua res-
ponsabilidade ou entregues em sua consignação, que componham o seu estoque e sejam en-
quadrados como mercadorias, destinados à venda, quando em exposição fora do local segu-
rado, dentro do território nacional, bem como o translado entre o local origem e o local de 
exposição e vice-versa, excluindo a interrupção do trajeto para quaisquer outras finalidades, 
devidamente comprovados através de contrato, em consequência de:

a) Incêndio e queimadas em zona rural, queda de raio, queda de aeronave, explo-
são de qualquer natureza;

b) Colisão, abalroamento ou capotagem acidental;

c) Queda, lançamento ou deslocamento de quaisquer objetos;

d) Desabamento, total ou parcial;

e) Subtração de bens mediante arrombamento, com o emprego de quaisquer for-
mas de violência, bem como os danos decorrentes da tentativa do delito, devida-
mente caracterizado;

f) Queda acidental sobre o veículo de qualquer agente externo que não faça parte 
integrante dele ou não esteja nele fixado;

1.2. COMUNICAÇÃO PRÉVIA

O Segurado deverá informar à Pottencial com antecedência de 48 horas do início da exposi-
ção o seguinte:
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• Local da exposição e segurança;

• Período da exposição (início e término);

• Descrição dos bens a serem expostos: marca, modelo, ano e número de série/chassi;

• Valor individual dos bens;

• Quaisquer substituições e/ou alterações que venha a ocorrer durante a exposição.

1.3. PERÍODO DE EXPOSIÇÃO

A exposição fora do local segurado, dentro do território nacional, não poderá ser superior à de 
30 dias, limitados ao vencimento da apólice, que determinará a automática cessação da co-
bertura, independentemente do local em que se encontre o veículo segurado.

O local de origem deverá ser o endereço do local de risco citado na apólice e a cobertura se 
encerra no momento do retorno dos veículos ao estabelecimento segurado e/ou outro local 
indicado para tal finalidade.

Ficam expressamente excluídos os veículos e equipamentos destinados a locação.

Esta cobertura só poderá ser contratada em conjunto com a RC CONCESSIONÁRIA DE 
VEÍCULOS.

1.4. REGULAÇÃO DE SINISTROS

Em caso de sinistro deverá ser apresentada a documentação necessária, para confirmar o 
controle dos veículos, conforme relação mencionada abaixo:

a) Contrato da exposição informando período com início e término da exposição;

b) Controle de entrada e saída discriminando cada veículo a ser exposto, com in-
formações como marca, modelo, ano e chassi;

c) Nota Fiscal de transferência (simples remessa) para transporte ou romaneios;
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d) Controle da empresa contratada para o transporte (quando houver).

1.5. RISCOS E BENS EXCLUÍDOS

Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 12ª - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Ge-
rais da COBERTURA RC CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS que não tenham sido expressa-
mente alteradas pela presente cobertura ou pelas demais coberturas adicionais contrata-
das, não estarão cobertos os danos causados direta ou indiretamente por:

a) Veículos expostos em: posto de gasolina; Vias públicas, e/ou em locais que não 
sejam adequados para tal;

b) Exposições permanentes e/ou em museus;

c) Veículos raros e/ou de colecionadores;

d) Danos ocorridos no período de permanência da mostra, ocorridos fora dos limi-
tes do local do evento de exposição;

e) Roubo/furto de acessórios, sobressalentes, equipamentos, peças e ferramentas 
dos veículos de propriedade do segurado e/ou sob consignação.

1.6. PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 
Participação Obrigatória do Segurado estabelecido na especificação da apólice.

1.7. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais deste seguro que não tenham 
sido alterados por esta Cobertura Adicional.
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CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS - EXTENSÃO PARA VEÍCULOS ARMAZENADOS EM 
LOCAIS DE TERCEIROS

1.1. RISCOS COBERTOS

Sempre que constar expressamente a inclusão desta cobertura na Apólice/Certificado, e me-
diante cobrança de prêmio adicional, a Pottencial responderá, até o Limite Máximo de Indeni-
zação expressamente fixado pelo Segurado para a presente cobertura, as perdas ou danos 
materiais decorrentes de origem súbita e imprevista, por qualquer causa externa, os danos 
materiais causados aos veículos de propriedade do Segurado e/ou de terceiros sob sua res-
ponsabilidade ou entregues em sua consignação, que componham o seu estoque e sejam en-
quadrados como mercadorias, destinados à venda, armazenados em local de terceiros e/ou 
durante a sua transferência entre os locais segurados, devidamente comprovados através de 
contrato de prestação de serviços, guarda e/ou manutenção, em consequência de:

a) Incêndio, queimadas em zona rural, queda de raio, queda de aeronave, fumaça, 
explosão de qualquer natureza;

b) Vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo e neve;

c) Colisão, abalroamento ou capotagem acidental;

d) Queda, lançamento ou deslocamento de quaisquer objetos;

e) Subtração de bens mediante arrombamento, com o emprego de quaisquer for-
mas de violência, bem como os danos decorrentes da tentativa do delito, devida-
mente caracterizado;

f) Queda acidental sobre o veículo de qualquer agente externo que não faça parte 
integrante dele ou não esteja nele fixado;

Ficam expressamente excluídos os veículos e equipamentos destinados a locação.
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Esta cobertura só poderá ser contratada em conjunto com a RC CONCESSIONÁRIA DE 
VEÍCULOS.

1.2. RISCOS E BENS NÃO COBERTOS

Ratifica-se as exclusões constantes da CLÁUSULA 12ª - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições 
Gerais da COBERTURA ADICIONAL CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS que não tenham 
sido expressamente alteradas pela presente cobertura não estarão cobertos os danos cau-
sados direta ou indiretamente por:

a) Veículos e/ou Equipamentos que não possuam documentação fiscal, tanto na 
origem como no destino;

b) Esta cobertura somente terá validade se o estabelecimento segurado possuir 
controle adequado de entrada e saída dos veículos;

c) Os veículos segurados deverão ser armazenados em locais devidamente cer-
cados, com vigilância e/ou segurança permanente;

d) Roubo/furto de acessórios, sobressalentes, equipamentos, peças e ferramen-
tas dos veículos de propriedade do segurado e/ou sob consignação;

1.3. PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 
Participação Obrigatória do Segurado estabelecido na especificação da apólice.

1.4. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais deste seguro que não tenham 
sido alterados por esta Cobertura Adicional.
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DANOS ELÉTRICOS

1.1. RISCOS COBERTOS

A Pottencial responderá, até o Limite Máximo de Indenização expressamente fixado pelo Se-
gurado para a presente cobertura, pelas perdas ou danos diretamente causados a quaisquer 
máquinas, equipamentos ou instalações eletrônicas ou elétricas devido a variações anormais 
de tensão, curto-circuito, arco voltaico, calor gerado acidentalmente por eletricidade, descar-
gas elétricas, eletricidade estática ou qualquer efeito ou fenômeno de natureza elétrica, inclu-
sive a queda de raio ocorrida fora do local segurado.

Estão cobertos, o óleo isolante elétrico, isoladores elétricos, armários metálicos de painéis elé-
tricos e eletrodutos, desde que diretamente afetados pelos riscos cobertos, também estão ga-
rantidas as placas/painéis solares e/ou fotovoltaicas, desde que estejam devidamente instala-
das e fixadas.

1.2.  RISCOS EXCLUÍDOS

Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 12ª - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Ge-
rais que não tenham sido expressamente alteradas pela presente cobertura ou pelas de-
mais coberturas adicionais contratadas, excluem-se quaisquer prejuízos, ônus, perdas ou 
danos, direta ou indiretamente causados por resultantes de, ou para os quais tenham con-
tribuído:

a) Automóveis, motocicletas, motonetas e similares licenciados para uso em via 
pública, mesmo que caracterizado como mercadoria destinado a venda e expo-
sição e inerente a atividade do segurado;

b) Danos a mercadorias e matérias-primas, inclusive acondicionadas em am-
bientes frigorificados;

c) Danos decorrentes da interrupção/falha no fornecimento de energia por parte 
da geradora ou distribuidora do serviço, mesmo que a interrupção/falha seja 
programada;

d) Danos elétricos decorrentes de causa mecânica;



Riscos Nomeados
Condições gerais

Av. Raja Gabaglia, 1143 - 19º andar, Luxemburgo | CEP 30380-403 | Belo Horizonte - MG
Ouvidoria: 0800 200 1080 | ouvidoria@pottencial.com.br

Versão: Agosto de 2021 90

e) Danos em consequência de curtos-circuitos causados por água de chuva ou 
de vazamento da rede hidráulica ou de esgoto originados no local do risco, ala-
gamento, inundação, ressaca ou maremoto;

f) Desligamento intencional de dispositivo de segurança ou de controles auto-
máticos;

g) Inadequação ou insuficiência de demanda de energia elétrica instalada no 
local do risco;

h) Instalação inadequada e manutenção precária ou inadequada das instala-
ções elétricas, máquinas, equipamentos e aparelhos;

i) Perda de dados, instruções eletrônicas ou software de sistemas computacio-
nais;

j) Por quaisquer falhas ou defeitos preexistentes a data de início de vigência des-
ta cobertura e que já eram do conhecimento do Segurado ou seus propostos;

k) Quando ao ar livre: máquinas, geradores, transformadores e demais equipa-
mentos móveis ou estacionários, totens, mercadorias e matérias primas, inclusive 
de terceiros, assim como outros bens ao ar livre, não mencionados expressamen-
te nos subitens anteriores;

l) Sobrecarga, isto é, por carga ou operação que exceda a capacidade normal de 
operação dos bens segurados, exceto por variação anormal de tensão;

m) Roubo ou furto verificado durante ou depois da ocorrência de qualquer dos 
eventos cobertos, EXCETO se contratada a cobertura de roubo e furto qualifica-
do.

n) Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes;

1.3. FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 
Participação Obrigatória do Segurado estabelecido na especificação da apólice.
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1.4. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais que não tenham sido alterados ou 
revogados por esta Cobertura Adicional.

DANOS NA FABRICAÇÃO – WORK DAMAGE

1.1. RISCOS COBERTOS

A Pottencial responderá, até o Limite Máximo de Indenização expressamente fixado pelo Se-
gurado para a presente cobertura, as perdas ou danos materiais de natureza súbita exclusiva-
mente em consequência de impacto externo como: queda, balanço, colisão, tombamento ou 
quaisquer outras semelhantes, desde que tais bens necessitem de reparo, aferição ou reposi-
ção, carga, descarga, içamento e descida, abalroamento ou colisão, causados diretamente 
aos bens segurados

a) Produtos manufaturados ou montados pelo Segurado, ou em fase de manufatu-
ra ou montagem ou ainda enquanto estiverem aguardando despacho no estabele-
cimento segurado;

b) Produtos de propriedade de terceiros inerentes aos negócios do Segurado pelos 
quais este seja responsável, enquanto estiverem sendo reparados, inspecionados, 
ajustados ou aguardando despacho no estabelecimento segurado;

c) Máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo do estabelecimento 
segurado.

1.2. RISCOS EXCLUIDOS

Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 12ª - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Ge-
rais que não tenham sido expressamente alteradas pela presente cobertura ou pelas de-
mais coberturas adicionais contratadas, não estão cobertos quaisquer prejuízos, ônus, per-
das ou danos, direta ou indiretamente causados por resultantes de, ou para os quais tenham 
contribuído:



Riscos Nomeados
Condições gerais

Av. Raja Gabaglia, 1143 - 19º andar, Luxemburgo | CEP 30380-403 | Belo Horizonte - MG
Ouvidoria: 0800 200 1080 | ouvidoria@pottencial.com.br

Versão: Agosto de 2021 92

a) Arranhões em superfícies polidas ou pintadas;

b) Custo de reposição, reparo ou retificação de defeito material, de fabricação e 
de execução dos produtos manufaturados;

c) Danos causados a guindastes e outros equipamentos para içamento, inclusive 
talhas;

d) Danos causados a locomotivas, caminhões, tróleis e outros veículos;

e) Inutilização ou deterioração de matéria-prima e/ou materiais de insumo;

f) Perdas ou danos a lâminas cortantes, ferramentas para cortar, matrizes, mol-
des, forros e outras peças ou acessórios semelhantes, trocáveis ou substituíveis, 
vidros, porcelana e outros materiais semelhantes, pneumáticos, cabos rastejan-
tes, ou canos flexíveis, a menos que tais perdas ou danos sejam consequentes de 
um acidente causado por outras partes do bem que estejam cobertas;

g) Perdas ou danos causados por quaisquer falhas ou defeitos preexistentes à 
data de início de vigência deste seguro e que já eram do conhecimento do Segu-
rado ou de seus prepostos, independentemente de serem ou não do conhecimen-
to da Pottencial;

h) Perdas ou danos ocorridos durante a instalação inicial ou remoção final de 
máquinas ou equipamentos, utilizados nos negócios do segurado e em seu local, 
salvo convenção em contrário;

i) Perdas ou danos resultantes de desarranjo mecânico ou elétrico e do funcio-
namento dos maquinismos no local segurado;

j) Perdas ou danos resultantes de quaisquer operações de carga e descarga no 
local segurado, que poderiam estar cobertas por um contrato de seguro de trans-
portes;

k) Perdas ou danos resultantes de uma reorganização do local segurado, salvo 
convenção em contrário. Esta exclusão não se aplica a reorganização rotineira, 
incidentais aos negócios do segurado;
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l) Produção inferior, qualitativa ou quantitativa à projetada;

m) Quaisquer ônus decorrentes de substituição temporária de máquinas sinis-
tradas;

n) Quando ao ar livre: máquinas, geradores, transformadores e demais equipa-
mentos móveis ou estacionários, totens, mercadorias e matérias primas, inclusive 
de terceiros, assim como outros bens ao ar livre, não mencionados expressamen-
te nos subitens anteriores;

o) Transporte ou transladação dos bens segurados fora do recinto ou do local de 
funcionamento expressamente indicado na apólice;

p) Roubo ou furto, verificado durante ou depois da ocorrência de qualquer dos 
eventos cobertos, EXCETO se contratada a cobertura de roubo e furto qualifica-
do.

q) Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes;

1.3. OBRIGAÇÕES DO SEGURADO

SOB PENA DE PERDA DE DIREITO a qualquer indenização o segurado se obriga a tomar as 
precauções, no sentido de evitar a ocorrência de quaisquer danos aos bens segurados e a 
cumprir todas as normas vigentes relativas ao funcionamento da maquinaria segurada, assim 
como mantê-la em condições de eficiência e conservação.

1.4. FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 
Participação Obrigatória do Segurado estabelecido na especificação da apólice.

1.5. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais que não tenham sido alterados ou 
revogados por esta Cobertura Adicional.
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DELIVERY (MERCADORIAS EM TRÂNSITO)

1.1. RISCOS COBERTOS

A Pottencial responderá, até o Limite Máximo de Indenização expressamente fixado pelo Se-
gurado para a presente cobertura, as perdas ou danos materiais causados diretamente aos 
bens e mercadorias seguradas, fora do estabelecimento segurado, exclusivamente durante o 
percurso de entrega para o cliente final realizada por veículo transportador, causados pelos 
seguintes eventos:

a) Acidente com o veículo transportador exclusivamente por pequenas avarias, de-
correntes de colisão e/ou tombamento;

b) Subtração da mercadoria mediante ameaça direta ou emprego de violência 
contra o portador/entregador;

Para efeito dessa cobertura entende-se como:

Bens e mercadorias seguradas: aqueles inerentes à atividade do segurado, que saírem do lo-
cal de risco e estiverem sendo transportados para entrega, devidamente comprovada por or-
dem de serviço, nota e/ou cupom fiscal ou remessa de mercadorias.

Veículo transportador: veículo de propriedade da empresa segurada ou com contrato de 
prestação de serviços, conduzidos por motorista devidamente habilitado;

Percurso de entrega: As mercadorias transportadas em delivery somente estarão garantidas 
quando o portador seguir a rota de entregas entre o local de partida e os locais de entrega, 
sem paradas ou desvio no percurso e desde que possuam comprovante de remessa, nota fis-
cal ou ordem de serviço. O percurso máximo permitido é de até 20 km considerando a rota 
total programada.

A presente cobertura é exclusiva para bens de consumo e/ou varejo destinada ao cliente fi-
nal, não abrangendo bens e/ou mercadorias distribuídas por Depósitos e/ou lojas atacadis-
tas, Armazéns logísticos e/ou CDs de distribuição.
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1.2. RISCOS EXCLUÍDOS

Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 12ª - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Ge-
rais que não tenham sido expressamente alteradas pela presente cobertura ou pelas de-
mais coberturas adicionais contratadas, não estão cobertos quaisquer prejuízos, ônus, per-
das ou danos, direta ou indiretamente causados por resultantes de, ou para os quais tenham 
contribuído:

a) Bens ou mercadorias quando a finalidade da entrega não for exclusivamente 
delivery ou logística reversa. Exemplos: transporte entre dependências do pró-
prio segurado, transporte para beneficiamentos e serviços de “Leva e traz”;

b) Danos a mercadorias sem que haja acidente com o veículo transportador;

c) Danos causados quando houver interrupção e/ou desvio do trajeto para quais-
quer outras finalidades;

d) Danos durante a carga e descarga de mercadorias;

e) Desaparecimento inexplicável e simples extravio, estelionato, apropriação in-
débita;

f) Dinheiro de qualquer espécie, cheques, títulos, vale alimentação, vale refeição, 
vale transporte e quaisquer outros papéis que representem valor;

g) Equipamentos de informática, microcomputadores de maior porte, impresso-
ras, scanners, plotters, modens e outros periféricos de hardware e portáteis tais 
como, celular, notebook, notebook, palmtop, tablets, agendas eletrônicas, calcu-
ladoras de bolso e similares;

h) joias, obras de arte ou históricas, valores, antiguidades, veículos (inclusive os

i) responsáveis pelo transporte);

j) Greves, “lockout”, tumultos, motins, arruaças, desordens e quaisquer perturba-
ções da ordem pública;
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k) Perdas ou danos resultantes de extorsão, extorsão mediante sequestro e ex-
torsão indireta, conforme definição dada pelos artigos 158, 159 e 160 do Código 
Penal Brasileiro;

l) Qualquer acidente com o veículo transportador que não seja causado por um 
dos eventos descritos nesta cobertura;

m) Qualquer outra modalidade de subtração que não possua as características 
descritas nos riscos garantidos desta cobertura;

n) Subtração praticada por empregados (incluindo temporários, em período de 
experiência e estagiários) ou prepostos, mancomunados ou não com terceiros;

o) Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes;

SOB PENA DE PERDA DE DIREITO a qualquer indenização o segurado se obriga a tomar as 
precauções, no sentido de evitar a ocorrência de quaisquer danos aos bens segurados e a 
cumprir todas as normas vigentes relativas ao funcionamento da maquinaria segurada, assim 
como mantê-la em condições de eficiência e conservação.

1.3. FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 
Participação Obrigatória do Segurado estabelecido na especificação da apólice.

1.4. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais que não tenham sido alterados ou 
revogados por esta Cobertura Adicional.

DERRAME DE SPRINKLERS

1.1. RISCOS COBERTOS

A Pottencial responderá, até o Limite Máximo de Indenização expressamente fixado pelo Se-
gurado para a presente cobertura, pelas perdas ou danos materiais causados, direta e exclusi-
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vamente, aos bens segurados, decorrente de infiltração, derrame de água ou outra substância 
líquida contida em instalações de chuveiros automáticos (sprinklers) e/ou na rede de hidran-
tes. Encontram-se também garantidos por esta cobertura os danos que venham a sofrer as 
instalações de chuveiros automáticos (sprinklers) e as instalações da rede de hidrantes, em 
consequência dos riscos garantidos.

Para efeito deste seguro, a expressão “instalação de chuveiros automáticos (sprinklers)” abran-
ge, exclusivamente, cabeças de chuveiros automáticos, encanamentos, válvulas, acessórios, 
tanques, bombas dos chuveiros automáticos e toda a canalização da instalação particular de 
proteção contra incêndio, inerente ao combate de incêndio.

1.2. RISCOS EXCLUIDOS

Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 12ª - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Ge-
rais que não tenham sido expressamente alteradas pela presente cobertura ou pelas de-
mais coberturas adicionais contratadas, não estão cobertos quaisquer prejuízos, ônus, per-
das ou danos, direta ou indiretamente causados por resultantes de, ou para os quais tenham 
contribuído:

a) Atos propositais, negligência, ação ou omissão dolosa ou culpa grave do Se-
gurado;

b) Automóveis, motocicletas, motonetas e similares licenciados para uso em via 
pública, mesmo que caracterizado como mercadoria destinado a venda e expo-
sição e inerente a atividade do segurado;

c) Custos extras de reparo ou substituição exigidos por qualquer norma, regula-
mento, estatuto ou lei que restrinja o reparo, alteração, uso, operação, constru-
ção, reconstrução ou instalação;

d) Desgaste natural causado pelo uso, deterioração gradativa, vício próprio, de-
feito latente, corrosão, incrustação, ferrugem, umidade, maresia e chuva;

e) Infiltração ou derrame através das paredes dos edifícios, alicerces ou tubula-
ções de iluminação, que não provenham de instalações de chuveiros automáti-
cos (sprinklers);
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f) Infiltração ou derrame decorrentes de qualquer causa não acidental;

g) Instalações que tiverem sofrido reparação, conserto, alteração, ampliação ou 
paralisação, que não tenha sido realizada por empresa reconhecidamente espe-
cializada em instalação de chuveiros automáticos (Sprinklers);

h) Poluição súbita e imprevista causada por vazamento de substâncias líquidas;

i) Quaisquer falhas ou defeitos preexistentes à data de início de vigência da co-
bertura contratada e que já eram do conhecimento do Segurado ou de seus pre-
postos, independentemente de serem ou não de conhecimento da Pottencial;

j) Roubo ou furto, verificado durante ou depois da ocorrência de qualquer dos 
eventos cobertos, salvo se contratada a cobertura de roubo e furto qualificado;

k) Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes;

1.3. FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 
Participação Obrigatória do Segurado estabelecido na especificação da apólice.

1.4. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais que não tenham sido alterados ou 
revogados por esta Cobertura Adicional.

DESMORONAMENTO

1.1. RISCOS COBERTOS

A Pottencial responderá, até o Limite Máximo de Indenização expressamente fixado pelo Se-
gurado para a presente cobertura, pelas perdas ou danos materiais causados, exclusivamente 
de origem súbita, imprevista e acidental causadas aos bens segurados, diretamente ocasiona-
das por desmoronamento total ou parcial do imóvel objeto do seguro, além dos custos de 
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proteção dos bens segurados, diante da iminência de desmoronamento, devidamente carac-
terizada por laudo técnico.

1.2. DEFINIÇÕES

Desmoronamento Parcial - aquele que causa danos a paredes ou qualquer outro elemento 
estrutural (laje de piso ou de teto, viga, coluna e muros). O simples desabamento de revesti-
mentos, marquises, beirais, acabamentos, elementos arquitetônicos, telhas e similares, não se-
rão considerados desmoronamento parcial. Tais danos somente estarão amparados pela Co-
bertura Adicional quando consequentes de desmoronamento de paredes ou qualquer outro 
elemento estrutural, conforme definido acima.

1.3. RISCOS EXCLUÍDOS

Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 12ª- RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Ge-
rais que não tenham sido expressamente alteradas pela presente cobertura ou pelas de-
mais coberturas adicionais contratadas, não estão cobertos quaisquer prejuízos, ônus, per-
das ou danos, direta ou indiretamente causados por resultantes de, ou para os quais tenham 
contribuído:

a) Automóveis, motocicletas, motonetas e similares licenciados para uso em via 
pública, mesmo que caracterizado como mercadoria destinado a venda e expo-
sição e inerente a atividade do segurado;

b) Prejuízos causados por: alagamento, ressaca ou aumento do volume de rios, 
canais e similares;

c) Falha de construção, fadiga de material, erro de projeto ou falta de manuten-
ção ou manutenção realizada sem observância de procedimentos consagrados 
pela boa técnica e/ou normas técnicas pertinentes;

d) Impacto de veículo terrestre, queda de aeronave ou qualquer outro engenho 
aéreo ou espacial;

e) Desmoronamento provocado por falha de construção e má conservação do 
imóvel em que se localiza o estabelecimento;
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f) Queda de revestimentos, ornamentos, muros, cercas, tapumes, taludes, mar-
quises, beirais, acabamentos, telhas e similares;

g) Quaisquer danos a terceiros ou ônus decorrentes;

h) Prejuízos causados por extravio, roubo ou furto, ainda que o desmoronamento 
tenha, direta ou indiretamente, concorrido para tais perdas;

i) Quando ao ar livre: máquinas, geradores, transformadores e demais equipa-
mentos móveis ou estacionários, totens, mercadorias e matérias primas, inclusive 
de terceiros, assim como outros bens ao ar livre, não mencionados expressamen-
te nos subitens anteriores.

j) Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes;

SOB PENA DE PERDA DE DIREITO a qualquer indenização, o Segurado se obriga a proceder 
à imediata retirada do imóvel dos bens segurados no caso de notificação por autoridade 
competente sobre a existência de perigo de desmoronamento. Assim sendo, irá ser considera-
do caracterizado, a partir da data da notificação, o início da responsabilidade do Segurado 
na ocorrência.

O Segurado se obriga a comunicar imediatamente à Pottencial qualquer lesão, ocorrência ou 
execução de obras que possam afetar a estrutura ou alvenaria e revestimentos dos estabele-
cimentos segurados.

1.4. FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 
Participação Obrigatória do Segurado estabelecido na especificação da apólice.

1.5. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais que não tenham sido alterados ou 
revogados por esta Cobertura Adicional.
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EQUIPAMENTOS, BENS, MERCADORIAS EM EXPOSIÇÃO E DEMONSTRAÇÃO

1.1.  RISCOS COBERTOS

A Pottencial responderá, até o Limite Máximo de Indenização expressamente fixado pelo Se-
gurado para a presente cobertura, pelas perdas ou danos, de origem súbita e imprevista e aci-
dental, causadas aos bens, mercadorias, equipamentos, maquinarias, peças e acessórios, mó-
veis, utensílios e matérias-primas, stands e respectivas instalações de propriedade do 
Segurado, quando inerentes à sua atividade, durante o período em que os mesmos estiverem 
em exposição, dentro de recintos de Feiras de Amostras ou Exposição assim como durante o 
translado do local de origem até ao local de exposição e vice-versa.

Estando amparados por esta garantia, os seguintes eventos:

Durante a permanência na exposição:

a) Incêndio, queda de raio, queda de aeronave, fumaça, explosão de qualquer na-
tureza e implosão 

b) Alagamento e Inundação;

c) Desmoronamento total ou parcial;

d) Queda, quebra, arranhadura e amassamento em consequência de eventos co-
bertos;

e) Roubo e/ou furto qualificado de bens;

f) Vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo, fumaça e neve;

g) Tremor de terra, terremoto ou maremoto;

h) Tumulto, greves, “lockout”, atos dolosos, vandalismo e comoção civil;

A presente cobertura não abrange bens depositados em:

a) Depósitos, Armazéns e/ou CDs de distribuição;
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b) Ao ar livre.

Quando em trânsito, unicamente no Território Nacional:

a) Acidentes diretamente resultantes de caso fortuito ou força maior, desde que 
utilizados meios de transportes pertencentes a linhas regulares de navegação marí-
tima ou aérea, vagões ferroviários ou veículos devidamente licenciados;

b) Roubo, furto qualificado.

1.2. INÍCIO E FIM DE RESPONSABILIDADE

Para fins desta cobertura a responsabilidade da Pottencial inicia-se a partir do momento 
em que os bens cobertos deixarem o local de onde forem embarcados para a exposição 
pelos meios de transportes mencionados no item “Riscos Cobertos” desta Cobertura Adi-
cional, e terminará no momento de seu retorno ao mesmo local de origem ou em qualquer 
outro local determinado pelo Segurado (abrangidas as respectivas operações de carga e 
descarga), devendo, tanto o recebimento quanto a devolução, serem documentados me-
diante comprovantes assinados por quem de direito ocorrendo até o vencimento desta 
apólice, quando cessará a cobertura, independentemente do local em que se encontrarem 
os bens segurados, o que ocorrer primeiro.

1.3. RISCOS EXCLUÍDOS

Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 12ª - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Ge-
rais que não tenham sido expressamente alteradas pela presente cobertura ou pelas de-
mais coberturas adicionais contratadas, não estão cobertos quaisquer prejuízos, ônus, per-
das ou danos, direta ou indiretamente causados por resultantes de, ou para os quais tenham 
contribuído:

a) Automóveis, motocicletas, motonetas e similares licenciados para uso em via 
pública, inclusive acessórios, equipamentos ou peças; mesmo que caracterizado 
como mercadoria destinado a venda e exposição e inerente a atividade do segu-
rado;
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b) Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes;

c) Furto qualificado, roubo, extorsão, apropriação indébita, estelionato pratica-
dos contra o patrimônio do Segurado por seus funcionários ou prepostos, quer 
agindo por conta própria ou mancomunados com terceiros;

d) Operações de reparo, ajustamentos, serviços em geral de manutenção, a me-
nos que seguido de incêndio ou explosão e, nesse caso, responderá somente por 
perda ou dano causado por tal incêndio ou explosão;

e) Estouros, cortes e outros danos causados a pneumáticos ou câmaras de ar, 
bem como, arranhões em superfícies polidas ou pintadas, salvo se resultarem de 
evento coberto por esta apólice;

f) Sobrecarga, isto é, por carga cujo peso exceda a capacidade normal de levan-
tamento de qualquer equipamento utilizado na movimentação dos bens segura-
dos;

g) Curto-circuito, sobrecarga, fusão ou outros distúrbios elétricos causados aos 
dínamos, alternadores, motores, transformadores, condutores, chaves e demais 
acessórios elétricos, salvo se ocorrer incêndio, caso em que serão indenizáveis 
somente os prejuízos causados pelo incêndio consequente;

h) Furto simples (sem emprego de violência), desaparecimento inexplicável e 
simples extravio;

i) Perdas, danos e despesas decorrentes de insuficiência ou inadequação de em-
balagem, acondicionamento ou preparação imprópria do objeto segurado;

j) queda, quebra, amassamento ou arranhadura, salvo se decorrentes de evento 
coberto, devidamente caracterizado;

k) Quando ao ar livre: máquinas, geradores, transformadores e demais equipa-
mentos móveis ou estacionários, totens, mercadorias e matérias primas, inclusive 
de terceiros, assim como outros bens ao ar livre, não mencionados expressamen-
te nos subitens anteriores;



Riscos Nomeados
Condições gerais

Av. Raja Gabaglia, 1143 - 19º andar, Luxemburgo | CEP 30380-403 | Belo Horizonte - MG
Ouvidoria: 0800 200 1080 | ouvidoria@pottencial.com.br

Versão: Agosto de 2021 104

l) Automóveis, motocicletas, motonetas e similares licenciados para uso em via 
pública, mesmo que caracterizado como mercadoria destinado a venda e expo-
sição e inerente a atividade do segurado.

1.4. FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 
Participação Obrigatória do Segurado estabelecido na especificação da apólice.

1.5. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais que não tenham sido alterados ou 
revogados por esta Cobertura Adicional.

EQUIPAMENTOS CINEMATOGRÁFICOS, FOTOGRÁFICOS E DE TELEVISÃO OPERADOS 
EXCLUSIVAMENTE EM ESTUDIOS, LABORATÓRIOS OU REPORTAGENS INTERNA E 
EXTERNAS 

1.1.  RISCOS COBERTOS

A Pottencial responderá, até o Limite Máximo de Indenização expressamente fixado pelo Se-
gurado para a presente cobertura, pelas perdas ou danos, de origem súbita e imprevista e aci-
dental, causadas aos equipamentos cinematográficos, fotográficos e eletrônicos de áudio e 
vídeo de propriedade do Segurado ou por ele alugados ou arrendados, em poder do Segura-
do ou seus prepostos, decorrentes de acidentes de causa externa.

1.2.  DEFINIÇÕES

a) Equipamentos, projetores de todos os tipos, filmadoras, máquinas fotográficas, 
retroprojetores, aparelhos de som, vídeo cassetes, antenas parabólicas aparelhos 
de DVDs e televisores.

b) Equipamentos cinematográficos, fotográficos, de áudio e de vídeo as câmeras, 
objetivas, tripés, dollies, painéis refletores, equipamentos de iluminação elétrica ou 
eletrônica, amplificadores, monitores, instrumentos de teste, fotômetros, gravadores 
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de áudio ou vídeo, microfones e pedestais, cabos e conexões, filmes virgens ou ex-
postos, fitas magnéticas virgens ou gravadas e outros materiais e equipamentos de 
estúdio, laboratório ou reportagem.

c) Acidentes de causa externa: são aqueles decorrentes de origem súbita ou im-
previsível em que a sua ocorrência independa de ações das partes.

1.3. RISCOS EXCLUÍDOS

Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 12 - RISCOS EXCLUIDOS das Condições Ge-
rais que não tenham sido expressamente alteradas pela presente cobertura ou pelas de-
mais coberturas adicionais contratadas, não estão cobertos quaisquer prejuízos, ônus, per-
das ou danos, direta ou indiretamente causados por resultantes de, ou para os quais tenham 
contribuído:

a) Operações de revelação, corte, montagem, reparos, ajustamentos e serviços 
em geral de manutenção, salvo se ocorrer incêndio ou explosão;

b) Sobrecarga, carga que exceda a capacidade normal de qualquer máquina, 
equipamento ou veículo usado para suporte, movimentação ou transporte do 
equipamento, incluindo o equipamento a ser suportado;

c) Curto-circuito, sobrecarga de energia, fusão ou distúrbios elétricos causados 
aos dínamos, alternadores, motores, transformadores, condutores, chaves e de-
mais acessórios e componentes elétricos;

d) Velamento de filmes virgens ou expostos, porém não revelados, salvo se resul-
tante de acidente coberto;

e) Apagamento de qualquer gravação por ação de campos magnéticos de qual-
quer origem;

f) Queda, quebra, amassamento ou arranhadura, salvo em consequência de 
eventos cobertos;

g) Fitas de videocassete, unicamente para atividade de vídeo locadora;
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h) Roubo e/ou furto qualificado, extorsão, apropriação indébita, estelionato pra-
ticados contra o patrimônio segurado, por seus funcionários ou prepostos, quer 
agindo por conta própria ou mancomunado com terceiros;

i) Furto simples sem emprego de violência, desaparecimento inexplicável e sim-
ples extravio;

j) Alagamento/inundação;

k) Quaisquer danos por águas de rios, lagos, mares, piscinas, represas e simila-
res;

l) Lucros cessantes por paralisação parcial ou total dos equipamentos segura-
dos;

m) Quaisquer operações executadas por empresa especializada em transportes;

n) Equipamentos embarcados como bagagem em qualquer meio de transporte;

o) Bens deixados no interior de veículos;

p) Bens de terceiros em poder do segurado.

1.4. FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 
Participação Obrigatória do Segurado estabelecido na especificação da apólice. 

1.5. RATIFICAÇÃO 

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais que não tenham sido alterados ou 
revogados pelas presentes Condições Especiais.
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EQUIPAMENTOS MÓVEIS, PRÓPRIOS OU ARRENDADOS;

1.1. RISCOS COBERTOS

A Pottencial responderá, até o Limite Máximo de Indenização expressamente fixado pelo Se-
gurado para a presente cobertura, pelas perdas ou danos, de origem súbita e imprevista e aci-
dental, causadas aos equipamentos móveis segurados, decorrentes de acidentes de causa ex-
terna.

A referida garantia abrange também os equipamentos quando em canteiros de obras, pro-
priedades agrícolas e/ou locais de guarda, assim como sua transladação fora de tais locais, 
por autopropulsão ou por qualquer meio de transporte adequado, exceto por helicópteros, 
em todo território brasileiro.

Acidentes de causa externa: são aqueles decorrentes de origem súbita ou imprevisível em 
que a sua ocorrência independa de ações das partes.

1.2. DEFINIÇÃO

Equipamentos móveis: máquinas e equipamentos dotados de autopropulsão ou movidos por 
outro equipamento ou que, em razão de sua própria operação não permaneçam inalterados 
ou em operação permanente em um determinado local do imóvel, ou seja, se deslocam den-
tro do imóvel. Sendo permitida, entretanto, a transladação entre estabelecimentos do Segura-
do, desde que os estabelecimentos figurarem na apólice como estabelecimentos segurados, 
por autopropulsão ou qualquer meio de transporte adequado, salvo por helicóptero.

1.3. RISCOS EXCLUÍDOS

Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 12 - RISCOS EXCLUIDOS das Condições Ge-
rais que não tenham sido expressamente alteradas pela presente cobertura ou pelas de-
mais coberturas adicionais contratadas, não estão cobertos quaisquer prejuízos, ônus, per-
das ou danos, direta ou indiretamente causados por resultantes de, ou para os quais tenham 
contribuído:

a) Apropriação ou destruição por força de regulamentos alfandegários;
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b) Danos elétricos, curto-circuito, sobrecarga, fusão ou outros distúrbios elétri-
cos;

c) Desaparecimento, extravio, furto, estelionato, roubo, fraude, falsificação, rap-
to, sequestro, extorsão de qualquer natureza e apropriação indébita, ainda que, 
direta ou indiretamente, tenham concorrido para tais perdas quaisquer dos even-
tos abrangidos pela presente cobertura;

d) Estouro, corte e outros danos causados a pneumáticos ou câmaras-de-ar, bem 
como arranhões em superfícies polidas ou pintadas, salvo se resultarem de even-
to coberto por esta cobertura;

e) Incêndio, queda de raio e explosão de qualquer natureza e suas consequên-
cias;

f) Operação dos equipamentos segurados em obras subterrâneas ou escavações 
de túneis;

g) Operações de içamento dos equipamentos segurados, ainda que dentro dos 
locais de permanência ou de guarda;

h) Operações de reparo, ajustamento, revelação, corte, montagem e serviços em 
geral de manutenção;

i) Operações dos equipamentos sobre cais, docas, pontes, comportas, piers, bal-
sas, pontões, embarcações, plataformas (flutuantes ou fixas) e estaqueamentos 
sobre águas ou em praias, margens de rios, piscina, represas, canais, lagos e la-
goas;

j) Quaisquer danos a terceiros ou ônus decorrentes;

k) Riscos provenientes de contrabando, transporte ou comércio ilegais;

l) Rompimento de quaisquer tipos de tubulações e caixa d’água;

m) Sobrecarga, isto é, carga cujo peso exceda a capacidade normal de operação 
dos equipamentos segurados;

n) Tremor de terra, terremoto, maremoto, inundação e alagamento;
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o) Vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo;

p) Aquecedores solares, painéis solares e placas fotovoltaicas;

q) Quando ao ar livre: máquinas, geradores, transformadores e demais equipa-
mentos móveis ou estacionários, totens, mercadorias e matérias primas, inclusive 
de terceiros, assim como outros bens ao ar livre, não mencionados expressamen-
te nos subitens anteriores;

r) Bens de terceiros em poder do segurado

1.4. PERDA TOTAL

Para fins deste contrato, ocorrerá perda total quando o custo da reparação ou recuperação 
do bem sinistrado atingir ou ultrapassar 75% (setenta e cinco por cento) do seu valor atual 
na forma definida na CLÁUSULA 23ª PERDA TOTAL.

1.5. FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 
Participação Obrigatória do Segurado estabelecido na especificação da apólice. 

1.6. RATIFICAÇÃO 

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais que não tenham sido alterados ou 
revogados pelas presentes Condições Especiais.

EQUIPAMENTOS OU OBJETOS PORTÁTEIS (INCLUINDO HOME OFFICE)

1.1. RISCOS COBERTOS

A Pottencial responderá, até o Limite Máximo de Indenização expressamente fixado pelo Se-
gurado para a presente cobertura, pelas perdas ou danos, de origem súbita e imprevista e aci-
dental, causadas aos equipamentos ou objetos portáteis ou semi-portáteis de propriedade do 
Segurado, devidamente descriminados na presente apólice, exclusivamente enquanto:
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a) Sob uso e/ou guarda de funcionários e demais prepostos dele, fora dos locais ci-
tados nesta apólice e em Território Nacional.

b) Quando utilizados por funcionários em regime de HOME OFFICE, quando ocor-
ridos no endereço do funcionário, determinado em contrato e no trajeto de ida e 
volta para a empresa.

1.2.  DEFINIÇÕES

Equipamentos portáteis ou semi-portáteis: representados por aqueles cujo funcionamento 
possa dar-se através da utilização de fonte de energia autônoma ou interna (acumuladores, 
baterias ou pilhas) ou que não dependam de alimentação externa de energia elétrica, tais 
como microcomputadores de uso pessoal (notebook ou laptop ou palmtop), calculadoras, 
aparelhos de telefonia celular (inclusive seus acessórios), transmissores portáteis.

No caso de home office, estarão cobertos além dos itens citados acima, equipamentos de in-
formática, impressoras, scanners, modens, copiadoras e materiais de escritórios.

Entende-se como HOME OFFICE: aquele previsto no contrato de trabalho sob regime CLT 
(Consolidação das Leis do Trabalho), com endereço fixo e determinado para cumprimento de 
jornada de trabalho.

1.3. BENS NÃO COBERTOS:

a) softwares;

b) mercadorias;

c) equipamentos portáteis quando utilizados em trabalhos externos;

d) equipamentos não especificados na lista de Bens Cobertos;

e) Bens deixados no interior de veículos;

f) Bens sob a responsabilidade de terceiros que não possuam vínculo empregatí-
cio direto com o segurado.
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1.4.  RISCOS EXCLUÍDOS

Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 12ª- RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Ge-
rais que não tenham sido expressamente alteradas pela presente cobertura ou pelas de-
mais coberturas adicionais contratadas, não estão cobertos quaisquer prejuízos, ônus, per-
das ou danos, direta ou indiretamente causados por resultantes de, ou para os quais tenham 
contribuído:

a) Perdas e danos causados por defeito mecânico e/ou elétrico;

b) Perdas e danos resultantes de extorsão ou apropriação indébita, salvo na for-
ma prevista pelo artigo 158 do código penal brasileiro;

c) Furto simples ou simples desaparecimento, furto qualificado com abuso de 
confiança ou mediante concurso de duas ou mais pessoas e destreza;

d) Perdas e danos ao bem segurado, quando transportado como bagagem, a 
menos que levado em maleta de mão, sob a supervisão direta do segurado ou 
em uso por ele;

e) Queda em água ou quaisquer outros líquidos;

f) Queda, quebra, amassamento e arranhadura;

g) Desgaste natural de peças de reposição e desgaste natural dos equipamentos 
causado pelo uso, desarranjo mecânico, corrosão, ferrugem, umidade e chuva;

h) Substituição natural de peças decorrente de manutenção dos equipamentos, 
inclusive mão-de-obra;

i) Recomposição de registros e documentos;

j) Infidelidade ou qualquer outro ato doloso praticado por dirigentes, emprega-
dos, por seus ascendentes, descendentes, cônjuge, parentes ou funcionários, quer 
agindo por conta própria ou mancomunados com terceiros;

k) Arranhaduras ou defeitos estéticos;
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l) Danos em consequência de uso inadequado, forçado ou fora dos padrões re-
comendados pelo fabricante;

m) Falhas ou defeitos preexistentes à data de início de vigência deste seguro;

n) Apropriação ou destruição por força de regulamentos alfandegários;

o) Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes;

p) Danos elétricos causados por água e/ou qualquer substância líquida, salvo em 
decorrência de riscos garantidos;

q) Desaparecimento inexplicável e simples extravio, estelionato, apropriação in-
débita;

r) Qualquer outra modalidade de subtração que não possua as características 
descritas nos riscos garantidos deste seguro;

s) Danos e/ou prejuízos causados a cabeças de impressão, também conhecidas 
como “printheads”, módulo a laser de impressão, bem como quaisquer tipos de 
danos e/ou prejuízos por eles causados;

t) Alagamento ou inundação;

u) Danos ocorridos durante a manutenção ou reparos, salvo se ocorrer incêndio 
ou explosão;

v) Quando ao ar livre: máquinas, geradores, transformadores e demais equipa-
mentos móveis ou estacionários, totens, mercadorias e matérias primas, inclusive 
de terceiros, assim como outros bens ao ar livre, não mencionados expressamen-
te nos subitens anteriores.

1.5. FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 
Participação Obrigatória do Segurado estabelecido na especificação da apólice.
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1.6.  RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais que não tenham sido alterados ou 
revogados por esta Cobertura Adicional.

FIDELIDADE DE EMPREGADOS

1.1. RISCOS COBERTOS

A Pottencial responderá, até o Limite Máximo de Indenização expressamente fixado pelo Se-
gurado para a presente cobertura, pelos prejuízos que o Segurado venha a sofrer em conse-
quência de crimes contra o seu patrimônio, como definidos no Código Penal Brasileiro, prati-
cados pelos seus empregados no exercício de suas funções.

Esta cobertura, para fins de indenização, somente será caracterizada pela apresentação de 
queixa crime e abertura de inquérito policial a pedido do Segurado contra o empregado infiel, 
em consequência de delito ocorrido durante a vigência da apólice.

Para fins desta Garantia, define-se:

Empregado: pessoa física que presta serviços de natureza não eventual ao Segurado, sob a 
dependência deste mediante salário, na forma estabelecida pela Consolidação das Leis do 
Trabalho.

Patrimônio do Segurado: são todos os valores e bens de propriedade do Segurado ou de ter-
ceiros, sob uso, guarda e custódia do Segurado e pelos quais ele seja legalmente responsável.

Sinistro: é a ocorrência dos delitos a que se refere a Cláusula 1ª - Riscos Cobertos, representa-
do por evento ou série de eventos contínuos e praticados por empregado ou empregados co-
niventes.

1.2. OBRIGAÇÕES DO SEGURADO

O Segurado se obriga, SOB PENA DE PERDA DE DIRETO A QUALQUER INDENIZAÇÃO A:
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a) Tomar todas as precauções tendentes a evitar a ocorrência do risco coberto, 
inclusive exigindo rigorosa prestação de contas dos funcionários que lidam com 
dinheiro ou mercadorias, pelo menos uma vez no período de 30 dias;

b) Manter os registros necessários aos controles contábeis;

c) Realizar, sindicâncias internas para auditorias dos relatórios de prestação de 
contas dos funcionários, bem como dos registros contábeis, a cada 6 (seis) me-
ses;

d) Adotar todas as providências para a redução e a recuperação dos prejuízos, 
buscando conseguir a confissão do empregado infiel e o compromisso, com ga-
rantia de restituição do total ou parte dos prejuízos, solicitando a abertura de in-
quérito policial ou apresentando queixa crime e, ainda, a observar as instruções 
que a Pottencial der a respeito de tais providências;

e) Não aceitar ou concluir qualquer acordo com o funcionário infiel sem a prévia 
anuência expressa da Pottencial , exceto no caso de acordos que eximam-na de 
qualquer ônus a qualquer título ou a qualquer tempo;

f) Em caso de cessação do vínculo empregatício de funcionário, por qualquer 
causa, proceder, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, rigorosa auditoria nos 
registros, de modo a identificar eventuais delitos cometidos pelo ex-empregado, 
e que possam ser amparados pela presente garantia.

1.3. RISCOS EXCLUÍDOS

Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 12ª - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Ge-
rais que não tenham sido expressamente alteradas pela presente cobertura ou pelas de-
mais coberturas adicionais contratadas, não estão cobertos quaisquer prejuízos, ônus, per-
das ou danos, direta ou indiretamente causados por resultantes de, ou para os quais tenham 
contribuído:

a) Valor estimativo/intangível de qualquer bem integrante do patrimônio do se-
gurado;
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b) Sinistro que não tenha ocorrido ou não tenha se iniciado durante a vigência 
da apólice;

c) Sinistro resultante, direta ou indiretamente, no todo ou em parte, de ato ilícito 
ou desonesto de qualquer dirigente ou sócio do segurado, de seus ascendentes, 
descendentes ou cônjuge, entendendo-se como dirigente o ocupante de cargo 
por indicação dos participantes em contrato social ou de assembleia geral, em 
caráter definitivo ou não;

d) Sinistro cuja autoria não tenha sido determinada por confissão espontânea 
do empregado infiel ou por inquérito policial ou por sentença judicial;

e) Sinistro consequente de incêndio, raio e explosão;

f) Quando ao ar livre: máquinas, geradores, transformadores e demais equipa-
mentos móveis ou estacionários, totens, mercadorias e matérias primas, inclusive 
de terceiros, assim como outros bens ao ar livre, não mencionados expressamen-
te nos subitens anteriores;

g) Automóveis, motocicletas, motonetas e similares licenciados para uso em via 
pública, mesmo que caracterizado como mercadoria destinado a venda e expo-
sição e inerente a atividade do segurado;

h) Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes.

Esta garantia não se aplica a estabelecimentos ocupados por instituições financeiras, em-
presas de transportes e guarda de valores, joalherias e similares.

1.4. FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 
Participação Obrigatória do Segurado, estabelecida na especificação da apólice.
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1.5. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais que não tenham sido alterados ou 
revogados por esta Cobertura Adicional.

IMPACTO DE VEÍCULOS TERRESTRES

1.1. RISCOS COBERTO

A Pottencial responderá, até o Limite Máximo de Indenização expressamente fixado pelo Se-
gurado para a presente cobertura, pelas perdas ou danos, de origem súbita e imprevista e aci-
dental, causadas aos bens segurados diretamente ocasionados por impacto de veículos ter-
restres máquinas e equipamentos de propriedade de terceiros, de propriedade do segurado, 
ou por ele alugados, arrendados ou financiados e por eles operados.

1.2. DEFINIÇÃO

Veículos Terrestres: Entendido como aqueles veículos que circulam em terra ou sobre trilhos, 
seja qual for o meio de tração.

1.3. RISCOS EXCLUÍDOS

Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 12ª - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Ge-
rais que não tenham sido expressamente alteradas pela presente cobertura ou pelas de-
mais coberturas adicionais contratadas, não estão cobertos quaisquer prejuízos, ônus, per-
das ou danos, direta ou indiretamente causados por resultantes de, ou para os quais tenham 
contribuído:

a) Danos causados aos próprios Automóveis, motocicletas, motonetas e simila-
res causadores do impacto e a qualquer outro veículo envolvido no acidente;

b) No caso específico de impacto entre dois ou mais veículos, em nenhuma hipó-
tese estarão cobertos os danos causados a ambos, ou seja, não serão indeniza-
dos os danos no veículo que ocasionou o sinistro nem os danos no(s) veículo(s) 
atingido(s), exceto quando se tratar de mercadoria da empresa segurada;
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c) Danos causados por veículos de propriedade do segurado e/ou veículos sob 
sua responsabilidade.

d) Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes;

1.3.1 Salvo estipulação expressa em contrário na apólice, não estão garantidos no âmbito 
desta Cobertura os bens abaixo relacionados:

a) Galpões de vinilona e assemelhados e seus respectivos conteúdos;

b) Vidros e espelhos externos, letreiros e anúncios luminosos;

c) Quando ao ar livre: máquinas, geradores, transformadores e demais equipa-
mentos móveis ou estacionários, totens, mercadorias e matérias primas, inclusive 
de terceiros, assim como outros bens ao ar livre não mencionados expressamen-
te nos subitens anteriores;

d) Impacto de veículos pertencentes ao próprio segurado, seus sócios, ascenden-
tes, descendentes, empregados, prestadores de serviço ou pessoas que dele de-
penda economicamente, bem como por veículos dirigidos por essas pessoas;

e) Objetos decorativos, obras de arte, raridades, metais preciosos, bem como 
tudo que tenha valor artístico ou estimativo.

1.4. FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 
Participação Obrigatória do Segurado estabelecido na especificação da apólice.

1.5. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais que não tenham sido alterados ou 
revogados por esta Cobertura Adicional.
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MERCADORIAS EM AMBIENTES FRIGORIFICADOS

1.1. RISCOS COBERTOS

A Pottencial responderá, até o Limite Máximo de Indenização expressamente fixado pelo Se-
gurado para a presente cobertura, pelas perdas ou danos materiais causados às:

a) Mercadorias e/ou matéria prima, dentro do prazo de validade para consumo;

b) Vacinas, soros, medicamentos, materiais e artigos de uso médico, odontológico 
ou laboratorial, de propriedade ou sob controle do segurado, dentro do prazo de 
validade para consumo; desde que as vacinas estejam dentro do prazo de validade 
do fabricante e tenham sido tomadas todas as medidas de conservação e planos 
de contingência determinadas pelo Ministério da saúde, devidamente analisados 
pelo órgão responsável;

c) Flores, arranjos florais e/ou plantas.

Desde que caracterizados como mercadorias inerentes à atividade segurada, e mantidos em 
ambientes frigorificados adequadamente, decorrentes de acidente a qualquer parte do siste-
ma de refrigeração por:

a) Ruptura, quebra ou desarranjo acidental do sistema de refrigeração;

b) Vazamento, descarga ou evaporação do sistema de refrigeração; e

c) Falta de suprimento de energia elétrica decorrente de acidente ocorrido nas ins-
talações da empresa fornecedora ou da concessionária de serviço, desde que per-
dure por 24 (vinte e quatro) horas consecutivas, ou, se em períodos alternados, den-
tro de 72 (setenta e duas) horas, perfaça um total de falta de suprimento de energia 
elétrica de 24 (vinte e quatro) horas, desde que tal falta tenha origem no mesmo 
acidente ou série de acidentes decorrentes do mesmo evento;

d) Despesas decorrentes de medidas tomadas para redução dos prejuízos cober-
tos, as despesas para salvamento e proteção dos bens e desentulho do local.
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IMPORTANTE: Para o acionamento desta cobertura o segurado deve manter as câmaras e 
aparelhos indispensáveis ao uso em perfeitas condições de funcionamento, bem como manter 
o sistema de refrigeração com capacidade suficiente para o correto armazenamento das 
mercadorias, apresentando à Pottencial, sempre que exigido, laudos de inspeção e manuten-
ção dos aparelhos e câmaras de frigorífico, SOB PENA, DE NÃO O FAZENDO, PERDER O DIREITO 

À INDENIZAÇÃO.

1.2. RISCOS EXCLUÍDOS

Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 12ª - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Ge-
rais que não tenham sido expressamente alteradas pela presente cobertura ou pelas de-
mais coberturas adicionais contratadas, não estão cobertos quaisquer prejuízos, ônus, per-
das ou danos, direta ou indiretamente causados por resultantes de, ou para os quais tenham 
contribuído:

a) Perdas e danos causados a mercadorias que estiverem armazenadas de for-
ma inadequada (superlotação da câmara, mistura de mercadorias com tempera-
tura e características de composição diferentes) e/ou com temperatura fora do 
padrão exigido pelos órgãos reguladores ou determinada pelo fabricante do pro-
duto estocado;

b) Perdas e danos causados a mercadorias que estiverem em aparelhos e câma-
ras de frigoríficos, sem condições para o correto funcionamento, de acordo com 
as especificações do fabricante ou com sistema de refrigeração com a capacida-
de necessária;

c) Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes;

d) Vendaval até fumaça, inundação, terremoto, cataclismo da natureza e impac-
tos de veículos e de movimentação de mercadorias em seu interior, EXCETO 
quando contratada cobertura adicional específica em apólice/certificado de se-
guro;
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e) Despesas com reposição do líquido/gás refrigerante, bem como as consequên-
cias em caso de seu vazamento que não sejam os danos causados às mercado-
rias;

f) Mercadorias armazenadas depósitos, armazéns e/ou CDs de distribuição, bem 
como em baús e containers refrigerados, sobre chassis ou não;

g) Roubo e/ou furto qualificado verificado durante ou depois da ocorrência de 
um dos riscos cobertos por esta garantia;

h) Quando ao ar livre: máquinas, geradores, transformadores e demais equipa-
mentos móveis ou estacionários, totens, mercadorias e matérias primas, inclusive 
de terceiros, assim como outros bens ao ar livre, não mencionados expressamen-
te nos subitens anteriores;

Além das obrigações constantes das Condições Gerais, o Segurado se obriga, SOB PENA DE 

PERDA DE DIREITO a qualquer indenização, a manter as câmaras e aparelhos indispensáveis a 
seu uso em perfeitas condições de funcionamento, apresentando à Pottencial, sempre que 
exigido, laudos de inspeção e manutenção.

1.3. FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 
Participação Obrigatória do Segurado estabelecido na especificação da apólice.

1.4. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais que não tenham sido alterados ou 
revogados por esta Cobertura Adicional.
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OPERAÇÕES DE CARGA, DESCARGA, IÇAMENTO OU DESCIDA

1.1. RISCOS COBERTOS

A Pottencial responderá, até o Limite Máximo de Indenização expressamente fixado pelo Se-
gurado para a presente cobertura, pelas perdas ou danos, de origem súbita e imprevista e aci-
dental, causadas aos bens segurados, enquanto estiverem sendo objeto de operações isola-
das de carga e/ou descarga e/ou içamento e/ou descida, ou ainda quando as mercadorias 
estiverem em processo de montagem, deslocamento e/ou movimentação, dentro dos vários 
setores do local segurado, expressamente indicado na presente apólice, através de meios ade-
quados de locomoção, tais como correias transportadoras, pontes rolantes ou empilhadeiras 
e sob a supervisão de empregados do Segurado.

1.2. DEFINIÇÃO

Começo e Fim dos Riscos: A presente cobertura tem início quando o objeto segurado é levan-
tado do solo ou retirado do seu local de origem e termina quando é colocado no local a que 
se destina.

Esta garantia somente terá validade se forem utilizados meios e procedimentos adequados 
para a realização das operações mencionadas nesta cobertura, desde que inerentes à ativi-
dade do Segurado e desde que executadas com supervisão de funcionários do Segurado.

1.3. RISCOS EXCLUÍDOS

Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 12ª - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Ge-
rais que não tenham sido expressamente alteradas pela presente cobertura ou pelas de-
mais coberturas adicionais contratadas, não estão cobertos quaisquer prejuízos, ônus, per-
das ou danos, direta ou indiretamente causados por resultantes de, ou para os quais tenham 
contribuído:

a) Meios e procedimentos inadequados à realização das operações de carga, 
descarga, içamento e/ou descida ou sem a supervisão de empregados do Segu-
rado;



Riscos Nomeados
Condições gerais

Av. Raja Gabaglia, 1143 - 19º andar, Luxemburgo | CEP 30380-403 | Belo Horizonte - MG
Ouvidoria: 0800 200 1080 | ouvidoria@pottencial.com.br

Versão: Agosto de 2021 122

b) Sobrecarga, isto é, operações com carga cujo peso exceda a capacidade nor-
mal de operação dos equipamentos ou dos veículos utilizados na movimentação 
de equipamentos;

c) Mal acondicionamento e insuficiência de embalagem apropriada;

d) Quando ao ar livre: máquinas, geradores, transformadores e demais equipa-
mentos móveis ou estacionários, totens, mercadorias e matérias primas, inclusive 
de terceiros, assim como outros bens ao ar livre, não mencionados expressamen-
te nos subitens anteriores;

e) Automóveis, motocicletas, motonetas e similares licenciados para uso em via 
pública, mesmo que caracterizado como mercadoria destinado a venda e expo-
sição e inerente a atividade do segurado.

f) Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes;

1.4. FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 
Participação Obrigatória do Segurado estabelecido na especificação da apólice.

1.5. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais que não tenham sido alterados ou 
revogados por esta Cobertura Adicional.

PERDA E/OU PAGAMENTO DE ALUGUEL

1.1. RISCOS COBERTOS

A Pottencial responderá, até o Limite Máximo de Indenização expressamente fixado pelo Se-
gurado para a presente cobertura, as perdas ou danos materiais, pelas despesas de aluguel e 
demais despesas contratuais, caso o imóvel não possa ser ocupado, em decorrência dos even-
tos cobertos e contratados neste seguro, observando-se:
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a) Caso o Segurado seja o proprietário do imóvel: cobre a perda de aluguel, se o 
imóvel estiver alugado, e o contrato de locação não obrigar a continuidade do pa-
gamento do locatário após a ocorrência do sinistro.

b) A despesa com aluguel e demais despesas contratuais que o Segurado tiver de 
pagar, a terceiro(s), se for compelido a alugar outro prédio para nele se instalar.

c) Caso o Segurado seja o locatário do imóvel: cobre o pagamento do aluguel e 
demais despesas contratuais ao proprietário do imóvel, se o contrato de locação 
obrigar a continuidade do seu pagamento após a ocorrência do sinistro.

d) O período indenitário terá início na data a partir da qual ocorrer a perda efetiva 
de aluguel ou iniciar o pagamento do aluguel a terceiros e sua duração estará limi-
tada, ao número de meses do Período Indenitário indicado conforme opção do se-
gurado no ato da contratação, não podendo ultrapassar o máximo de 12 (doze) 
meses.

Caso não sejam discriminadas na especificação as coberturas de danos materiais contrata-
das e das quais está garantia poderá ser decorrente, fica entendido e acordado que a cober-
tura em trato somente será acionada quando em decorrência exclusiva da cobertura básica 
obrigatória, após a aplicação da franquia temporal devida.

1.2. DEFINIÇÕES

a) Perda de Aluguel: garante ao proprietário do imóvel, o recebimento do valor re-
ferente ao aluguel que o local segurado deixar de receber, pela impossibilidade de 
ocupação, no todo ou em parte, em consequência de danos decorrentes do sinistro 
coberto pela presente apólice.

b) Pagamento de Aluguel a Terceiros: garante ao Segurado proprietário do imó-
vel, o valor dos aluguéis que terá que pagar a terceiros, se for compelido a alugar 
outro prédio, para nele se instalar, por não poder ocupar, no todo ou em partes, o 
seu imóvel, em decorrência do sinistro coberto pela presente apólice.
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1.3. RISCOS EXCLUÍDOS

Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 12ª - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Ge-
rais que não tenham sido expressamente alteradas pela presente cobertura ou pelas de-
mais coberturas adicionais contratadas, não estão cobertos quaisquer prejuízos, ônus, per-
das ou danos, direta ou indiretamente causados por resultantes de, ou para os quais tenham 
contribuído:

a) Perda de receita de aluguel, quando esta for uma das principais rendas do se-
gurado (exemplo: Lojas de Shopping Center, Clubes, Academias).

b) Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes;

1.4. INDENIZAÇÃO

A indenização por prejuízos cobertos por esta Garantia será paga mensalmente, em valores 
iguais e sucessivos, calculados com base no total do Limite Máximo de Indenização fixado 
para a garantia e o Período Indenitário contratado, limitada, ao valor do aluguel.

Os pagamentos serão efetuados durante o período de reparos ou de reconstrução do prédio 
sinistrado, até o limite do Período Indenitário contratado.

1.5. FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 
Participação Obrigatória do Segurado estabelecido na especificação da apólice.

1.6. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais que não tenham sido alterados ou 
revogados por esta Cobertura Adicional.
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QUEBRA DE VIDROS E ANÚNCIOS LUMINOSOS

1.1. RISCOS COBERTOS

A Pottencial responderá, até o Limite Máximo de Indenização expressamente fixado pelo Se-
gurado para a presente cobertura, pelas perdas ou danos, de origem súbita e imprevista e aci-
dental, causadas aos vidros, espelhos e mármores, incluindo, portas, janelas, vitrines, balcões e 
mesas de escritório, fachada externa, parapeito de varandas, terraços, muros e alpendres, re-
gularmente existentes e instalados de forma fixa nas dependências do local segurado, decor-
rentes de quaisquer acidentes de causa externa, além de garantir também danos causados 
aos anúncios e letreiros luminosos e não luminosos, como painéis e letreiros, desde que sejam 
de propriedade do segurado, excetos as mencionadas em Riscos não Cobertos e Bens não 
Compreendidos no Seguro das Condições Gerais e Exclusões Específicas desta cobertura.

Acidentes de causa externa: são aqueles decorrentes de origem súbita e inesperada, em que 
a sua ocorrência independa de ações das partes.

Responderá ainda, pelas perdas e danos sofridos por:

a) Quebra causada por imprudência ou culpa de terceiros, ou por atos involuntá-
rios do segurado ou de seus empregados e prepostos;

b) Quebra resultante da ação de calor artificial ou choque térmico;

c) Vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo e fumaça e neve;

d) Impacto de veículos.

1.2. Consideram-se garantidas, ainda, as despesas decorrentes das seguintes medidas:

a) Reparo ou reposição dos encaixes dos vidros quando atingidos pelo sinistro ou 
remoção, reposição ou substituição de obstruções, exceto janelas, paredes e apare-
lhos quando necessário ao serviço de reparo ou substituição dos vidros danificados;

b) Instalação provisória de vidros ou vedação nas aberturas que contenham os vi-
dros danificados, durante o tempo necessário ao seu reparo ou à substituição;
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c) Também estão garantidas as despesas com tapumes e instalações provisórias, 
caso sejam necessárias e a troca de ferragens e caixilhos quando danificados.

1.3. RISCOS EXCLUÍDOS

Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 12ª- RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Ge-
rais que não tenham sido expressamente alteradas pela presente cobertura ou pelas de-
mais coberturas adicionais contratadas, não estão cobertos quaisquer prejuízos, ônus, per-
das ou danos, direta ou indiretamente causados por resultantes de, ou para os quais tenham 
contribuído:

a) Defeitos de fabricação;

b) Quebra decorrente de movimentação da edificação ou da estrutura por qual-
quer motivo;

c) Danos decorrentes dos trabalhos de instalação, substituição, consertos ou re-
moção;

d) Danos caracterizados como arranhaduras e lascas;

e) Molduras, decorações, pinturas, gravações, inscrições e todo e qualquer tra-
balho artístico de modelagem dos vidros, espelhos e mármores, objetos decora-
tivos, obras de arte, raridades, metais preciosos, bem como tudo que tenha valor 
artístico ou estimativo;

f) Vidros não fixados permanentemente em porta e janelas;

g) Vidros, espelhos, granitos e mármores, rachados, defeituosos ou necessitando 
de reparos;

h) Vidros em padarias ou restaurantes, quando estiverem a uma distância infe-
rior a 1,30m do fogão ou forno;

i) Vidros curvos;
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j) Quebras decorrentes de trabalho de colocação, substituição ou remoção dos 
vidros, anúncios e letreiros segurados;

k) Quebra resultante do emprego de técnicas ou materiais inadequados a insta-
lação dos vidros, anúncios e letreiros;

l) Operação de reparo ou reposição dos vidros, anúncios e letreiros segurados.

m) Prejuízo decorrentes exclusivamente de qualquer ato de vandalismo;

n) Durante a desocupação, por mais dos 30 dias consecutivos, do edifício onde 
se encontram os vidros segurados;

o) Curto-circuito, sobrecarga, fusão ou outros distúrbios elétricos causados aos 
dínamos, alternadores, motores, transformadores, condutores, chaves e demais 
acessórios elétricos;

p) Desgaste natural causado pelo uso, deterioração gradativa, vício próprio, de-
feito latente, desarranjo mecânico, corrosão, incrustação, ferrugem, umidade e 
chuva;

q) Falta de manutenção ou manutenção realizada sem observância de procedi-
mentos consagrados pela boa técnica e/ou normas técnicas pertinentes;

r) Extorsão, apropriação indébita, estelionato praticados contra o patrimônio do 
Segurado por seus funcionários ou prepostos, quer agindo por conta própria ou 
ação de terceiros e/ou furto simples, desaparecimento inexplicável e simples ex-
travio;

s) Operações de reparo, manutenção ou reposição dos anúncios e letreiros lumi-
nosos e não luminosos;

t) Os prejuízos causados aos anúncios instalados em postes e painéis de propa-
ganda às margens de estradas de rodagem e/ou ferrovias;

u) Quebra resultante do emprego de técnicas ou materiais inadequados a insta-
lação dos anúncios e letreiros luminosos e não luminosos;
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v) Quebras decorrentes de trabalho de colocação, substituição ou remoção dos 
anúncios e letreiros luminosos e não luminosos segurados;

w) Sobrecarga, isto é, por carga cujo peso exceda a capacidade normal da estru-
tura do suporte.

x) Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes;

1.4. FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATORIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 
Participação Obrigatória do Segurado estabelecida na especificação da apólice.

1.5. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais que não tenham sido alterados ou 
revogados por esta Cobertura Adicional.

QUEBRA DE MÁQUINAS

1.1. RISCOS COBERTOS

A Pottencial responderá, até o Limite Máximo de Indenização expressamente fixado pelo Se-
gurado para a presente cobertura, pelas avarias, perdas e danos materiais de origem súbita, 
imprevista e acidental, causadas as máquinas de produção de propriedade do Segurado e 
instalados no local segurado, diretamente ocasionado por:

a) Defeito de fabricação ou de material, erro de projeto;

b) Erro de montagem, falta de habilidade, negligência e sabotagem;

c) Desintegração por força centrífuga;

d) Defeito mecânico ou elétrico;

e) Acidentes consequentes de desgaste pelo uso, deterioração gradativa de qual-
quer parte do objeto segurado, inclusive quaisquer efeitos ou influências atmosféri-
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cas, oxidação, ferrugem, escamações, incrustações, cavitação e corrosão de origem 
mecânica, térmica ou química, excluindo-se o custo da retificação ou substituição 
da peça afetada que originou o sinistro.

Esta Cobertura Adicional se aplica aos bens segurados em regime normal de operação / uso, 
inclusive quando em desmontagem para fins de limpeza, revisão e subsequente remontagem.

1.2. RISCOS EXCLUÍDOS

Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 12ª - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Ge-
rais que não tenham sido expressamente alteradas pela presente cobertura ou pelas de-
mais coberturas adicionais contratadas, não estão cobertos quaisquer prejuízos, ônus, per-
das ou danos, direta ou indiretamente causados por resultantes de, ou para os quais tenham 
contribuído:

a) Perdas ou danos resultantes de incêndio, queda de raio e explosão de qual-
quer natureza;

b) Perda ou dano direta ou indiretamente causado por fumaça, fuligem, substân-
cias agressivas, roubo ou furto, terremoto, maremoto, queda de barreiras (terra 
ou rocha), aluimento de terreno, desmoronamento, alagamento, inundação, im-
pacto de veículos ou embarcações e queda de aeronaves;

c) Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes;

d) Perdas ou danos causados a:

e) Correias, polias, juntas, filtros, correntes, peneiras, serras, lâminas, rebolos, 
câmaras de ar, matrizes, formas, cilindros estampadores, clichês ou quaisquer 
ferramentas ou peças que por suas funções necessitam substituições periódicas;

f) Objetos ou peças de vidro, porcelana, cerâmica, tecidos, óleos e substâncias 
lubrificantes, combustíveis e catalisadores;

g) Fusíveis, resistências de aquecimento, lâmpadas de qualquer natureza, tubos 
catódicos de equipamentos eletrônicos, fios e conduítes elétricos ou quaisquer 
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outros componentes que por sua natureza necessitam de substituições periódi-
cas;

h) Qualquer tubulação ou canalização de esgoto, gás, sistema de combate a in-
cêndio, com exceção das tubulações ou canalizações de água para alimentação 
de caldeiras e para retorno e, ainda, aquelas que estejam conectadas ou que fa-
çam parte integrante de um bem coberto;

i) Qualquer estrutura, fundação ou engaste (exceto a base de uma máquina) de 
apoio ou sustentação, revestimento ou parede refratária de qualquer aparelho, 
com ou sem combustão, bem como material refratário ou isolante;

j) Qualquer máquina de computação, aparelhos de raios X, espectrógrafos, ma-
nômetros ou outros aparelhos que usam materiais radioativos, aparelhos de rá-
dio e televisão, equipamentos eletrônicos de processamento de dados, exceto 
equipamentos eletrônicos utilizados para controle do processo de fabricação e 
circuito de vídeo, quando também usados exclusivamente para esse fim;

k) Qualquer comporta, tubo de sucção ou revestimento de poço;

l) Máquinas que tenham sido soldadas ou que foram por outros meios remenda-
das ou provisoriamente consertadas;

m) Máquinas para mineração em subsolo;

n) Túneis para águas de usinas hidrelétricas (sob pressão ou não);

o) Produção inferior, qualitativa ou quantitativa à projetada;

p) Inutilização ou deterioração de matéria-prima e/ou materiais de insumo;

q) Quaisquer ônus decorrentes de substituição temporária de máquinas sinistra-
das.

1.3. FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 
Participação Obrigatória do Segurado estabelecido na especificação da apólice.
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1.4. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais que não tenham sido alterados ou 

revogados por esta Cobertura Adicional.

RESPONSABILIDADE CIVIL CABELEIREIRO

1.1. RISCOS COBERTOS

Esta cobertura reembolsará o Segurado, até o Limite Máximo de Indenização, ratificado na 

apólice as quantias pelas quais vier a ser responsável civilmente, em sentença judicial transita-

da em julgado ou em acordo expressamente autorizado pela Pottencial, em virtude de danos 
materiais e/ou corporais involuntariamente causados a terceiros e/ou aos clientes do Segu-
rado, quando ocorridos dentro do interior do estabelecimento segurado e/ou durante o 
atendimento domiciliar, desde que observada as condições mínimas para a execução dos 
serviços similares às encontradas dentro do estabelecimento do segurado, tais como segu-
rança, ventilação, limpeza, etc, durante a vigência desta apólice, e desde que decorrentes 

de acidentes relacionados com:

a) Acidentes provocados pelos produtos utilizados em penteados, escovas, colora-

ções, permanentes, alisamentos e demais tratamentos de cabelos (COM EXCEÇÃO 

À TRATAMENTO CONTRA A CALVÍCIE, ALONGAMENTOS, PRÓTESES E IMPLAN-

TES CAPILARES);

b) Acidentes causados por defeito de funcionamento de instrumentos e aparelhos 

utilizados em cortes, penteados, escovas e demais tratamentos de cabelos (COM 

EXCEÇÃO À TRATAMENTO CONTRA A CALVÍCIE, ALONGAMENTOS, PRÓTESES E 

IMPLANTES CAPILARES), tais como, tesouras, navalhas, lâminas, secadores, toucas 

térmicas, pranchas e chapinhas;

c) Despesas médicas, hospitalares e laboratoriais incorridas e necessárias com o 

tratamento do terceiro prejudicado, sob orientação e prescrição de médico habili-

tado, contanto que tais despesas sejam consequentes de um dos eventos mencio-

nados acima, e, desde que o referido tratamento tenha se iniciado dentro de 30 

(trinta) dias contados a partir da data do evento;
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d) Despesas com medicamentos incorridas e necessárias em razão do tratamento 
do terceiro prejudicado, conforme disposto no item c;

e) Existência, conservação e uso dos imóveis especificado neste contrato;

f) Incêndio e/ou explosão originados nos imóveis ou nas instalações do Segurado;

g) As operações comerciais e/ou industriais necessárias às atividades do Segurado 
e realizadas dentro dos locais de risco especificados neste Contrato de Seguro;

h) Existência e conservação de painéis de propaganda, letreiros e anúncios perten-
centes ao Segurado desde que fixamente instalados no local do seguro;

i) Danos materiais causados a objetos pessoais de empregados, prepostos, esta-
giários e bolsistas contratados pelo Segurado, desde que estejam sob sua guarda, 
mantida, todavia, a exclusão a bens em poder do Segurado, para guarda ou custó-
dia, transporte, uso ou manipulação ou execução de quaisquer trabalhos;

j) Eventos programados pelo Segurado, no local do seguro, sem cobrança de in-
gressos limitados aos seus empregados, prepostos, estagiários, terceirizados, fami-
liares e pessoas comprovadamente convidados;

Em se tratando de evento realizado fora do imóvel especificado neste Contrato de 
Seguro, esta cobertura determinada SOMENTE SE APLICA em proteção dos inte-
resses do Segurado, mas em nenhuma hipótese em benefício dos proprietários ou 
dos responsáveis pelo local onde é realizado o evento;

k) O presente seguro indenizará também as quantias mensuráveis pelas quais o se-
gurado seja civilmente responsável a pagar, em sentença judicial transitada em jul-
gado ou em acordo expressamente autorizado pela Pottencial, em virtude de DA-
NOS MORAIS diretamente decorrentes de Danos Materiais e/ou de Danos Corporais 
causados a terceiros até o Sublimite de 20% do Limite Máximo de Indenização 
expressamente fixado para a presente cobertura;

l) VAZAMENTOS E/OU INFILTRAÇÕES DE RUPTURA DAS INSTALAÇÕES comuns 
de água e esgoto dos estabelecimentos especificados na apólice, inclusive da rede 
de hidrantes e sprinklers, se existentes, em consequência de acidente súbito e im-
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previsto, até o Sublimite de 20% do Limite Máximo de Indenização expressamen-
te fixado para a presente cobertura. Exceto quando resultado da má conserva-
ção de tais instalações;

m) DESPESAS EMERGENCIAIS efetuadas pelo Segurado ao tentar evitar e/ou mi-
norar os danos causados a terceiros, atendidas as disposições do contrato e até o 
Sublimite de 20% do Limite Máximo de Indenização expressamente fixado para 
a presente cobertura;

Nos termos da legislação civil vigente, o Segurado se obriga a avisar a Pottencial, 
ao constatar qualquer incidente ou perturbação na sua operação ou ao receber 
uma ordem de Autoridade Competente que possa gerar pagamento de indeniza-
ção.

A Pottencial não estará obrigada, em nenhuma hipótese, ao pagamento de despe-
sas com medidas excessivas, inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injus-
tificadas, e ao pagamento de despesas não decorrentes diretamente dos riscos co-
bertos por esta apólice de seguro.

Medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas: são pro-
vidências tomadas sem qualquer relação direta com o incidente ou com a pertur-
bação do funcionamento das instalações seguradas, assim como quando tais pro-
vidências forem tomadas de maneira extemporânea.

Se, apesar da execução das medidas de contenção ocorrer o sinistro coberto pela 
presente apólice, as despesas indenizadas ou reembolsadas pela Pottencial não se-
rão descontadas do limite segurado pertinente à cobertura afetada.

n) RISCOS CONTINGENTES DE VEÍCULOS resultantes de acidentes súbitos e ines-
perados relacionados com a circulação de veículos de funcionários, quando com-
provadamente a serviço eventual do segurado, até o Sublimite de 20% do Limite 
Máximo de Indenização expressamente fixado para a presente cobertura.

A garantia dada por esta Cobertura Adicional só prevalecerá se os veículos:

1. forem de propriedade de funcionários do Segurado, assim compreendidos 
os seus empregados, prepostos, estagiários e bolsistas;
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2. não estiverem sendo operados e/ou dirigidos pelo Segurado e/ou por seus 
funcionários, quando forem de propriedade de terceiros.

E ainda, esta garantia é subsidiária em relação ao seguro DPVAT e a segundo risco 
do seguro de Responsabilidade Civil Facultativo dos veículos envolvidos.

A presente cobertura somente se aplicará na proteção dos interesses do Segurado, 
não se admitindo, em hipótese alguma, a sua aplicação em benefício dos proprie-
tários dos veículos.

o) O presente seguro indenizará também as quantias pelas CUSTAS JUDICIAIS E 
HONORÁRIOS DE ADVOGADOS E/OU PERITOS nomeados pelo segurado, para a 
defesa judicial de seus direitos no foro cível, e demais despesas relacionadas com o 
processo, devidamente comprovadas, inclusive dos terceiros reclamantes até o Su-
blimite de 20% do Limite Máximo de Indenização expressamente fixado para a 
presente cobertura;

Neste caso, porém, somente pelas custas judiciais e honorários de sucumbência que 
advenham de sentença judicial, ou, quando autorizado de modo expresso pela 
Pottencial;

O presente seguro indenizará também poderá vir a responder pelas despesas com 
a defesa do segurado na esfera criminal, EMBORA NÃO ESTEJA OBRIGADA, sem-
pre que tal medida possa influir diretamente em ação cível da qual advenha res-
ponsabilidade abrangida nos termos deste contrato.

Em nenhuma hipótese, a Pottencial responderá pelas reclamações de indenização referen-
tes e/ou quando:

a) pelo fato do corte, penteado, escova, coloração, permanente, alisamento e 
demais tratamentos de cabelos abrangidos nos termos destas condições particu-
lares, estar imperfeito ou não ter alcançado o efeito esperado, salvo a menos que 
as reclamações de indenização sejam decorrentes de um dos eventos acima 
mencionados;
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b) for realizado por profissional não habilitado e/ou sem experiência comprova-
da de no mínimo 1 ano na função.

Quando os danos provocados por produtos estiverem relacionados com o mesmo tipo de 
serviço executado no estabelecimento segurado, dentro de um intervalo de 12h00 (doze 
horas), as reclamações de indenização daí resultantes, serão consideradas como um único 
sinistro, qualquer que seja o número de terceiros reclamantes.

1.2.   EXCLUSÕES

Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 12ª – RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Ge-
rais e do item 1.2 EXCLUSÕES da Cobertura de RESPONSABILIDADE CIVIL OPERAÇÕES 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E/OU INDUSTRIAIS que não tenham sido expressamen-
te alteradas pela presente cobertura ou pelas demais coberturas adicionais contratadas, 
excluem-se quaisquer prejuízos, ônus, perdas ou danos, direta ou indiretamente causados 
por resultantes de, ou para os quais tenham contribuído:

a) Hipersensibilidade (alergia) conhecida a alguns dos componentes ou substân-
cias;

b) Atos ou intervenções proibidos por lei;

c) Tratamentos para calvície, prótese, implantes capilares, alongamentos e me-
gahair;

d) Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes;

e) Atos ou intervenções proibidas por lei, ou por regulamentação emanada de 
órgãos ou autoridades competentes, ou ainda, por fabricantes e fornecedores;

f) Utilização de produtos, métodos de trabalho e/ou técnicas experimentais não 
aprovadas por órgãos ou autoridades competentes;

g) Utilização de produtos com prazo de validade vencido;

h) Despesas com substituição parcial ou integral de produtos;
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i) Danos ocasionados por pessoas não habilitadas para à prática dos serviços 
executados;

j) Doença preexistente conhecida pelo terceiro;

k) Infecções decorrentes de fungos, bactérias ou outros microrganismos provo-
cados pela falta de esterilização dos instrumentos e aparelhos;

l) Tratamentos contra a calvície, alongamentos, próteses e implantes capilares;

m) Morte ou invalidez permanente, total ou parcial, do terceiro vitimado.

n) Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes;

1.3.   FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 
Participação Obrigatória do Segurado estabelecido na especificação da apólice.

1.4.   RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais que não tenham sido alterados ou 
revogados por esta Cobertura Adicional.

RESPONSABILIDADE CIVIL CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS

1.1.  RISCOS COBERTOS

Esta cobertura reembolsará o Segurado, até o Limite Máximo de Indenização expressamente 
fixado para a presente cobertura, as quantias pelas quais vier a ser responsável civilmente, em 
sentença judicial transitada em julgado ou em acordo expressamente autorizado pela 
Pottencial, em virtude de danos materiais e/ou corporais involuntariamente causados a 
terceiros e/ou aos veículos de terceiros quando em poder do Segurado para consertos e/ou 
manutenção e revisão, dentro do local do seguro ou em trânsito para verificação mecânica, 
abastecimento, transferência entre as dependências do Segurado indicadas na apólice ou 
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oficinas subcontratadas e prestação de serviços de entrega ou retirada domiciliar durante 

a vigência desta apólice, e desde que decorrentes de acidentes relacionados com:

a) Verificação mecânica até 20 km (vinte quilômetros);

b) Transferências entre dependências do Segurado ou oficinas subcontratadas, até 

50 km (Cinquenta quilômetros);

c) Entregas e retiradas domiciliares – 100 km (Cem quilômetros);

Desde que dirigidos por empregados ou prepostos do Segurado, devidamente ha-

bilitados e autorizados, mediante contrato de prestação de serviços, utilizando-se 

de percursos que sejam os compreendidos pelas vias de ligação dos logradouros 

correspondentes, sem interrupção de trajeto para quaisquer outras finalidades e 

munidos de chapas de experiência e trafegando na área sob jurisdição da autori-

dade de trânsito que as expediu.

d) Desabamento, total ou parcial;

e) Subtração de bens mediante vestígio e/ou arrombamento;

f) Colisão, abalroamento ou capotagem acidental;

g) Queda, lançamento ou deslocamento de quaisquer objetos, acidental sobre o 

veículo de qualquer agente externo que não faça parte integrante dele mesmo ou 

não esteja nele fixado;

h) Atos danosos praticados por terceiros, desde que não se relacionem com tumul-

tos, saques, greves, lockout, vandalismo e outras perturbações da ordem pública;

i) Serviços de carga e descarga dos veículos realizados dentro do estabelecimento 

ou em locais de terceiros, desde que sejam relativos à entrega ou retirados dos 

mesmos;

j) Existência, conservação e uso dos imóveis especificado neste contrato;

k) Incêndio e/ou explosão originados nos imóveis ou nas instalações do Segurado;
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l) Existência e conservação de painéis de propaganda, letreiros e anúncios perten-
centes ao Segurado desde que fixamente instalados no local do seguro;

m) Danos materiais causados a objetos pessoais de empregados, prepostos, esta-
giários e bolsistas contratados pelo Segurado, desde que estejam sob sua guarda, 
mantida, todavia, a exclusão a bens em poder do Segurado, para guarda ou custó-
dia, transporte, uso ou manipulação ou execução de quaisquer trabalhos;

n) Eventos programados pelo Segurado, no local do seguro, sem cobrança de in-
gressos limitados a seus empregados, prepostos, estagiários, terceirizados, familia-
res e pessoas comprovadamente convidados;

Em se tratando de evento realizado fora do imóvel especificado neste Contrato de 
Seguro, esta cobertura determinada SOMENTE SE APLICA em proteção dos inte-
resses do Segurado, mas em nenhuma hipótese em benefício dos proprietários ou 
dos responsáveis pelo local onde é realizado o evento;

o) O presente seguro indenizará também as quantias mensuráveis pelas quais o se-
gurado seja civilmente responsável a pagar, em sentença judicial transitada em jul-
gado ou em acordo expressamente autorizado pela Pottencial, em virtude de DA-
NOS MORAIS diretamente decorrentes de Danos Materiais e/ou de Danos Corporais 
causados a terceiros até o Sublimite de 20% do Limite Máximo de Indenização 
expressamente fixado para a presente cobertura;

p) As perdas financeiras, inclusive LUCROS CESSANTES, diretamente decorrentes 
de Dano Corporal e/ou Dano Material sofridos pelo terceiro reclamante e cobertos 
por este mesmo Contrato de Seguro, até o Sublimite de 20% do Limite Máximo de 
Indenização expressamente fixado para a presente cobertura, desde que a 
Pottencial tenha indenizado ou reconhecido sua responsabilidade com relação aos 
respectivos danos.

q) VAZAMENTOS E/OU INFILTRAÇÕES DECORRENTES DE RUPTURA DAS INS-
TALAÇÕES comuns de água e esgoto dos estabelecimentos especificados na apó-
lice, inclusive da rede de hidrantes e sprinklers, se existentes, em consequência de 
acidente súbito e imprevisto, até o Sublimite de 20% do Limite Máximo de Indeni-
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zação expressamente fixado para a presente cobertura. Exceto quando resultado 
da má conservação de tais instalações;

r) DESPESAS EMERGENCIAIS efetuadas pelo Segurado ao tentar evitar e/ou mi-
norar os danos causados a terceiros, atendidas as disposições do contrato e até o 
Sublimite de 20% do Limite Máximo de Indenização expressamente fixado para 
a presente cobertura.

Nos termos da legislação civil vigente, o Segurado se obriga a avisar a Pottencial, 
ao constatar qualquer incidente ou perturbação na sua operação ou ao receber 
uma ordem de Autoridade Competente que possa gerar pagamento de 
indenização.

A Pottencial não estará obrigada, em nenhuma hipótese, ao pagamento de des-
pesas com medidas excessivas, inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou 
injustificadas, e ao pagamento de despesas não decorrentes diretamente dos ris-
cos cobertos por esta apólice de seguro.

Medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas: são pro-
vidências tomadas sem qualquer relação direta com o incidente ou com a pertur-
bação do funcionamento das instalações seguradas, assim como quando tais pro-
vidências forem tomadas de maneira extemporânea.

Se, apesar da execução das medidas de contenção ocorrer o sinistro coberto pela 
presente apólice, as despesas indenizadas ou reembolsadas pela Pottencial não se-
rão descontadas do limite segurado pertinente à cobertura afetada.

s) RISCOS CONTINGENTES DE VEÍCULOS resultantes de acidentes súbitos e ines-
perados relacionados com a circulação de veículos de funcionários, quando com-
provadamente a serviço eventual do segurado, até o Sublimite de 20% do Limite 
Máximo de Indenização expressamente fixado para a presente cobertura.

A garantia dada por esta Cobertura Adicional só prevalecerá se os veículos:

1. forem de propriedade de funcionários do Segurado, assim compreendidos os 
seus empregados, prepostos, estagiários e bolsistas;
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2. não estiverem sendo operados e/ou dirigidos pelo Segurado e/ou por seus fun-
cionários, quando forem de propriedade de terceiros.

E ainda, esta garantia é subsidiária em relação ao seguro DPVAT e a segundo risco 
do seguro de Responsabilidade Civil Facultativo dos veículos envolvidos.

A presente cobertura somente se aplicará na proteção dos interesses do Segurado, 
não se admitindo, em hipótese alguma, a sua aplicação em benefício dos proprie-
tários dos veículos.

t) O presente seguro indenizará também as quantias pelas CUSTAS JUDICIAIS E 
HONORÁRIOS DE ADVOGADOS E/OU PERITOS nomeados pelo segurado, para a 
defesa judicial de seus direitos no foro cível, e demais despesas relacionadas com o 
processo, devidamente comprovadas, inclusive dos terceiros reclamantes até o Su-
blimite de 20% do Limite Máximo de Indenização expressamente fixado para a 
presente cobertura;

Neste caso, porém, somente pelas custas judiciais e honorários de sucumbência que 
advenham de sentença judicial, ou, quando autorizado de modo expresso pela 
Pottencial;

O presente seguro indenizará também poderá vir a responder pelas despesas com 
a defesa do segurado na esfera criminal, EMBORA NÃO ESTEJA OBRIGADA, sem-
pre que tal medida possa influir diretamente em ação cível da qual advenha res-
ponsabilidade abrangida nos termos deste contrato.

Esta cobertura só poderá ser contratada em conjunto com a COBERTURA ADICIO-
NAL CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS.

1.2. RISCOS E BENS EXCLUÍDOS

34.1. Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 12ª – RISCOS EXCLUÍDOS das Condi-
ções Gerais e do item 1.2 EXCLUSÕES da Cobertura de RESPONSABILIDADE CIVIL OPERA-
ÇÕES ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E/OU INDUSTRIAIS que não tenham sido expres-
samente alteradas pela presente cobertura ou pelas demais coberturas adicionais 
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contratadas, excluem-se quaisquer prejuízos, ônus, perdas ou danos, direta ou indiretamen-
te causados por resultantes de, ou para os quais tenham contribuído:

a) Reclamações de indenização por danos materiais causados ao próprio veícu-
lo em consequência da insuficiente ou defeituosa execução dos serviços nele 
realizados, como também, pelos danos materiais e/ou corporais resultantes de 
acidentes relacionados com esta insuficiente ou defeituosa execução de servi-
ços;

b) Veículos transitando em âmbito territorial acima do perímetro de KM estipu-
lado por essa cobertura para fins de verificação mecânica, abastecimento, trans-
ferência entre as dependências do Segurado indicadas na Apólice ou oficinas 
subcontratadas e prestação de serviços de entrega ou retirada domiciliar;

c) Operações externas para fins de verificação mecânica, reparos, ajustamentos, 
e serviços em geral de manutenção, quando for realizada fora do horário de ex-
pediente e/ou que não possuam ordem de serviço aberta;

d) Interrupção do trajeto para quaisquer outras finalidades que não forem as 
descritas na presente cobertura;

e) Condução de veículo por pessoa não habilitada ou tendo cometido infração 
durante a sua condução;

f) Veículos armazenados ao ar livre, em terraços, edificações abertas ou semia-
bertas, toldos e/ou em locais de terceiros;

g) Veículos estacionados em recuo de calçada, terrenos e/ou vias públicas;

h) Veículos destinados a teste drive ou venda;

i) Veículos de propriedade do Segurado, de seus funcionários, dos sócios contro-
ladores da empresa segurada, de seus diretores ou administradores;

j) Danos a ou por veículos de propriedade dos sócios controladores da empresa 
segurada, diretores, administradores, empregados e parentes;
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k) Danos e/ou prejuízos ao veículo próprio ou de terceiro sob responsabilidade 
do segurado quando em trânsito em decorrência da inobservância das normas 
vigentes do código brasileiro de trânsito;

l) Danos causados por: alagamentos, inundações, secas, tempestades, raios, 
vendavais, furacões, ciclones, terremotos, maremotos, erupções vulcânicas e ma-
nifestações similares da natureza;

m) Danos causados por água e/ou qualquer substância líquida;

n) Subtração sem vestígios materiais evidentes de arrombamento do estabeleci-
mento segurado;

o) Subtração sem ameaça direta ou emprego de violência contra sócios direto-
res e/ou empregados do segurado;

p) Furto simples configurando-se como tal aquele cometido sem sinais aparen-
tes de destruição ou rompimento de obstáculos no local do risco, para subtração 
dos bens;

q) Roubo/furto de acessórios, sobressalentes, equipamentos, peças e ferramen-
tas dos veículos de propriedade do segurado e/ou sob consignação;

r) Prejuízos sofridos ou danos causados, direta ou indiretamente, em decorrência 
de apropriação indébita, roubo ou furto de veículos praticados por ou em coni-
vência com qualquer empregado ou preposto do segurado;

s) Danos ou prejuízos decorrentes da manutenção ou guarda dos veículos em lo-
cais inadequados ou de má conservação dos equipamentos ou seu uso inade-
quado pelo estabelecimento segurado.

1.3. FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 
Participação Obrigatória do Segurado estabelecido na especificação da apólice.
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1.4. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais que não tenham sido alterados ou 
revogados por esta Cobertura Adicional.

RESPONSABILIDADE CIVIL CONDOMÍNIOS COMERCIAIS “SHOPPING CENTERS”

1.1. RISCOS COBERTOS

Esta cobertura reembolsará o Segurado, até o Limite Máximo de Indenização expressamente 
fixado para a presente cobertura, as quantias pelas quais vier a ser responsável civilmente, em 
sentença judicial transitada em julgado ou em acordo expressamente autorizado pela 
Pottencial, em virtude de danos materiais e/ou corporais involuntariamente causados a 
terceiros, quando ocorridos dentro do interior do estabelecimento segurado e durante a 
vigência desta apólice, relacionados com:

Reparações por danos materiais e/ou corporais involuntariamente causados a terceiros e de-
correntes de acidentes relacionados com:

a) Incêndio e/ou explosão originados nos imóveis ou nas instalações do Segurado, 
estando excluídos, todavia, os danos causados ao próprio móvel e respectivo 
conteúdo;

b) Infiltração e/ou vazamento nas instalações comuns de água e esgoto do condo-
mínio, inclusive da rede de hidrantes e sprinklers, se existentes, em consequência de 
acidente súbito e imprevisto, exceto quando resultado da má conservação de tais 
instalações;

c) Queda, lançamento ou deslocamento de quaisquer objetos;

d) Desabamento, total ou parcial;

e) Programações internas dos departamentos de “marketing”, publicidade e rela-
ções públicas;
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f) Acidentes causados por defeito de funcionamento ou erro humano na operação 
ou condução de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, e instalações utiliza-
das pelo segurado.

Essa cobertura também se estenderá para garantir os danos decorrentes de aci-
dentes relacionados com a operação nas áreas circunvizinhas ao condomínio espe-
cificado na apólice, de máquinas, aparelhos e equipamentos, não dotados de auto-
propulsão, de propriedade do segurado, ou por ele alugados ou arrendados;

g) Acidentes causados por serviços prestados por terceiros contratados pelo segu-
rado, tais como porteiros, seguranças, e pessoal de limpeza e manutenção, no de-
senvolvimento das tarefas próprias que lhes competirem.

Fica, no entanto, ajustado que, estão cobertas, respeitas as demais disposições des-
te seguro, as reclamações de indenização que possa advir ao segurado, de forma 
subsidiária, quando os responsáveis diretos forem considerados insolventes, e não 
existir seguro para cobrir os danos ocasionados;

h) Tumultos ocorridos entre os frequentadores e originados dentro do estabeleci-
mento segurado;

i) A existência e conservação de parques de diversão e/ou locais de jogos eletrôni-
cos e/ou áreas de recreação infantil, desde que sejam fixos no imóvel segurado;

j) Programações dos departamentos de marketing, publicidade e relações públicas, 
desenvolvidas nas áreas do imóvel segurado;

k) Realização de eventos, exposições, amostras e feiras, inclusive respectivas mon-
tagens e desmontagens, realizadas no imóvel segurado;

As coberturas determinadas nos itens J e K acima, somente se aplica em proteção 
dos interesses do Segurado, mas em nenhuma hipótese em benefício dos responsá-
veis pela realização do evento e/ou feira de amostra e/ou exposição e/ou stand de 
demonstração/degustação.

l) Existência, conservação e uso dos imóveis especificado neste contrato;
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m) As operações comerciais e/ou industriais necessárias às atividades do Segurado 
e realizadas dentro dos locais de risco especificados neste Contrato de Seguro;

n) Existência e conservação de painéis de propaganda, letreiros e anúncios perten-
centes ao Segurado desde que fixamente instalados no local do seguro;

o) Danos materiais causados a objetos pessoais de empregados, prepostos, esta-
giários e bolsistas contratados pelo Segurado, desde que estejam sob sua guarda, 
mantida, todavia, a exclusão a bens em poder do Segurado, para guarda ou custó-
dia, transporte, uso ou manipulação ou execução de quaisquer trabalhos;

p) Fornecimento de bebidas e comestíveis nos restaurantes, lanchonetes e cafete-
rias administradas pelo Segurado nos locais de risco especificados neste Contrato 
de Seguro, bem como durante os eventos e/ou feiras realizados pelo Segurado;

q) Eventos programados pelo Segurado, no local do seguro, sem cobrança de in-
gressos limitados aos seus empregados, prepostos, estagiários, terceirizados, fami-
liares e pessoas comprovadamente convidados.

Em se tratando de evento realizado fora do imóvel especificado neste Contrato de 
Seguro, esta cobertura determinada SOMENTE SE APLICA em proteção dos inte-
resses do Segurado, mas em nenhuma hipótese em benefício dos proprietários ou 
dos responsáveis pelo local onde é realizado o evento;

r) O presente seguro indenizará também as quantias mensuráveis pelas quais o se-
gurado seja civilmente responsável a pagar, em sentença judicial transitada em jul-
gado ou em acordo expressamente autorizado pela Pottencial, em virtude de DA-
NOS MORAIS diretamente decorrentes de Danos Materiais e/ou de Danos Corporais 
causados a terceiros até o Sublimite de 20% do Limite Máximo de Indenização 
expressamente fixado para a presente cobertura;

s) As perdas financeiras, inclusive LUCROS CESSANTES, diretamente decorrentes 
de Dano Corporal e/ou Dano Material sofridos pelo terceiro reclamante e cobertos 
por este mesmo Contrato de Seguro, até o Sublimite de 20% do Limite Máximo de 
Indenização expressamente fixado para a presente cobertura, desde que a 
Pottencial tenha indenizado ou reconhecido sua responsabilidade com relação aos 
respectivos danos.
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t) VAZAMENTOS E/OU INFILTRAÇÕES decorrentes de ruptura das instalações co-
muns de água e esgoto dos estabelecimentos especificados na apólice, inclusive da 
rede de hidrantes e sprinklers, se existentes, em consequência de acidente súbito e 
imprevisto, até o Sublimite de 20% do Limite Máximo de Indenização expressa-
mente fixado para a presente cobertura. Exceto quando resultado da má conser-
vação de tais instalações;

u) DESPESAS EMERGENCIAIS efetuadas pelo Segurado ao tentar evitar e/ou mi-
norar os danos causados a terceiros, atendidas as disposições do contrato e até o 
Sublimite de 20% do Limite Máximo de Indenização expressamente fixado para 
a presente cobertura.

Nos termos da legislação civil vigente, o Segurado se obriga a avisar a Pottencial, 
ao constatar qualquer incidente ou perturbação na sua operação ou ao receber 
uma ordem de Autoridade Competente que possa gerar pagamento de indeniza-
ção.

A Pottencial não estará obrigada, em nenhuma hipótese, ao pagamento de despe-
sas com medidas excessivas, inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injus-
tificadas, e ao pagamento de despesas não decorrentes diretamente dos riscos co-
bertos por esta apólice de seguro.

Medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas: são provi-
dências tomadas sem qualquer relação direta com o incidente ou com a perturba-
ção do funcionamento das instalações seguradas, assim como quando tais provi-
dências forem tomadas de maneira extemporânea.

Se, apesar da execução das medidas de contenção ocorrer o sinistro coberto pela 
presente apólice, as despesas indenizadas ou reembolsadas pela Pottencial não se-
rão descontadas do limite segurado pertinente à cobertura afetada.

v) RISCOS CONTINGENTES DE VEÍCULOS resultantes de acidentes súbitos e ines-
perados relacionados com a circulação de veículos de funcionários, quando com-
provadamente a serviço eventual do segurado, até o Sublimite de 20% do Limite 
Máximo de Indenização expressamente fixado para a presente cobertura.

A garantia dada por esta Cobertura Adicional só prevalecerá se os veículos:
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1. forem de propriedade de funcionários do Segurado, assim compreendidos 
os seus empregados, prepostos, estagiários e bolsistas;

2. não estiverem sendo operados e/ou dirigidos pelo Segurado e/ou por seus 
funcionários, quando forem de propriedade de terceiros.

E ainda, esta garantia é subsidiária em relação ao seguro DPVAT e a segundo risco 
do seguro de Responsabilidade Civil Facultativo dos veículos envolvidos.

A presente cobertura somente se aplicará na proteção dos interesses do Segurado, 
não se admitindo, em hipótese alguma, a sua aplicação em benefício dos proprie-
tários dos veículos.

w) O presente seguro indenizará também as quantias pelas CUSTAS JUDICIAIS E 
HONORÁRIOS DE ADVOGADOS E/OU PERITOS nomeados pelo segurado, para a 
defesa judicial de seus direitos no foro cível, e demais despesas relacionadas com o 
processo, devidamente comprovadas, inclusive dos terceiros reclamantes até o Su-
blimite de 20% do Limite Máximo de Indenização expressamente fixado para a 
presente cobertura;

Neste caso, porém, somente pelas custas judiciais e honorários de sucumbência que 
advenham de sentença judicial, ou, quando autorizado de modo expresso pela 
Pottencial.

O presente seguro indenizará também poderá vir a responder pelas despesas com 
a defesa do segurado na esfera criminal, EMBORA NÃO ESTEJA OBRIGADA, sem-
pre que tal medida possa influir diretamente em ação cível da qual advenha res-
ponsabilidade abrangida nos termos deste contrato.

x) O termo “SEGURADO”, quando usado nesta apólice, significa não só o Adminis-
trador do Shopping Center designado neste contrato, mas também todos os Co-
merciantes, assim considerados tanto os proprietários de lojas, como os locatários 
e/ou comodatários e/ou arrendatários de lojas estabelecidos no imóvel e exploran-
do os ramos diversificados de comércio, observando-se ainda o seguinte:
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1. cada uma das pessoas jurídicas acima citadas será considerada como 
“Cossegurado”;

2. as disposições desta cobertura se aplicam a cada Cossegurado, como se 
tivesse sido contratada em separado para cada um deles;

3. os Cossegurados são considerados terceiros entre si;

1.2. RISCOS EXCLUÍDOS

Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 12ª – RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Ge-
rais e do item 1.2 EXCLUSÕES da Cobertura de RESPONSABILIDADE CIVIL OPERAÇÕES 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E/OU INDUSTRIAIS que não tenham sido expressamen-
te alteradas pela presente cobertura ou pelas demais coberturas adicionais contratadas, 
excluem-se quaisquer prejuízos, ônus, perdas ou danos, direta ou indiretamente causados 
por resultantes de, ou para os quais tenham contribuído:

a) Danos Causados às lojas, compreendidos os respectivos conteúdos, quando 
de propriedade do cossegurado, ou forem por ele alugadas, arrendadas ou con-
troladas;

b) Decorrentes de roubo, furto ou furto qualificado, ocorridos no próprio estabe-
lecimento do cossegurado, quando praticados por pessoas pelas quais este for 
civilmente responsável;

c) Decorrentes de excesso de lotação ou de peso nos equipamentos, veículos, 
máquinas, aparelhos ou instalações existentes no estabelecimento;

d) Decorrentes da inobservância de regulamentos ou normas de segurança esta-
belecidas pelas autoridades competentes;

e) O eventual desligamento, do condomínio, de qualquer dos cossegurados, não 
implicará devolução e/ e/ou redução do prêmio, cessando imediatamente a co-
bertura em relação ao excluído;

f) Vazamentos e infiltrações resultarem do entupimento de calhas e/ou da má 
conservação das instalações comuns de água e esgoto, inclusive da rede de chu-
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veiros automáticos (“sprinklers”), ou da má conservação de instalações particu-
lares de água e esgoto de qualquer uma das lojas.

1.3. MEDIDAS DE SEGURANÇA

Além das obrigações constantes nas Condições Gerais, deverá o Segurado observar todas as 
determinações das autoridades competentes, no que se referem as medidas de segurança e 
prevenção de acidentes, inclusive as relacionadas a seguir:

a) Proteção adequada de todas as instalações elétricas;

b) Indicação das rotas de fuga e saídas de emergência, para evacuação dos esta-
belecimentos, através de sinalização cuja leitura seja possível mesmo em caso de 
paralisação do fornecimento de energia elétrica;

c) Controle do fluxo de público nos pontos de estrangulamento (entradas e saídas), 
de modo a não permitir o acúmulo excessivo de pessoas nesses pontos;

d) Vigilância e controle das saídas, de modo a impedir a presença de obstáculos, 
tais

e) Como veículos estacionados ou vendedores ambulantes, como também o fe-
chamento indevido de portões, acessos, rotas de fuga, saídas de emergência etc.;

f) Existência de brigada de incêndio, mantida e/ou contratada pelo Segurado;

g) Na hipótese de conflito, estas disposições prevalecem sobre as Condições Ge-
rais.

1.4.     FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 
Participação Obrigatória do Segurado estabelecido na especificação da apólice.
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1.5.     RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais que não tenham sido alterados ou 
revogados por esta Cobertura Adicional.

RESPONSABILIDADE CIVIL EMPREGADOR

1.1. RISCOS COBERTOS

Esta cobertura reembolsará, até o Limite Máximo de Indenização, ratificado na apólice as 
quantias pelas quais o Segurado vier a ser responsável civilmente, em sentença judicial transi-
tada em julgado ou em acordo expressamente autorizado pela Pottencial, relativas a repara-
ções por danos corporais sofridos por seus empregados, quando a seu serviço ou durante o 
percurso de ida e volta do trabalho, sempre que a viagem for realizada por veículo contra-
tado pelo Segurado, observadas as seguintes disposições:

a) A presente cobertura abrange apenas danos que resultem em Morte ou Invali-
dez Permanente do empregado, resultantes de acidente súbito e inesperado e ocor-
ridos durante a vigência deste contrato;

b) O presente contrato garantirá ao Segurado a indenização correspondente à sua 
responsabilidade no evento, independentemente do pagamento, pela Previdência 
Social, das prestações por acidente de trabalho prevista na Lei 8.213 de 24/07/91;

c) Qualquer acordo judicial ou extrajudicial, com o terceiro prejudicado, seus bene-
ficiários ou herdeiros, só será reconhecido pela Pottencial se tiver sua prévia anuên-
cia. Na hipótese de recusa do Segurado em aceitar o acordo recomendado e acei-
to pelo terceiro prejudicado, não será respondido por quaisquer quantias acima 
daquela pela qual seria o sinistro liquidado por aquele acordo;

d) Tão logo o Segurado saiba de fatos ou atos que possam vir a acarretar respon-
sabilidade deverá dar imediato aviso a Pottencial;

e) Proposta qualquer mediante a ação civil, o Segurado dará imediato aviso à 
Pottencial, nomeando os advogados de defesa;
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f) Embora não figure na ação, a Seguradora poderá intervir diretamente na mes-
ma, na qualidade de assistente;

g) Fixada a indenização devida, seja por sentença transitada em julgado, seja por 
acordo

h) na forma do subitem 8.3. Acima, a Seguradora efetuará o reembolso da impor-
tância a que estiver obrigada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da 
apresentação dos respectivos documentos;

i) Dentro do Limite Máximo de Indenização desta cobertura a Seguradora respon-
derá, também, pelas custas judiciais do foro civil e pelos honorários de advogados;

j) Se a reparação pecuniária devida pelo Segurado compreender pagamento em 
dinheiro e prestação de renda ou pensão, a Seguradora, dentro do Limite Máximo 
de Indenização previsto, pagará preferencialmente a parte em dinheiro. Quando a 
Seguradora, ainda dentro daquele limite, tiver que contribuir para o capital assegu-
rador da renda ou pensão, fará mediante o fornecimento ou aquisição de títulos em 
seu próprio nome, cujas rendas serão inscritas em nome da(s) pessoa(s) com direito 
a recebê-las com cláusula estabelecendo que, cessada a obrigação, tais títulos re-
verterão ao patrimônio da Seguradora.

Entende-se, para fins desta cobertura, a invalidez permanente TOTAL como a impossibilidade 
de o empregado retomar a atividade laborativa que exercia quando da época do acidente, 
sem perspectiva de reabilitação;

Entende-se, para fins desta cobertura, a invalidez permanente PARCIAL como a diminuição 
da capacidade de trabalho em relação à atividade laborativa que exercia quando da época 
do acidente, sem perspectiva de reabilitação completa.

O Segurado, nesta cobertura, deve ser, necessariamente, PESSOA JURÍDICA.

Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado ao tentar evitar 
e/ou minorar os danos aludidos acima, atendidos os termos das Condições Gerais e da referi-
da cláusula.
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Dentro do Limite Máximo de Indenização desta cobertura, a Seguradora responderá também 
pelas custas judiciais do foro civil e pelos honorários de advogados e peritos.

Esta cobertura só poderá ser contratada em conjunto com a Cobertura básica – Incêndio, 
queda de raio, queda de aeronave, fumaça, explosão de qualquer natureza e implosão e uma 
das seguintes cláusulas:

a) Responsabilidade civil cabeleireiro

b) Responsabilidade civil concessionária de veículos

c) Responsabilidade civil condomínios comerciais “shopping centers”

d) Responsabilidade civil estabelecimentos de ensino

e) Responsabilidade civil farmácias e drogarias

f) Responsabilidade civil guarda de veículos de terceiros - compreensiva

g) Responsabilidade civil guarda de veículos - adicional de percurso

h) Responsabilidade civil operações estabelecimentos comerciais e/ou industriais

i) Responsabilidade civil pet shop

1.2. RISCOS EXCLUÍDOS

Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 12ª – RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Ge-
rais e do item 1.2 EXCLUSÕES da Cobertura de RESPONSABILIDADE CIVIL OPERAÇÕES 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E/OU INDUSTRIAIS que não tenham sido expressamen-
te alteradas pela presente cobertura ou pelas demais coberturas adicionais contratadas, 
excluem-se quaisquer prejuízos, ônus, perdas ou danos, direta ou indiretamente causados 
por resultantes de, ou para os quais tenham contribuído:

a) De responsabilidades assumidas pelo Segurado por contratos ou convenções, 
que não sejam decorrentes de obrigações civis legais;
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b) Do inadimplemento de obrigações por força exclusiva de contratos e/ou con-
venções;

c) Em se tratando de Segurado pessoa jurídica, esta exclusão aplica-se aos atos 
praticados pelos sócios controladores, dirigentes, administradores legais, benefi-
ciários e respectivos representantes da empresa segurada;

d) De perdas financeiras, inclusive lucros cessantes, não decorrentes de dano 
corporal abrangido por esta cobertura;

e) De danos causados ao Segurado, seus ascendentes, descendentes ou cônjuge, 
bem como quaisquer parentes que com ele residam ou que de dependam econo-
micamente, e ainda os causados aos sócios e controladores da empresa segura-
da;

f) De danos genéticos, bem como danos causados por asbesto, talco asbestifor-
me, diethilstibestrol (DSE), dioxina, ureia, formaldeído, vacinas inclusive para gri-
pe suína, dispositivo intrauterino (DIU), contraceptivo oral ou outros produtos an-
ticoncepcionais, fumo ou derivados, danos resultantes de hepatite B ou síndrome 
da deficiência imunológica adquirida (AIDS), organo-clorados, produtos fabrica-
dos por engenharia genética, produtos farmacêuticos, antibióticos, BSE - CJD e 
riscos relacionados (spongiform encephalopathies - ses e doença de Creutzfeldt 
Jacob - conhecida como “vaca louca”), produtos de látex (uso cirúrgico), camisa 
de vênus, halogenoquinolicol (remédios administrados oralmente), RU 486 e ou-
tros produtos químicos abortificantes. Silicones (em implantes e aplicações mé-
dicas), amianto, produtos derivados de sangue, dióxido de carbono e, também, 
os causados por campos eletromagnéticos em geral;

g) Da prestação de serviços profissionais pelo Segurado. Entende-se por servi-
ços profissionais aqueles prestados por pessoas com conhecimento ou treina-
mento técnico especializado, habilitadas por órgãos competentes, de âmbito na-
cional, e geralmente denominadas “profissionais liberais”, por exemplo: 
advogados, arquitetos, auditores, corretores de seguros, contadores, dentistas, 
diretores e administradores de empresas, enfermeiros, engenheiros, farmacêuti-
cos, fisioterapeutas, médicos, notários e profissionais de cartórios, veterinários 
etc.;
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h) Do descumprimento de obrigações trabalhistas relativas à seguridade social, 
seguros de acidentes do trabalho, pagamento de salários e similares;

i) De circulação de veículos motorizados e licenciados, de propriedade do Segu-
rado, fora dos locais ocupados por ele;

j) De doença profissional, doença do trabalho ou similar;

k) De ações de regresso contra o Segurado, promovidas pela Previdência Social;

l) Danos Morais;

m) Indenizações Punitivas;

1.3. FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 
Participação Obrigatória do Segurado estabelecido na especificação da apólice.

1.4. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais que não tenham sido alterados ou 
revogados por esta Cobertura Adicional.

RESPONSABILIDADE CIVIL ESTABELECIMENTOS DE ENSINO

1.1. RISCOS COBERTOS

Esta cobertura reembolsará o Segurado, até o Limite Máximo de Indenização expressamente 
fixado para a presente cobertura, as quantias pelas quais vier a ser responsável civilmente, em 
sentença judicial transitada em julgado ou em acordo expressamente autorizado pela Segura-
dora, em virtude de danos materiais e/ou corporais involuntariamente causados a terceiros 
e/ou aos alunos, quando ocorridos dentro do interior do estabelecimento segurado ou de-
correntes de acidentes relacionados ocorridos durante a vigência desta apólice, relacionados 
com:
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a) Acidentes ocorridos durante Atividades educacionais ou recreativas promovidas 
pelo segurado dentro ou fora do estabelecimento de ensino especificado neste 
contrato (ficam excluídas, no entanto, as competições automobilísticas, aquáti-
cas ou aéreas, bem como classificadas como esportes radicais);

b) Eventos programados pelo Segurado, tais como: colações de grau, bailes de for-
matura, exposições e/ou feiras culturais e assemelhadas, programadas e patrocina-
das pelo segurado, sem venda de ingressos, limitadas aos seus alunos, clientes, em-
pregados e pessoas comprovadamente convidadas, realizadas nos locais 
especificados na apólice e/ou de terceiros dentro do Território Brasileiro, sem co-
brança de ingressos limitados aos seus alunos, clientes, empregados, prepostos, es-
tagiários, terceirizados, familiares e pessoas comprovadamente convidados;

Entretanto, não se caracteriza como venda de ingressos, os convites adquiridos pe-
los alunos junto ao segurado, destinados a colações de grau, bailes de formatura, 
exposições, feiras culturais e outras atividades educacionais, recreativas ou esporti-
vas programadas e patrocinadas pelo segurado.

Em se tratando de evento realizado fora do imóvel especificado neste Contrato de 
Seguro, esta cobertura determinada SOMENTE SE APLICA em proteção dos inte-
resses do Segurado, mas em nenhuma hipótese em benefício dos proprietários ou 
dos responsáveis pelo local onde é realizado o evento;

c) Acidentes ocorridos durante quermesses programadas e patrocinadas pelo se-
gurado, limitadas aos seus alunos, clientes, empregados e pessoas comprovada-
mente convidadas, ou, abertas ao público em geral, com ou sem venda de ingres-
sos, realizadas nos locais especificados na apólice;

d) Acidentes ocorridos durante transporte escolar de alunos, por rodovia, dentro do 
Território Brasileiro, no percurso de ida e volta dos estabelecimentos especificados 
na apólice, desde que a viagem seja realizada através de veículos devidamente li-
cenciados e autorizados para esse fim pelos órgãos ou autoridades competentes, 
de propriedade do segurado, ou por ele, alugados, arrendados ou financiados, ou, 
cuja posse detenha em usufruto ou comodato, ou ainda, através de veículos tercei-
ros, contratados ou autorizados pelo segurado para execução de tais serviços. Es-
tão também abrangidas por esta cobertura, o transporte de alunos durante via-
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gens, por rodovia, no Território brasileiro, destinadas as atividades educacionais, 
recreativas ou esportivas programadas pelo segurado. No que diz respeito a pres-
tação de serviços executadas por terceiros, estão cobertas, respeitadas as demais 
disposições deste seguro, as reclamações de indenização que possa advir ao segu-
rado, de forma subsidiária ou solidária, observando-se ainda que, em qualquer hi-
pótese, a Seguradora somente responderá pelas importâncias que excederem aos 
limites vigentes do seguro DPVAT, e de Responsabilidade Civil Facultativa de Veícu-
los, este último, se contratado, aplicando se a presente cobertura sempre em prote-
ção aos interesses do segurado, e, jamais em benefício dos proprietários dos cita-
dos veículos, inclusive pelos danos causados aos próprios veículos;

e) Existência, conservação e uso dos imóveis especificado neste contrato;

f) Incêndio e/ou explosão originados nos imóveis ou nas instalações do Segurado;

g) As operações comerciais e/ou industriais necessárias às atividades do Segurado 
e realizadas dentro dos locais de risco especificados neste Contrato de Seguro;

h) Existência e conservação de painéis de propaganda, letreiros e anúncios perten-
centes ao Segurado desde que fixamente instalados no local do seguro;

i) Danos materiais causados a objetos pessoais de empregados, prepostos, esta-
giários e bolsistas contratados pelo Segurado, desde que estejam sob sua guarda, 
mantida, todavia, a exclusão a bens em poder do Segurado, para guarda ou custó-
dia, transporte, uso ou manipulação ou execução de quaisquer trabalhos;

j) Fornecimento de bebidas e comestíveis nos restaurantes, lanchonetes e cafete-
rias administradas pelo Segurado nos locais de risco especificados neste Contrato 
de Seguro, bem como durante os eventos e/ou feiras realizados pelo Segurado;

k) O presente seguro indenizará também as quantias mensuráveis pelas quais o se-
gurado seja civilmente responsável a pagar, em sentença judicial transitada em jul-
gado ou em acordo expressamente autorizado pela Seguradora, em virtude de DA-
NOS MORAIS diretamente decorrentes de Danos Materiais e/ou de Danos Corporais 
causados a terceiros até o Sublimite de 20% do Limite Máximo de Indenização 
expressamente fixado para a presente cobertura;
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l) VAZAMENTOS E/OU INFILTRAÇÕES DECORRENTES DE RUPTURA DAS INSTA-
LAÇÕES comuns de água e esgoto dos estabelecimentos especificados na apólice, 
inclusive da rede de hidrantes e sprinklers, se existentes, em consequência de aci-
dente súbito e imprevisto, até o Sublimite de 20% do Limite Máximo de Indeniza-
ção expressamente fixado para a presente cobertura. Exceto quando resultado 
da má conservação de tais instalações;

m) DESPESAS EMERGENCIAIS efetuadas pelo Segurado ao tentar evitar e/ou mi-
norar os danos causados a terceiros, atendidas as disposições do contrato e até o 
Sublimite de 20% do Limite Máximo de Indenização expressamente fixado para 
a presente cobertura.

Nos termos da legislação civil vigente, o Segurado se obriga a avisar a Segura-
dora, ao constatar qualquer incidente ou perturbação na sua operação ou ao re-
ceber uma ordem de Autoridade Competente que possa gerar pagamento de in-
denização.

A Seguradora não estará obrigada, em nenhuma hipótese, ao pagamento de 
despesas com medidas excessivas, inadequadas, inoportunas, desproporcionais 
ou injustificadas, e ao pagamento de despesas não decorrentes diretamente dos 
riscos cobertos por esta apólice de seguro.

Medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas: são pro-
vidências tomadas sem qualquer relação direta com o incidente ou com a pertur-
bação do funcionamento das instalações seguradas, assim como quando tais pro-
vidências forem tomadas de maneira extemporânea.

Se, apesar da execução das medidas de contenção ocorrer o sinistro coberto pela 
presente apólice, as despesas indenizadas ou reembolsadas pela Seguradora não 
serão descontadas do limite segurado pertinente à cobertura afetada.

n) RISCOS CONTINGENTES DE VEÍCULOS resultantes de acidentes súbitos e ines-
perados relacionados com a circulação de veículos de funcionários, quando com-
provadamente a serviço eventual do segurado, até o Sublimite de 20% do Limite 
Máximo de Indenização expressamente fixado para a presente cobertura.

A garantia dada por esta Cobertura Adicional só prevalecerá se os veículos:
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1. forem de propriedade de funcionários do Segurado, assim compreendidos 
os seus empregados, prepostos, estagiários e bolsistas;

2. não estiverem sendo operados e/ou dirigidos pelo Segurado e/ou por seus 
funcionários, quando forem de propriedade de terceiros.

E ainda, esta garantia é subsidiária em relação ao seguro DPVAT e a segundo risco 
do seguro de Responsabilidade Civil Facultativo dos veículos envolvidos.

A presente cobertura somente se aplicará na proteção dos interesses do Segurado, 
não se admitindo, em hipótese alguma, a sua aplicação em benefício dos proprie-
tários dos veículos.

o) O presente seguro indenizará também as quantias pelas CUSTAS JUDICIAIS E 
HONORÁRIOS DE ADVOGADOS E/OU PERITOS nomeados pelo segurado, para a 
defesa judicial de seus direitos no foro cível, e demais despesas relacionadas com o 
processo, devidamente comprovadas, inclusive dos terceiros reclamantes até o Su-
blimite de 20% do Limite Máximo de Indenização expressamente fixado para a 
presente cobertura;

Neste caso, porém, somente pelas custas judiciais e honorários de sucumbência que 
advenham de sentença judicial, ou, quando autorizado de modo expresso pela Se-
guradora;

p) O presente seguro indenizará também poderá vir a responder pelas despesas 
com a defesa do segurado na esfera criminal, EMBORA NÃO ESTEJA OBRIGADA, 
sempre que tal medida possa influir diretamente em ação cível da qual advenha 
responsabilidade abrangida nos termos deste contrato.

1.2. RISCOS EXCLUÍDOS

Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 12ª – RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Ge-
rais e do item 1.2 EXCLUSÕES da Cobertura de RESPONSABILIDADE CIVIL OPERAÇÕES 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E/OU INDUSTRIAIS que não tenham sido expressamen-
te alteradas pela presente cobertura ou pelas demais coberturas adicionais contratadas, 
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excluem-se quaisquer prejuízos, ônus, perdas ou danos, direta ou indiretamente causados 
por resultantes de, ou para os quais tenham contribuído:

a) Danos a bens, objetos ou interesses pessoais de propriedade de professores, 
alunos e funcionários;

b) Danos causados a atletas, artistas e/ou desportistas, alunos ou não, que parti-
ciparem DIRETAMENTE dos eventos artísticos, esportivos ou similares, promovi-
dos pelo Segurado nos estabelecimentos especificados na apólice”;

c) Danos resultantes de atrasos e/ou antecipações relativos ao horário e/ou à 
data, de início ou de término, dos eventos realizados nos estabelecimentos espe-
cificados na apólice;

d) Acusações de injúria, bullying, difamação, calúnia, racismo, assédio, abuso ou 
violência sexual e/ou moral;

e) Danos causados a imóveis de terceiros, inclusive a seu conteúdo, alugados ou 
arrendados pelo segurado, para promover e/ou patrocinar, eventos artísticos, es-
portivos, recreativos e similares;

f) Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes.

1.3. FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 
Participação Obrigatória do Segurado estabelecido na especificação da apólice.

1.4. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais que não tenham sido alterados ou 
revogados por esta Cobertura Adicional.
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RESPONSABILIDADE CIVIL FARMÁCIAS E DROGARIAS

1.1. RISCOS COBERTOS

Esta cobertura reembolsará o Segurado, até o Limite Máximo de Indenização expressamente 
fixado para a presente cobertura, as quantias pelas quais vier a ser responsável civilmente, em 
sentença judicial transitada em julgado ou em acordo expressamente autorizado pela Segura-
dora, em virtude de danos materiais e/ou corporais involuntariamente causados a terceiros 
e/ou aos clientes do Segurado, quando ocorridos dentro do interior do estabelecimento se-
gurado e durante a vigência desta apólice, relacionados com:

a) Erros no aviamento de receitas, na preparação, acondicionamento ou entrega 
de medicamentos e demais produtos, ou na aplicação de curativos ou injeção;

b) Defeitos dos produtos vendidos, negociados ou distribuídos pelo Segurado, de-
pois de entregues a terceiros, definitiva ou provisoriamente, e fora dos locais ocupa-
dos ou controlados pelo segurado;

c) Existência, conservação e uso dos imóveis especificado neste contrato;

d) Incêndio e/ou explosão originados nos imóveis ou nas instalações do Segurado;

e) As operações comerciais e/ou industriais necessárias às atividades do Segurado 
e realizadas dentro dos locais de risco especificados neste Contrato de Seguro;

f) Existência e conservação de painéis de propaganda, letreiros e anúncios perten-
centes ao Segurado desde que fixamente instalados no local do seguro;

g) Danos materiais causados a objetos pessoais de empregados, prepostos, esta-
giários e bolsistas contratados pelo Segurado, desde que estejam sob sua guarda, 
mantida, todavia, a exclusão a bens em poder do Segurado, para guarda ou custó-
dia, transporte, uso ou manipulação ou execução de quaisquer trabalhos;

h) Eventos programados pelo Segurado, no local do seguro, sem cobrança de in-
gressos limitados aos seus empregados, prepostos, estagiários, terceirizados, fami-
liares e pessoas comprovadamente convidados;
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Em se tratando de evento realizado fora do imóvel especificado neste Contrato de 
Seguro, esta cobertura determinada SOMENTE SE APLICA em proteção dos inte-
resses do Segurado, mas em nenhuma hipótese em benefício dos proprietários ou 
dos responsáveis pelo local onde é realizado o evento;

i) O presente seguro indenizará também as quantias mensuráveis pelas quais o se-
gurado seja civilmente responsável a pagar, em sentença judicial transitada em jul-
gado ou em acordo expressamente autorizado pela Seguradora, em virtude de DA-
NOS MORAIS diretamente decorrentes de Danos Materiais e/ou de Danos Corporais 
causados a terceiros até o Sublimite de 20% do Limite Máximo de Indenização 
expressamente fixado para a presente cobertura;

j) VAZAMENTOS E/OU INFILTRAÇÕES DECORRENTES DE RUPTURA DAS INSTA-
LAÇÕES comuns de água e esgoto dos estabelecimentos especificados na apólice, 
inclusive da rede de hidrantes e sprinklers, se existentes, em consequência de aci-
dente súbito e imprevisto, até o Sublimite de 20% do Limite Máximo de Indeniza-
ção expressamente fixado para a presente cobertura. Exceto quando resultado 
da má conservação de tais instalações;

k) DESPESAS EMERGENCIAIS efetuadas pelo Segurado ao tentar evitar e/ou mi-
norar os danos causados a terceiros, atendidas as disposições do contrato e até o 
Sublimite de 20% do Limite Máximo de Indenização expressamente fixado para 
a presente cobertura.

Nos termos da legislação civil vigente, o Segurado se obriga a avisar a Seguradora, 
ao constatar qualquer incidente ou perturbação na sua operação ou ao receber 
uma ordem de Autoridade Competente que possa gerar pagamento de indeniza-
ção.

A Seguradora não estará obrigada, em nenhuma hipótese, ao pagamento de des-
pesas com medidas excessivas, inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou in-
justificadas, e ao pagamento de despesas não decorrentes diretamente dos riscos 
cobertos por esta apólice de seguro.

Medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas: são pro-
vidências tomadas sem qualquer relação direta com o incidente ou com a pertur-
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bação do funcionamento das instalações seguradas, assim como quando tais pro-
vidências forem tomadas de maneira extemporânea.

Se, apesar da execução das medidas de contenção ocorrer o sinistro coberto pela 
presente apólice, as despesas indenizadas ou reembolsadas pela Seguradora não 
serão descontadas do limite segurado pertinente à cobertura afetada.

l) RISCOS CONTINGENTES DE VEÍCULOS resultantes de acidentes súbitos e ines-
perados relacionados com a circulação de veículos de funcionários, quando com-
provadamente a serviço eventual do segurado, até o Sublimite de 20% do Limite 
Máximo de Indenização expressamente fixado para a presente cobertura.

A garantia dada por esta Cobertura Adicional só prevalecerá se os veículos:

1. forem de propriedade de funcionários do Segurado, assim compreendidos 
os seus empregados, prepostos, estagiários e bolsistas;

2. não estiverem sendo operados e/ou dirigidos pelo Segurado e/ou por seus 
funcionários, quando forem de propriedade de terceiros.

E ainda, esta garantia é subsidiária em relação ao seguro DPVAT e a segundo risco 
do seguro de Responsabilidade Civil Facultativo dos veículos envolvidos.

A presente cobertura somente se aplicará na proteção dos interesses do Segurado, 
não se admitindo, em hipótese alguma, a sua aplicação em benefício dos proprie-
tários dos veículos.

m) O presente seguro indenizará também as quantias pelas CUSTAS JUDICIAIS E 
HONORÁRIOS DE ADVOGADOS E/OU PERITOS nomeados pelo segurado, para a 
defesa judicial de seus direitos no foro cível, e demais despesas relacionadas com o 
processo, devidamente comprovadas, inclusive dos terceiros reclamantes até o Su-
blimite de 20% do Limite Máximo de Indenização expressamente fixado para a 
presente cobertura;

Neste caso, porém, somente pelas custas judiciais e honorários de sucumbência que 
advenham de sentença judicial, ou, quando autorizado de modo expresso pela Se-
guradora;
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n) O presente seguro indenizará também poderá vir a responder pelas despesas 
com a defesa do segurado na esfera criminal, EMBORA NÃO ESTEJA OBRIGADA, 
sempre que tal medida possa influir diretamente em ação cível da qual advenha 
responsabilidade abrangida nos termos deste contrato.

Em nenhuma hipótese, a Seguradora responderá pelas reclamações de indenização refe-
rentes a procedimento que tenha sido realizado por profissional não habilitado e/ou sem 
experiência comprovada de, no mínimo, 1 ano na função.

1.2. OBRIGAÇÕES DO SEGURADO

Sem prejuízo de outras exigências estabelecidas por legislação específica, qualquer que seja o 
Limite Máximo de Indenização, a Empresa Segurada se obriga, sob pena de perder o direito a 
indenização, a respeitar as seguintes regras:

a) Manter condições favoráveis de higiene do local e dos materiais que serão utili-
zados no atendimento aos clientes;

b) Atender o regulamento técnico para que o atendimento seja feito de forma ade-
quada e ministrado pelo farmacêutico ou por profissional habilitado com autoriza-
ção expressa do farmacêutico responsável técnico pela farmácia ou drogaria, 
preenchidas as exigências legais.

1.3.  EXCLUSÕES

Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 12ª – RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Ge-
rais e do item 1.2 EXCLUSÕES da Cobertura de RESPONSABILIDADE CIVIL OPERAÇÕES 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E/OU INDUSTRIAIS que não tenham sido expressamen-
te alteradas pela presente cobertura ou pelas demais coberturas adicionais contratadas, 
excluem-se quaisquer prejuízos, ônus, perdas ou danos, direta ou indiretamente causados 
por resultantes de, ou para os quais tenham contribuído:

a) Uso de técnicas experimentais e produtos ainda não aprovados pelos órgãos 
competentes;
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b) Distribuição e/ou comercialização de produtos fora do prazo de válida;

c) Entrega de produtos sem receita médica, quando obrigatória;

d) Uso de técnicas experimentais e produtos ainda não aprovados pelos órgãos 

competentes;

e) Danos consequentes da utilização dos produtos vendidos e/ou distribuídos em 

virtude de informações errôneas do segurado e/ou de seus prepostos;

f) Danos resultantes de alteração genética ocasionada pela utilização do produto;

g) Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes.

1.4. FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 

Participação Obrigatória do Segurado estabelecido na especificação da apólice.

1.5. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais que não tenham sido alterados ou 

revogados por esta Cobertura Adicional.

RESPONSABILIDADE CIVIL GUARDA DE VEÍCULOS DE TERCEIROS - COMPREENSIVA

1.1.  RISCOS COBERTOS

Esta cobertura reembolsará o Segurado, até o Limite Máximo de Indenização expressamente 

fixado para a presente cobertura, as quantias pelas quais vier a ser responsável civilmente, em 

sentença judicial transitada em julgado ou em acordo expressamente autorizado pela Segura-

dora, em virtude de danos materiais e/ou corporais involuntariamente causados a terceiros 

e/ou aos e a veículos de terceiros e/ou de funcionários, sob sua guarda, quando ocorridos 

dentro do interior do estabelecimento segurado e durante a vigência desta apólice, e desde 

que decorrentes de acidentes relacionados com:
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a) Colisão, abalroamento ou capotagem durante movimentação dos veículos, para 
fins de manobras, desde que seja executada por profissional devidamente habilita-
do para este fim, com vínculo empregatício com o segurado na forma estabelecida 
pela Consolidação das Leis do Trabalho, ou sob contrato de prestação de serviços. 
Para os locais, cujo sistema de parqueamento utilizado seja “SELF-PARKING”, a Se-
guradora, respeitados os termos, exclusões, dispositivos e condições desta cobertu-
ra, responderá, ainda, pela responsabilidade civil subsidiária que possa correspon-
der ao segurado, por danos resultantes de abalroamento causado por veículo 
conduzido por terceiro, sem vínculo empregatício com o mesmo, condicionado, to-
davia, a que o responsável direto seja considerado insolvente e/ou não possua se-
guro para cobrir os danos ocasionados;

b) Incêndio, onde quer que tenha se originado;

c) Subtração de bens (Roubo e/ou furto) mediante arrombamento / destruição de 
portões, cancelas, portas, janelas, ou de outras vias, destinadas ou não a servir de 
entrada ao interior do terreno ou dos edifícios que compõe o local do risco, ou ain-
da, com emprego de chave falsa, gazua ou instrumentos semelhantes, desde que a 
utilização de qualquer destes meios tenha deixado vestígios materiais inequívocos, 
ou tenha sido constatada por laudo técnico ou inquérito policial.

Motocicletas, motonetas, bicicletas motorizadas e veículos semelhantes, estarão 
amparados, única e exclusivamente quando, guardados no interior das garagens 
existentes no imóvel objeto do seguro, em locais devidamente demarcados para 
este fim, fixados ao solo ou a elementos estruturais da construção, por correntes e 
cadeados fechados a e mediante comprovante de entrega formal ao Segurado;

d) Queda acidental sobre o veículo de qualquer agente externo que não faça parte 
integrante dele ou não esteja nele fixado;

e) Existência, conservação e uso dos imóveis especificado neste contrato;

f) Existência e conservação de painéis de propaganda, letreiros e anúncios perten-
centes ao Segurado desde que fixamente instalados no local do seguro;

g) O presente seguro indenizará também as quantias mensuráveis pelas quais o se-
gurado seja civilmente responsável a pagar, em sentença judicial transitada em jul-
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gado ou em acordo expressamente autorizado pela Seguradora, em virtude de DA-
NOS MORAIS diretamente decorrentes de Danos Materiais e/ou de Danos Corporais 
causados a terceiros até o Sublimite de 20% do Limite Máximo de Indenização 
expressamente fixado para a presente cobertura;

h) VAZAMENTOS E/OU INFILTRAÇÕES DECORRENTES DE RUPTURA DAS INS-
TALAÇÕES comuns de água e esgoto dos estabelecimentos especificados na apó-
lice, inclusive da rede de hidrantes e sprinklers, se existentes, em consequência de 
acidente súbito e imprevisto, até o Sublimite de 20% do Limite Máximo de Indeni-
zação expressamente fixado para a presente cobertura. Exceto quando resultado 
da má conservação de tais instalações;

i) DESPESAS EMERGENCIAIS efetuadas pelo Segurado ao tentar evitar e/ou mino-
rar os danos causados a terceiros, atendidas as disposições do contrato e até o Su-
blimite de 20% do Limite Máximo de Indenização expressamente fixado para a 
presente cobertura.

Nos termos da legislação civil vigente, o Segurado se obriga a avisar a Segura-
dora, ao constatar qualquer incidente ou perturbação na sua operação ou ao re-
ceber uma ordem de Autoridade Competente que possa gerar pagamento de in-
denização.

A Seguradora não estará obrigada, em nenhuma hipótese, ao pagamento de 
despesas com medidas excessivas, inadequadas, inoportunas, desproporcionais 
ou injustificadas, e ao pagamento de despesas não decorrentes diretamente dos 
riscos cobertos por esta apólice de seguro.

j) Medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas: são 
providências tomadas sem qualquer relação direta com o incidente ou com a per-
turbação do funcionamento das instalações seguradas, assim como quando tais 
providências forem tomadas de maneira extemporânea.

Se, apesar da execução das medidas de contenção ocorrer o sinistro coberto pela 
presente apólice, as despesas indenizadas ou reembolsadas pela Seguradora não 
serão descontadas do limite segurado pertinente à cobertura afetada.
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Fica entendido e acordado que:

a) Para efeito desta cobertura, considerar-se sob a guarda do Segurado os veículos 

enquanto estacionados nos locais indicados na apólice, em área devidamente cer-

cada e fechada, ou sob vigilância constante de funcionários contratados para esse 

fim específico;

b) Esta cobertura só terá validade para estacionamentos públicos em geral, de 

shopping centers, supermercados, estabelecimentos comerciais ou semelhantes, se 

existir sistema de controle efetivo de entrada e saída dos veículos com anotação ou 

gravação eletrônica da identificação do veículo e horário de permanência (tíquetes, 

cartão magnético ou similares) para devida comprovação por parte do terceiro re-

clamante;

c) Para os demais tipos de estabelecimento, quando não houver registro por escrito 

de entrada e saída de veículos com a sua identificação e horário de permanência, a 

cobertura de furto só prevalecerá nos casos em que ficar comprovada a destruição 

ou rompimento de obstáculo à subtração do veículo;

1.2.  RISCOS EXCLUÍDOS

Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 12ª – RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Ge-
rais e do item 1.2 EXCLUSÕES da Cobertura de RESPONSABILIDADE CIVIL OPERAÇÕES 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E/OU INDUSTRIAIS que não tenham sido expressamen-
te alteradas pela presente cobertura ou pelas demais coberturas adicionais contratadas, 
excluem-se quaisquer prejuízos, ônus, perdas ou danos, direta ou indiretamente causados 
por resultantes de, ou para os quais tenham contribuído:

a) Veículos de terceiros estacionados em recuo de calçada e/ou vias públicas;

b) Por responsabilidades assumidas pelo Segurado por contratos ou convenções, 
que não sejam decorrentes de obrigações civis legais;

c) Pelo roubo ou furto de motocicletas, motonetas, bicicletas motorizadas e veí-
culos semelhantes, salvo quando guardados no interior das garagens existentes 
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no imóvel objeto do seguro, em locais devidamente demarcados para este fim, 
fixados ao solo ou a elementos estruturais da construção, por correntes e cadea-
dos fechados a e mediante comprovante de entrega formal ao Segurado;

d) Pelo roubo ou furto parcial, perda ou extravio de quaisquer peças, ferramen-
tas, acessórios ou sobressalentes, salvo se o próprio veículo for roubado;

e) Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes;

f) Danos a veículos sob a guarda do segurado decorrentes de queda de objetos 
lançados pela vizinhança;

g) Queda de galhos ou arvores existentes fora do local de risco;

h) Por apropriação indébita, roubo ou furto, mesmo total, do veículo, se pratica-
do por ou em conivência com qualquer empregado ou preposto do Segurado;

i) Pela manutenção ou guarda de veículos em locais inadequados, ou da má 
conservação dos equipamentos utilizados pelo Segurado;

j) Por colisão ou quaisquer danos materiais sofridos pelos veículos sob a guarda 
do Segurado que não tenham sido decorrentes dos Riscos Cobertos;

k) Pela demora na entrega do veículo;

l) A qualquer bem deixado sob a guarda do Segurado, que não seja veículo;

m) A veículos que trafeguem sobre trilhos;

n) Inundação e/ou alagamento;

o) Danos Morais;

p) Acidentes relacionados com operações de carga e descarga, independente-
mente de ser ou não resultante de risco coberto pelas disposições da modalida-
de contratada na apólice;

q) Danos causados pelo uso de equipamentos inadequados às operações reali-
zadas;



Riscos Nomeados
Condições gerais

Av. Raja Gabaglia, 1143 - 19º andar, Luxemburgo | CEP 30380-403 | Belo Horizonte - MG
Ouvidoria: 0800 200 1080 | ouvidoria@pottencial.com.br

Versão: Agosto de 2021 169

r) Despesas com locação de veículo.

1.3. FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 
Participação Obrigatória do Segurado estabelecido na especificação da apólice.

1.4. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais que não tenham sido alterados ou 
revogados por esta Cobertura Adicional.

RESPONSABILIDADE CIVIL GUARDA DE VEÍCULOS - ADICIONAL DE PERCURSO

1.1. RISCOS COBERTOS

A Pottencial responderá, até o Limite Máximo de Indenização expressamente fixado pelo Se-
gurado para a presente cobertura, as avarias e danos materiais involuntários decorrentes de 
colisão, incêndio e roubo, causados aos veículos e pelos veículos de clientes, conduzidos 
por manobrista, durante o percurso entre o estabelecimento segurado até o local de esta-
cionamento em que o segurado tenha convênio ou contrato previamente acordado para 
guarda dos veículos.

Entende-se por manobrista a pessoa devidamente habilitada e com registro empregatício 
para exercer essa função.

Lembrando que em hipótese alguma ampararão a guarda do veículo em local de terceiro.

Distância: O percurso ficará limitado a um raio de 5 km de distância entre o estabelecimento 
segurado e local de estacionamento.

Esta cobertura só poderá ser contratada em conjunto com a cobertura de: Responsabilidade 
civil guarda de veículos de terceiros compreensiva.

1.2. RISCOS EXCLUÍDOS
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Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 12ª – RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Ge-
rais e do item 1.2 EXCLUSÕES da Cobertura de RESPONSABILIDADE CIVIL OPERAÇÕES 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E/OU INDUSTRIAIS que não tenham sido expressamen-
te alteradas pela presente cobertura ou pelas demais coberturas adicionais contratadas, 
excluem-se quaisquer prejuízos, ônus, perdas ou danos, direta ou indiretamente causados 
por resultantes de, ou para os quais tenham contribuído:

a) Prejuízos ocasionados ou facilitados por dolo do segurado;

b) Multas e fianças, bem como quaisquer despesas relativas a ações ou processos 
criminais;

c) Danos causados por qualquer tipo de obra de reforma, ampliação, construção, 
reconstrução, demolição do imóvel ou suas instalações, bem como trabalhos de 
instalação e montagem;

d) Guarda de veículos em locais inadequados;

e) Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes;

f) Danos a veículos sob a guarda do segurado decorrentes de queda de objetos 
lançados pela vizinhança;

g) Queda de galhos ou arvores existentes fora do local de risco;

h) Veículos de terceiros que não estejam nos locais especificados neste contrato, 
salvo se o veículo estiver durante percurso entre o local de retirada (recepção) e o 
local segurado, quando contratada a opção de Percurso;

i) Veículos do próprio segurado seus ascendentes, descendentes e cônjuge, bem 
como a quaisquer parentes que com ele residam ou dele dependam economica-
mente e ainda os danos causados aos veículos de sócios controladores da empresa 
segurada, seus diretores, administradores, prepostos e empregados;

j) Veículos de terceiros estacionados em recuo de calçada e/ou vias públicas;
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k) Danos e/ou subtração de veículo(s) em percurso quando apurado o uso do veí-
culo de terceiro para qualquer outra finalidade que não o especificado no item “Adi-
cional de Percurso” constante nesta Condição Geral;

1.3. FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 
Participação Obrigatória do Segurado estabelecido na especificação da apólice.

1.4. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais que não tenham sido alterados ou 
revogados por esta Cobertura Adicional.

RESPONSABILIDADE CIVIL OPERAÇÕES ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E/OU 
INDUSTRIAIS

1.1. RISCOS COBERTOS

Esta cobertura reembolsará o Segurado, até o Limite Máximo de Indenização expressamente 
fixado para a presente cobertura, as quantias pelas quais vier a ser responsável civilmente, em 
sentença judicial transitada em julgado ou em acordo expressamente autorizado pela Segura-
dora, em virtude de danos materiais e/ou corporais involuntariamente causados a terceiros, 
quando ocorridos dentro do interior do estabelecimento segurado e ocorridos durante a vi-
gência desta apólice, relacionados com:

a) Existência, conservação e uso dos imóveis especificado neste contrato;

b) Incêndio e/ou explosão originados nos imóveis ou nas instalações do Segurado;

c) As operações comerciais e/ou industriais necessárias às atividades do Segurado 
e realizadas dentro dos locais de risco especificados neste Contrato de Seguro;
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d) Serviços de carga e descarga realizados em locais de terceiros, desde que sejam 
relativos à entrega ou recolhimento de mercadorias de propriedade do Segurado 
ou de produtos fabricados, comercializados ou distribuídos por ele;

e) Existência e conservação de painéis de propaganda, letreiros e anúncios perten-
centes ao Segurado desde que fixamente instalados no local do seguro;

f) Danos materiais causados a objetos pessoais de empregados, prepostos, esta-
giários e bolsistas contratados pelo Segurado, desde que estejam sob sua guarda, 
mantida, todavia, a exclusão a bens em poder do Segurado, para guarda ou custó-
dia, transporte, uso ou manipulação ou execução de quaisquer trabalhos;

g) Fornecimento de bebidas e comestíveis nos restaurantes, lanchonetes e cafete-
rias administradas pelo Segurado nos locais de risco especificados neste Contrato 
de Seguro, bem como durante os eventos e/ou feiras realizados pelo Segurado;

h) Eventos programados pelo Segurado, no local do seguro, sem cobrança de in-
gressos limitados aos seus empregados, prepostos, estagiários, terceirizados, fami-
liares e pessoas comprovadamente convidados;

Em se tratando de evento realizado fora do imóvel especificado neste Contrato de 
Seguro, esta cobertura determinada SOMENTE SE APLICA em proteção dos inte-
resses do Segurado, mas em nenhuma hipótese em benefício dos proprietários ou 
dos responsáveis pelo local onde é realizado o evento;

i) Danos causados por mercadorias ou produtos fabricados, comercializados ou 
distribuídos pelo Segurado enquanto transportados por ele, ou a seu mando, em lo-
cal de Terceiros ou em vias públicas terrestres; excluídos, todavia, os danos decor-
rentes de acidente com o veículo transportador;

j) O presente seguro indenizará também as quantias mensuráveis pelas quais o se-
gurado seja civilmente responsável a pagar, em sentença judicial transitada em jul-
gado ou em acordo expressamente autorizado pela Seguradora, em virtude de DA-
NOS MORAIS diretamente decorrentes de Danos Materiais e/ou de Danos Corporais 
causados a terceiros até o Sublimite de 20% do Limite Máximo de Indenização 
expressamente fixado para a presente cobertura;
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k) As perdas financeiras, inclusive LUCROS CESSANTES, diretamente decorrentes 
de Dano Corporal e/ou Dano Material sofridos pelo terceiro reclamante e cobertos 
por este mesmo Contrato de Seguro, até o Sublimite de 20% do Limite Máximo de 
Indenização expressamente fixado para a presente cobertura, desde que a 
Pottencial tenha indenizado ou reconhecido sua responsabilidade com relação aos 
respectivos danos.

l) VAZAMENTOS E/OU INFILTRAÇÕES DECORRENTES DE RUPTURA DAS INSTA-
LAÇÕES comuns de água e esgoto dos estabelecimentos especificados na apólice, 
inclusive da rede de hidrantes e sprinklers, se existentes, em consequência de aci-
dente súbito e imprevisto, até o Sublimite de 20% do Limite Máximo de Indeniza-
ção expressamente fixado para a presente cobertura. Exceto quando resultado 
da má conservação de tais instalações;

m) DESPESAS EMERGENCIAIS efetuadas pelo Segurado ao tentar evitar e/ou mi-
norar os danos causados a terceiros, atendidas as disposições do contrato e até o 
Sublimite de 20% do Limite Máximo de Indenização expressamente fixado para 
a presente cobertura.

Nos termos da legislação civil vigente, o Segurado se obriga a avisar a Seguradora, 
ao constatar qualquer incidente ou perturbação na sua operação ou ao receber 
uma ordem de Autoridade Competente que possa gerar pagamento de indeniza-
ção.

A Seguradora não estará obrigada, em nenhuma hipótese, ao pagamento de des-
pesas com medidas excessivas, inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou in-
justificadas, e ao pagamento de despesas não decorrentes diretamente dos riscos 
cobertos por esta apólice de seguro.

Medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas: são pro-
vidências tomadas sem qualquer relação direta com o incidente ou com a pertur-
bação do funcionamento das instalações seguradas, assim como quando tais pro-
vidências forem tomadas de maneira extemporânea.
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Se, apesar da execução das medidas de contenção ocorrer o sinistro coberto pela 
presente apólice, as despesas indenizadas ou reembolsadas pela Seguradora não 
serão descontadas do limite segurado pertinente à cobertura afetada.

n) RISCOS CONTINGENTES DE VEÍCULOS resultantes de acidentes súbitos e ines-
perados relacionados com a circulação de veículos de funcionários, quando com-
provadamente a serviço eventual do segurado, até o Sublimite de 20% do Limite 
Máximo de Indenização expressamente fixado para a presente cobertura.

A garantia dada por esta Cobertura Adicional só prevalecerá se os veículos:

1. forem de propriedade de funcionários do Segurado, assim compreendidos 
os seus empregados, prepostos, estagiários e bolsistas;

2. não estiverem sendo operados e/ou dirigidos pelo Segurado e/ou por seus 
funcionários, quando forem de propriedade de terceiros.

E ainda, esta garantia é subsidiária em relação ao seguro DPVAT e a segundo risco 
do seguro de Responsabilidade Civil Facultativo dos veículos envolvidos.

A presente cobertura somente se aplicará na proteção dos interesses do Segurado, 
não se admitindo, em hipótese alguma, a sua aplicação em benefício dos proprie-
tários dos veículos.

o) O presente seguro indenizará também as quantias pelas CUSTAS JUDICIAIS E 
HONORÁRIOS DE ADVOGADOS E/OU PERITOS nomeados pelo segurado, para a 
defesa judicial de seus direitos no foro cível, e demais despesas relacionadas com o 
processo, devidamente comprovadas, inclusive dos terceiros reclamantes até o Su-
blimite de 20% do Limite Máximo de Indenização expressamente fixado para a 
presente cobertura;

Neste caso, porém, somente pelas custas judiciais e honorários de sucumbência que 
advenham de sentença judicial, ou, quando autorizado de modo expresso pela Se-
guradora;

O presente seguro indenizará também poderá vir a responder pelas despesas com 
a defesa do segurado na esfera criminal, EMBORA NÃO ESTEJA OBRIGADA, sem-
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pre que tal medida possa influir diretamente em ação cível da qual advenha res-
ponsabilidade abrangida nos termos deste contrato.

1.2. RISCOS EXCLUÍDOS

Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 12ª – RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Ge-
rais que não tenham sido expressamente alteradas pela presente cobertura ou pelas de-
mais coberturas adicionais contratadas, excluem-se quaisquer prejuízos, ônus, perdas ou 
danos, direta ou indiretamente causados por resultantes de, ou para os quais tenham con-
tribuído:

a) Danos causados a/ou por embarcações de qualquer espécie;

b) Instalações e montagens, bem como de quaisquer prestações de serviços em 
locais ou recinto de propriedade de terceiros ou por estes controlados ou utiliza-
dos;

c) Atos ou intervenções proibidas por lei, assim como pela prática de medicina 
nuclear, administração de anestesia geral, uso de técnicas experimentais ou a 
promoção de testes com medicamentos ainda não aprovados pelas Autoridades 
Competentes e ainda danos causados por pessoal não legalmente habilitado às 
práticas de serviços médicos ou da saúde em geral;

d) Desaparecimento, extravio, furto e/ou roubo, bem como qualquer outro dano 
causado à veículos e valores. Por valores, aqui, entende-se: dinheiro, metais pre-
ciosos, pedras preciosas ou semipreciosas, pérolas, joias, cheques, títulos de cré-
dito de qualquer espécie, selos, apólice e quaisquer outros instrumentos ou con-
tratos, negociáveis ou não, que representem dinheiro;

e) As reclamações por danos sofridos pelos participantes de competições e jo-
gos esportivos, durante a realização do evento, decorrentes exclusivamente da 
prática do esporte, bem como das demais atividades inerentes, salvo se ficar de-
vidamente caracterizada a responsabilidade civil do Segurado na produção de 
tais danos;
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f) Danos causados a terceiros em feiras de amostra e exposições nas quais o Se-
gurado seja o organizador ou promotor destas;

g) Danos causados por construção, demolição, reconstrução, alteração estrutu-
ral, instalações e montagens ou demais obras de expansão do imóvel segurado;

h) Danos causados pelo descumprimento de leis ou regulamentos, baixados pe-
las Autoridades Competentes, relacionados com a segurança do veículo, da car-
ga transportada e do meio ambiente, bem como danos sofridos por terceiras 
pessoas transportadas em locais não especificamente destinados e apropriados 
a tal fim;

i) Distribuição e/ou comercialização de produtos fora do prazo de validade;

j) Danos resultantes de atos ilícitos dolosos ou culpa grave equiparável ao dolo 
do Segurado, beneficiário ou representante, de um ou de outro, bem como má fé, 
fraude e simulação. Em se tratando de segurado pessoa jurídica, a exclusão se 
aplica aos sócios controladores da empresa segurada, aos seus dirigentes e ad-
ministradores, aos beneficiários, e aos respectivos representantes;

k) Danos decorrentes de atos de hostilidade ou de guerra, tumultos, vandalismo, 
greve, “lockout”, rebelião, insurreição, revolução, confisco, nacionalização, des-
truição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de 
direito, civil ou militar, e em geral, todo e qualquer ato ou consequência dessas 
ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo por parte 
de, ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar 
pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem políti-
ca e social do país, por meio de atos de terrorismo, guerra revolucionária, subver-
são e guerrilhas, saque ou pilhagem decorrente dos fatos acima; Para efeito in-
denizatório não estão cobertos os danos e perdas causados direta ou 
indiretamente por ato terrorista, cabendo à Seguradora comprovar com docu-
mento hábil, independentemente de seu propósito, e desde que este tenha sido 
devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade 
pública competente;



Riscos Nomeados
Condições gerais

Av. Raja Gabaglia, 1143 - 19º andar, Luxemburgo | CEP 30380-403 | Belo Horizonte - MG
Ouvidoria: 0800 200 1080 | ouvidoria@pottencial.com.br

Versão: Agosto de 2021 177

l) Danos a bens em poder do Segurado, para guarda ou custódia, transporte, uso 
ou manipulação ou execução de quaisquer trabalhos;

m) Responsabilidades assumidas pelo segurado por contratos ou convenções, 
que não sejam decorrentes de obrigações civis legais;

n) Danos consequentes do inadimplemento de obrigações por força exclusiva de 
contratos e/ou convenções;

o) Multas impostas ao segurado, bem como reclamações de caráter punitivo, 
como os chamados danos punitivos e exemplares;

p) Radiações ionizantes ou quaisquer outras emanações havidas na produção, 
transporte, utilização ou neutralização de materiais fósseis e seus resíduos, e 
quaisquer eventos decorrentes de energia nuclear, com fins pacíficos ou bélicos;

q) Qualquer perda, destruição, dano ou responsabilidade legal direta ou indire-
tamente causados por resultante de, ou para os quais tenha contribuído material 
de armas nucleares;

r) Danos de qualquer natureza ocorridos de forma paulatina e/ou gradual decor-
rentes direta e/ou indiretamente de ação de temperatura, umidade, infiltração, 
vazamento (incluindo de tubulações), vibração, poluição, contaminação, fuma-
ça, molhadura;

s) Danos decorrentes da circulação de veículos terrestres fora dos locais de pro-
priedade, alugados ou controlados pelo Segurado;

t) Extravio, furto ou roubo de bens tangíveis, documentos e/ou valores;

u) Danos Causados ao Segurado, seus ascendentes, descendentes e cônjuge, 
bem como a quaisquer parentes que com ele residam ou dele dependam econo-
micamente, e ainda os causados aos sócios controladores da empresa segurada 
seus diretores ou administradores;

v) Danos genéticos e/ou congênitos, bem como danos causados por sílica, as-
bestos (amianto), bifelinos policlorados (PCB), talco asbestiforme, diethilstibes-
trol, diacetyl, hidroxiquinolia-8, dioxina, uréia, formaldeído, silício, phen-fen, tali-
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domida, vacinas, chumbo, gripe suína, dispositivo intrauterino (DIU), 
contraceptivo oral, fumo ou derivados, danos resultantes de hepatite B ou sín-
drome da deficiência imunológica adquirida (“AIDS”), síndrome de alcoolismo fe-
tal, encefalopatia espongiforme transmissível (TSE), ou, por qualquer outra doen-
ça que seja ou venha a ser considerada pelo Ministério da Saúde ou Organização 
Mundial da Saúde como epidêmica, endêmica ou pandêmica;

w) Não caberá qualquer indenização por este seguro quando, entre o Segurado 
e o terceiro reclamante, existir participação acionária ou por cota, até o nível de 
pessoas físicas que, isoladamente ou em conjunto, exerçam ou tenham possibili-
dade de exercer controle comum da empresa segurada e da empresa reclaman-
te;

x) Danos causados a empregados ou prepostos do Segurado quando a seu servi-
ço, bem como danos relacionados com doenças profissionais destes, doenças do 
trabalho ou similares;

y) Reclamações por descumprimento das obrigações trabalhistas, sejam contra-
tuais ou legais, referentes à Seguridade Social, Seguro obrigatório de Acidentes 
do trabalho, pagamento de salários e similares, bem como em relação a qual-
quer tipo de ação de regresso contra o Segurado promovida pelo Instituto de 
Previdência Social e outros;

z) Danos causados por instalações e montagens, bem como de qualquer presta-
ção de serviço em locais ou recinto de propriedade de terceiros ou por estes con-
trolados ou utilizados;

aa) Danos a veículos sob guarda do Segurado;

bb) Danos causados pela circulação de veículos;

cc) Danos causados pela construção, demolição, reconstrução e/ou alteração 
estrutural de imóveis em geral, bem como de qualquer tipo de obra, inclusive ins-
talações e montagens;

dd) Danos causados pelo manuseio, uso ou por imperfeição de produtos fabrica-
dos, vendidos, negociados ou distribuídos pelo segurado, depois de entregues a 
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terceiros, definitiva ou provisoriamente, e fora dos locais ocupados ou controla-
dos pelo segurado;

ee) Danos relacionados à prestação de serviços profissionais a terceiros, tais 
como serviço médico, odontológico, de enfermagem, advocacia, engenharia, ar-
quitetura, auditoria, contabilidade, processamento de dados e similares;

ff) Dano Moral puro e/ou coletivo;

gg) Riscos atômicos e nucleares, exceto o devido emprego na medicina;

hh) Armas químicas, biológicas, bioquímicas e eletromagnéticas;

ii) Reclamações decorrentes de ações de regresso contra o Segurado, promovi-
das por Órgãos Governamentais;

jj) Reclamação de perdas financeiras relacionadas com a perda e/ou modifica-
ção de danos eletrônicos;

kk) Riscos relacionados à Internet, Extranet, transferência eletrônica de dados, 
falhas de provedores e tecnologias similares;

ll) Violação de patente, direito autoral, marca registrada;

mm) Danos causados por fungos. Esta exclusão não se aplica aos fungos ineren-
tes à composição de qualquer produto alimentar;

nn) Danos decorrentes de inundações, secas, tempestades, raios, vendavais, tu-
fões, ciclones, terremotos, maremotos, alagamentos, erupções vulcânicas e ou-
tras catástrofes da natureza;

oo) Danos causados por acidentes decorrentes de disparo de armas de fogo, ris-
cos de fabricação, armazenamento ou transporte de explosivos, detonadores, su-
primentos de guerra, fogos de artifício, fusíveis, cartuchos, pólvora, nitroglicerina 
ou outros explosivos e munição;

pp) Danos causados por brigada de incêndio e/ou serviços de segurança e/ou vi-
gilância, mantidos e/ou contratos pelo Segurado;
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qq) A responsabilidade a que se refere o artigo 618 do Código Civil Brasileiro;

rr) Danos causados pela paralisação de máquinas frigoríficas;

ss) Danos causados por barragens e/ou eclusas, redes de esgoto ou depósito de 
lixo, incluindo-se a coleta, transporte, tratamento, armazenamento e a explora-
ção de lixo, de substâncias tóxicas ou de substâncias que tenham influência pre-
judicial para o meio ambiente;

tt) Falha e/ou falta de energia elétrica, de responsabilidade do Segurado incluin-
do oscilação de voltagem;

uu) Minas subterrâneas ou submersas e todas as atividades subterrâneas ou su-
baquáticas a elas relacionadas e pedreiras;

vv) Danos relacionados à existência, uso e conservação de aeronaves e aeropor-
tos;

ww) Assédio, abuso ou violência moral e/ou sexual;

xx) Danos causados a animais ditos de raça pura, que não possuam o competen-
te certificado de registro oficial. Nesta hipótese, a indenização não excederá o 
valor do animal comum;

yy) Danos ecológicos e/ou ambientais de qualquer natureza;

zz) Danos causados aos estabelecimentos pertencentes, ocupados, alugados e/
ou arrendados pelo segurado e seu respectivo conteúdo;

aaa) Vazamentos e infiltrações resultarem do entupimento de calhas e/ou da má 
conservação das instalações comuns de água e esgoto, inclusive da rede de chu-
veiros automáticos (“sprinklers”), ou da má conservação de instalações particu-
lares de água e esgoto.

1.3.  FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 
Participação Obrigatória do Segurado estabelecido na especificação da apólice.
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1.4.  RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais que não tenham sido alterados ou 
revogados por esta Cobertura Adicional.

RESPONSABILIDADE CIVIL PET SHOP

1.1. RISCOS COBERTOS

Esta cobertura reembolsará o Segurado, até o Limite Máximo de Indenização, ratificado na 
apólice as quantias pelas quais vier a ser responsável civilmente, em sentença judicial transita-
da em julgado ou em acordo expressamente autorizado pela Seguradora, em virtude de da-
nos materiais e/ou corporais involuntariamente causados a terceiros e/ou aos animais do-
mésticos que estão sob cuidados e/ou responsabilidade do Segurado para consulta 
veterinária e/ou serviços oferecidos pelo estabelecimento, quando ocorridos dentro do lo-
cal segurado e durante a vigência desta apólice, nas seguintes situações:

a) Acidentes com animais domésticos durante prestação de serviço de banho e 
tosa;

b) Fuga de animal que tenha por consequência o seu desaparecimento, acidente 
ou a sua morte, desde que esteja sob responsabilidade ou guarda do estabeleci-
mento segurado, em todo o território nacional (inclusive serviço de leva e traz do lo-
cal);

Neste caso, a indenização se dará pelo valor de comercialização de animal de mes-
ma espécie/raça, não sendo considerado em qualquer hipótese, o valor sentimen-
tal.

c) Atos danosos decorrentes de erros e/ou omissões consequentes de negligência, 
imperícia e/ou imprudência, cometidas por funcionários do segurado ao animal; e

d) Danos de origem súbita e imprevista causados pelo próprio imóvel aos animais 
sob responsabilidade do segurado;
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e) Roubo ou Furto dos animais, inclusive Subtração mediante arrombamento do 
imóvel segurado.

A indenização, em qualquer um dos eventos acima mencionados, garante exclusivamente:

a) Reembolso de despesas veterinária, hospitalares e laboratoriais incorri-
das e necessárias com o tratamento do Pet, sob orientação e prescrição de 
veterinário, contanto que tais despesas sejam consequentes de um dos 
eventos mencionados acima, e, desde que o referido tratamento tenha se 
iniciado dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da data do evento;

b) Reposição de outro animal em caso de falecimento ou desaparecimento;

c) Reembolso de despesas com funeral ou cremação dos animais.

f) Existência, conservação e uso dos imóveis especificado neste contrato;

g) Incêndio e/ou explosão originados nos imóveis ou nas instalações do Segurado;

h) As operações comerciais e/ou industriais necessárias às atividades do Segurado 
e realizadas dentro dos locais de risco especificados neste Contrato de Seguro;

i) Existência e conservação de painéis de propaganda, letreiros e anúncios perten-
centes ao Segurado desde que fixamente instalados no local do seguro;

j) Danos materiais causados a objetos pessoais de empregados, prepostos, esta-
giários e bolsistas contratados pelo Segurado, desde que estejam sob sua guarda, 
mantida, todavia, a exclusão a bens em poder do Segurado, para guarda ou custó-
dia, transporte, uso ou manipulação ou execução de quaisquer trabalhos;

k) Eventos programados pelo Segurado, no local do seguro, sem cobrança de in-
gressos limitados aos seus empregados, prepostos, estagiários, terceirizados, fami-
liares e pessoas comprovadamente convidados;

Em se tratando de evento realizado fora do imóvel especificado neste Contrato de 
Seguro, esta cobertura determinada SOMENTE SE APLICA em proteção dos inte-
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resses do Segurado, mas em nenhuma hipótese em benefício dos proprietários ou 
dos responsáveis pelo local onde é realizado o evento;

l) O presente seguro indenizará também as quantias mensuráveis pelas quais o se-
gurado seja civilmente responsável a pagar, em sentença judicial transitada em jul-
gado ou em acordo expressamente autorizado pela Seguradora, em virtude de DA-
NOS MORAIS diretamente decorrentes de Danos Materiais e/ou de Danos Corporais 
causados a terceiros até o Sublimite de 20% do Limite Máximo de Indenização 
expressamente fixado para a presente cobertura;

m) VAZAMENTOS E/OU INFILTRAÇÕES DECORRENTES DE RUPTURA DAS INS-
TALAÇÕES comuns de água e esgoto dos estabelecimentos especificados na apó-
lice, inclusive da rede de hidrantes e sprinklers, se existentes, em consequência de 
acidente súbito e imprevisto, até o Sublimite de 20% do Limite Máximo de Indeni-
zação expressamente fixado para a presente cobertura. Exceto quando resultado 
da má conservação de tais instalações;

n) DESPESAS EMERGENCIAIS efetuadas pelo Segurado ao tentar evitar e/ou mi-
norar os danos causados a terceiros, atendidas as disposições do contrato e até o 
Sublimite de 20% do Limite Máximo de Indenização expressamente fixado para 
a presente cobertura.

Nos termos da legislação civil vigente, o Segurado se obriga a avisar a Segura-
dora, ao constatar qualquer incidente ou perturbação na sua operação ou ao re-
ceber uma ordem de Autoridade Competente que possa gerar pagamento de in-
denização.

A Seguradora não estará obrigada, em nenhuma hipótese, ao pagamento de 
despesas com medidas excessivas, inadequadas, inoportunas, desproporcionais 
ou injustificadas, e ao pagamento de despesas não decorrentes diretamente dos 
riscos cobertos por esta apólice de seguro.

Medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas: são pro-
vidências tomadas sem qualquer relação direta com o incidente ou com a pertur-
bação do funcionamento das instalações seguradas, assim como quando tais pro-
vidências forem tomadas de maneira extemporânea.
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Se, apesar da execução das medidas de contenção ocorrer o sinistro coberto pela 
presente apólice, as despesas indenizadas ou reembolsadas pela Seguradora não 
serão descontadas do limite segurado pertinente à cobertura afetada.

o) RISCOS CONTINGENTES DE VEÍCULOS resultantes de acidentes súbitos e ines-
perados relacionados com a circulação de veículos de funcionários, quando com-
provadamente a serviço eventual do segurado, até o Sublimite de 20% do Limite 
Máximo de Indenização expressamente fixado para a presente cobertura.

A garantia dada por esta Cobertura Adicional só prevalecerá se os veículos:

1. forem de propriedade de funcionários do Segurado, assim compreendidos 
os seus empregados, prepostos, estagiários e bolsistas;

2. não estiverem sendo operados e/ou dirigidos pelo Segurado e/ou por seus 
funcionários, quando forem de propriedade de terceiros.

E ainda, esta garantia é subsidiária em relação ao seguro DPVAT e a segundo risco 
do seguro de Responsabilidade Civil Facultativo dos veículos envolvidos.

A presente cobertura somente se aplicará na proteção dos interesses do Segurado, 
não se admitindo, em hipótese alguma, a sua aplicação em benefício dos proprie-
tários dos veículos.

p) O presente seguro indenizará também as quantias pelas CUSTAS JUDICIAIS E 
HONORÁRIOS DE ADVOGADOS E/OU PERITOS nomeados pelo segurado, para a 
defesa judicial de seus direitos no foro cível, e demais despesas relacionadas com o 
processo, devidamente comprovadas, inclusive dos terceiros reclamantes até o Su-
blimite de 20% do Limite Máximo de Indenização expressamente fixado para a 
presente cobertura;

Neste caso, porém, somente pelas custas judiciais e honorários de sucumbência que 
advenham de sentença judicial, ou, quando autorizado de modo expresso pela Se-
guradora;

q) O presente seguro indenizará também poderá vir a responder pelas despesas 
com a defesa do segurado na esfera criminal, EMBORA NÃO ESTEJA OBRIGADA, 
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sempre que tal medida possa influir diretamente em ação cível da qual advenha 
responsabilidade abrangida nos termos deste contrato.

Em nenhuma hipótese, a Seguradora responderá pelas reclamações de indenização refe-
rentes a procedimento que tenha sido realizado por profissional não habilitado e/ou sem 
experiência comprovada de, no mínimo, 1 ano na função

1.2. OBRIGAÇÕES DO SEGURADO

Sem prejuízo de outras exigências estabelecidas por legislação específica, qualquer que seja o 
Limite Máximo de Indenização, a Empresa Segurada se obriga, sob pena de perder o direito a 
indenização, a respeitar as seguintes regras:

a) Manter condições favoráveis de higiene do local e dos materiais que serão utili-
zados no banho e tosa;

b) Utilizar produtos próprios para o uso em pet shops e equipe de profissionais 
qualificada para realização do serviço de banho e tosa;

c) Manter controle de recebimento e entrega de animais; e

d) Zelar para que os animais nunca fiquem expostos ou fora do local reservado 
para eles.

1.3. EXCLUSÕES

Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 12ª – RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Ge-
rais e do item 1.2 EXCLUSÕES da Cobertura de RESPONSABILIDADE CIVIL OPERAÇÕES 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E/OU INDUSTRIAIS que não tenham sido expressamen-
te alteradas pela presente cobertura ou pelas demais coberturas adicionais contratadas, 
excluem-se quaisquer prejuízos, ônus, perdas ou danos, direta ou indiretamente causados 
por resultantes de, ou para os quais tenham contribuído:

a) Animais silvestres;
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b) Animais destinados a venda no estabelecimento segurado (mesmo que de ter-
ceiros);

c) Animais de clientes visitantes que não estejam sob guarda/responsabilidade 
da empresa segurada;

d) Danos causados pelos animais a terceiros e/ou funcionários da empresa segu-
rada;

e) Danos morais, ainda que decorrentes de evento coberto;

f) Danos estéticos;

g) Animal sacrificado com consentimento de seus proprietários;

h) Doenças preexistentes;

i) Transmissão de pulgas ou carrapatos;

j) Perdas dos lucros com animais de competição, campeonato, procriação ou 
qualquer tipo de exposição que gere lucro ao proprietário do animal;

k) Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes.

1.4.   FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 
Participação Obrigatória do Segurado estabelecido na especificação da apólice.

1.5.   RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais que não tenham sido alterados ou 
revogados por esta Cobertura Adicional.
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RESPONSABILIDADE CIVIL POSTOS DE SERVIÇO E OFICINAS MECÂNICAS

1.1. RISCOS COBERTOS

Esta cobertura reembolsará o Segurado, até o Limite Máximo de Indenização expressamente 
fixado para a presente cobertura, as quantias pelas quais vier a ser responsável civilmente, em 
sentença judicial transitada em julgado ou em acordo expressamente autorizado pela Segura-
dora, em virtude de danos materiais e/ou corporais involuntariamente causados a terceiros 
e/ou aos veículos de terceiros quando em poder do Segurado para consertos e/ou manu-
tenção e revisão, dentro do local do seguro ou em trânsito para verificação mecânica, 
abastecimento, transferência entre as dependências do Segurado indicadas na apólice e 
entrega ou retirada domiciliar durante a vigência desta apólice, e desde que decorrentes de 
acidentes relacionados com:

a) Acidentes provocados por empregados do Segurado durante a realização do 
serviço de manutenção ao veículo;

Fica, no entanto, excluído desta cobertura, as reclamações de indenização por 
danos materiais causados ao próprio veículo em consequência da insuficiente ou 
defeituosa execução dos serviços nele realizados, como também, pelos danos 
materiais e/ou corporais resultantes de acidentes relacionados com esta insufi-
ciente ou defeituosa execução de serviços;

b) Colisão entre veículos, durante movimentação dentro da área (oficina ou posto 
de serviço), desde que o veículo causador do acidente esteja sendo conduzido por 
empregado do Segurado comprovadamente habilitado;

c) Colisão com parede, pilastras, bombas de combustível ou qualquer outro utensí-
lio ou obstáculo durante a movimentação dentro da área do posto de serviços des-
de que o veículo esteja sendo conduzido por empregado do Segurado comprova-
damente habilitado;

d) Abalroamento ou capotagem acidental;

e) Verificação mecânica até 20 km (vinte quilômetros);
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f) Transferências entre dependências do Segurado ou oficinas subcontratadas, até 
50 km (Cinquenta quilômetros);

g) Entregas e retiradas domiciliares – 100 km (Cem quilômetros);

Desde que dirigidos por empregados ou prepostos do Segurado, devidamente ha-
bilitados e autorizados, mediante contrato de prestação de serviços, utilizando-se 
de percursos que sejam os compreendidos pelas vias de ligação dos logradouros 
correspondentes, sem interrupção de trajeto para quaisquer outras finalidades.

h) Desabamento, total ou parcial;

i) Subtração de bens mediante vestígio e/ou arrombamento;

j) Queda, lançamento ou deslocamento de quaisquer objetos, acidental sobre o 
veículo de qualquer agente externo que não faça parte integrante dele mesmo ou 
não esteja nele fixado;

k) Existência, conservação e uso dos imóveis especificado neste contrato;

l) Incêndio e/ou explosão originados nos imóveis ou nas instalações do Segurado;

m) As operações comerciais e/ou industriais necessárias às atividades do Segurado 
e realizadas dentro dos locais de risco especificados neste Contrato de Seguro;

n) Serviços de carga e descarga dos veículos realizados dentro do estabelecimento 
ou em locais de terceiros, desde que sejam relativos à entrega ou retirados dos 
mesmos;

o) Existência e conservação de painéis de propaganda, letreiros e anúncios perten-
centes ao Segurado desde que fixamente instalados no local do seguro;

p) Danos materiais causados a objetos pessoais de empregados, prepostos, esta-
giários e bolsistas contratados pelo Segurado, desde que estejam sob sua guarda, 
mantida, todavia, a exclusão a bens em poder do Segurado, para guarda ou custó-
dia, transporte, uso ou manipulação ou execução de quaisquer trabalhos;
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q) Eventos programados pelo Segurado, no local do seguro, sem cobrança de in-
gressos limitados aos seus empregados, prepostos, estagiários, terceirizados, fami-
liares e pessoas comprovadamente convidados;

Em se tratando de evento realizado fora do imóvel especificado neste Contrato de 
Seguro, esta cobertura determinada SOMENTE SE APLICA em proteção dos inte-
resses do Segurado, mas em nenhuma hipótese em benefício dos proprietários ou 
dos responsáveis pelo local onde é realizado o evento;

r) O presente seguro indenizará também as quantias mensuráveis pelas quais o se-
gurado seja civilmente responsável a pagar, em sentença judicial transitada em jul-
gado ou em acordo expressamente autorizado pela Seguradora, em virtude de DA-
NOS MORAIS diretamente decorrentes de Danos Materiais e/ou de Danos Corporais 
causados a terceiros até o Sublimite de 20% do Limite Máximo de Indenização 
expressamente fixado para a presente cobertura;

s) As perdas financeiras, inclusive LUCROS CESSANTES, diretamente decorrentes 
de Dano Corporal e/ou Dano Material sofridos pelo terceiro reclamante e cobertos 
por este mesmo Contrato de Seguro, até o Sublimite de 20% do Limite Máximo de 
Indenização expressamente fixado para a presente cobertura, desde que a Pot-
tencial tenha indenizado ou reconhecido sua responsabilidade com relação aos 
respectivos danos.

t) VAZAMENTOS E/OU INFILTRAÇÕES decorrentes de ruptura das instalações co-
muns de água e esgoto dos estabelecimentos especificados na apólice, inclusive da 
rede de hidrantes e sprinklers, se existentes, em consequência de acidente súbito e 
imprevisto, até o Sublimite de 20% do Limite Máximo de Indenização expressa-
mente fixado para a presente cobertura. Exceto quando resultado da má conser-
vação de tais instalações;

u) DESPESAS EMERGENCIAIS efetuadas pelo Segurado ao tentar evitar e/ou mi-
norar os danos causados a terceiros, atendidas as disposições do contrato e até o 
Sublimite de 20% do Limite Máximo de Indenização expressamente fixado para 
a presente cobertura.



Riscos Nomeados
Condições gerais

Av. Raja Gabaglia, 1143 - 19º andar, Luxemburgo | CEP 30380-403 | Belo Horizonte - MG
Ouvidoria: 0800 200 1080 | ouvidoria@pottencial.com.br

Versão: Agosto de 2021 190

Nos termos da legislação civil vigente, o Segurado se obriga a avisar a Seguradora, 
ao constatar qualquer incidente ou perturbação na sua operação ou ao receber 
uma ordem de Autoridade Competente que possa gerar pagamento de indeniza-
ção.

A Seguradora não estará obrigada, em nenhuma hipótese, ao pagamento de des-
pesas com medidas excessivas, inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou in-
justificadas, e ao pagamento de despesas não decorrentes diretamente dos riscos 
cobertos por esta apólice de seguro.

Medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas: são provi-
dências tomadas sem qualquer relação direta com o incidente ou com a perturba-
ção do funcionamento das instalações seguradas, assim como quando tais provi-
dências forem tomadas de maneira extemporânea.

Se, apesar da execução das medidas de contenção ocorrer o sinistro coberto pela 
presente apólice, as despesas indenizadas ou reembolsadas pela Seguradora não 
serão descontadas do limite segurado pertinente à cobertura afetada.

v) RISCOS CONTINGENTES DE VEÍCULOS resultantes de acidentes súbitos e ines-
perados relacionados com a circulação de veículos de funcionários, quando com-
provadamente a serviço eventual do segurado, até o Sublimite de 20% do Limite 
Máximo de Indenização expressamente fixado para a presente cobertura.

A garantia dada por esta Cobertura Adicional só prevalecerá se os veículos:

1. forem de propriedade de funcionários do Segurado, assim compreendidos 
os seus empregados, prepostos, estagiários e bolsistas;

2. não estiverem sendo operados e/ou dirigidos pelo Segurado e/ou por seus 
funcionários, quando forem de propriedade de terceiros.

E ainda, esta garantia é subsidiária em relação ao seguro DPVAT e a segundo risco 
do seguro de Responsabilidade Civil Facultativo dos veículos envolvidos.
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A presente cobertura somente se aplicará na proteção dos interesses do Segurado, 
não se admitindo, em hipótese alguma, a sua aplicação em benefício dos proprie-
tários dos veículos.

w) O presente seguro indenizará também as quantias pelas CUSTAS JUDICIAIS E 
HONORÁRIOS DE ADVOGADOS E/OU PERITOS nomeados pelo segurado, para a 
defesa judicial de seus direitos no foro cível, e demais despesas relacionadas com o 
processo, devidamente comprovadas, inclusive dos terceiros reclamantes até o Su-
blimite de 20% do Limite Máximo de Indenização expressamente fixado para a 
presente cobertura;

Neste caso, porém, somente pelas custas judiciais e honorários de sucumbência que 
advenham de sentença judicial, ou, quando autorizado de modo expresso pela Se-
guradora;

O presente seguro indenizará também poderá vir a responder pelas despesas com 
a defesa do segurado na esfera criminal, EMBORA NÃO ESTEJA OBRIGADA, sem-
pre que tal medida possa influir diretamente em ação cível da qual advenha res-
ponsabilidade abrangida nos termos deste contrato.

1.2. RISCOS E BENS EXCLUÍDOS

Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 12ª – RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Ge-
rais e do item 1.2 EXCLUSÕES da Cobertura de RESPONSABILIDADE CIVIL OPERAÇÕES 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E/OU INDUSTRIAIS que não tenham sido expressamen-
te alteradas pela presente cobertura ou pelas demais coberturas adicionais contratadas, 
excluem-se quaisquer prejuízos, ônus, perdas ou danos, direta ou indiretamente causados 
por resultantes de, ou para os quais tenham contribuído:

a) Veículos transitando em âmbito territorial acima do perímetro de KM estipu-
lado por essa cobertura para fins de verificação mecânica, abastecimento, trans-
ferência entre as dependências do Segurado indicadas na Apólice ou oficinas 
subcontratadas e prestação de serviços de entrega ou retirada domiciliar;
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b) Operações externas para fins de verificação mecânica, reparos, ajustamentos, 
e serviços em geral de manutenção, quando for realizada fora do horário de ex-
pediente e/ou que não possuam ordem de serviço aberta;

c) Interrupção do trajeto para quaisquer outras finalidades que não forem as 
descritas na presente cobertura;

d) Condução de veículo por pessoa não habilitada ou tendo cometido infração 
durante a sua condução;

e) Veículos armazenados ao ar livre, em terraços, edificações abertas ou semia-
bertas, toldos e/ou em locais de terceiros;

f) Veículos estacionados em recuo de calçada, terrenos e/ou vias públicas;

g) Veículos destinados a teste drive ou venda;

h) Veículos de propriedade do Segurado, de seus funcionários, dos sócios contro-
ladores da empresa segurada, de seus diretores ou administradores;

i) Danos a ou por veículos de propriedade dos sócios controladores da empresa 
segurada, diretores, administradores, empregados e parentes;

j) Danos e/ou prejuízos ao veículo próprio ou de terceiro sob responsabilidade do 
segurado quando em trânsito em decorrência da inobservância das normas vi-
gentes do código brasileiro de trânsito;

k) Danos causados por: alagamentos, inundações, secas, tempestades, raios, 
vendavais, furacões, ciclones, terremotos, maremotos, erupções vulcânicas e ma-
nifestações similares da natureza;

l) Danos causados por água e/ou qualquer substância líquida;

m) Subtração sem vestígios materiais evidentes de arrombamento do estabele-
cimento segurado;

n) Subtração sem ameaça direta ou emprego de violência contra sócios direto-
res e/ou empregados do segurado;
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o) Furto simples configurando-se como tal aquele cometido sem sinais aparen-
tes de destruição ou rompimento de obstáculos no local do risco, para subtração 
dos bens;

p) Roubo/furto de acessórios, sobressalentes, equipamentos, peças e ferramen-
tas dos veículos de propriedade do segurado e/ou sob consignação;

q) Prejuízos sofridos ou danos causados, direta ou indiretamente, em decorrên-
cia de apropriação indébita, roubo ou furto de veículos praticados por ou em co-
nivência com qualquer empregado ou preposto do segurado;

r) Danos ou prejuízos decorrentes da manutenção ou guarda dos veículos em lo-
cais inadequados ou de má conservação dos equipamentos ou seu uso inade-
quado pelo estabelecimento segurado

1.3. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais deste seguro que não tenham 
sido alterados por esta Cobertura Adicional.

1.4. DISPOSIÇÕES GERAIS

Esta cobertura poderá ser contratada por PESSOA JURÍDICA e/ou PESSOA FÍSICA.

ROUBO E/OU FURTO QUALIFICADO DE BENS

1.1. RISCOS COBERTOS

A Pottencial responderá, até o Limite Máximo de Indenização expressamente fixado pelo Se-
gurado para a presente cobertura, os prejuízos, perdas ou danos materiais causados direta-
mente aos bens segurados exclusivamente em consequência de roubo e/ou furto qualificado 
de mercadorias, máquinas, equipamentos, móveis, utensílios e matérias-primas seguradas, 
inerentes à atividade fim do Segurado, inclusive os danos ao prédio e/ou conteúdo em conse-
quência dos eventos cobertos, ou da simples tentativa.
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1.2. RISCOS EXCLUÍDOS

Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 12ª - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Ge-
rais que não tenham sido expressamente alteradas pela presente cobertura ou pelas de-
mais coberturas adicionais contratadas, não estão cobertos quaisquer prejuízos, ônus, per-
das ou danos, direta ou indiretamente causados por resultantes de, ou para os quais tenham 
contribuído:

a) Peças e acessórios no interior de quaisquer veículos;

b) Antiquários, galerias de arte, joalherias ou relojoarias;

c) Furto simples, extravio ou simples desaparecimento do conteúdo, infidelidade 
de diretores, sócios, empregados ou prepostos do segurado, fraude e outros não 
previstos na garantia;

d) Componentes, peças, acessórios e mercadorias no interior de aeronaves, em-
barcações ou veículos de qualquer espécie;

e) Qualquer item do conteúdo guardado, depositado, instalado ou mantido ao 
ar livre, em varandas, terraços ou em edificação aberta;

f) Qualquer objeto de valor estimativo, exceto no que disser respeito ao valor 
material intrínseco;

g) Roubo ou furto qualificado decorrente de inundações, terremotos, maremo-
tos, erupções vulcânicas e outras convulsões da natureza;

h) Furto simples, apropriação indébita e estelionato, desaparecimento inexplicá-
vel e simples extravio;

i) Dinheiro de qualquer espécie, cheques, títulos e quaisquer outros papéis que 
representem valor;

j) Automóveis, motocicletas, motonetas e similares licenciados para uso em via 
pública, inclusive acessórios, equipamentos ou peças; mesmo que caracterizado 
como mercadoria destinado a venda e exposição e inerente a atividade do segu-
rado;
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k) Quando ao ar livre: máquinas, geradores, transformadores e demais equipa-
mentos móveis ou estacionários, totens, mercadorias e matérias primas, inclusive 
de terceiros, assim como outros bens ao ar livre, não mencionados expressamen-
te nos subitens anteriores.

l) Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes;

1.3. FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 
Participação Obrigatória do Segurado estabelecido na especificação da apólice.

1.4. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais que não tenham sido alterados ou 
revogados por esta Cobertura Adicional.

ROUBO DE VALORES 

1.1. VALORES NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO E/OU EM TRÂNSITO EM MÃOS DE 
PORTADORES.

1.1.1 RISCOS COBERTOS

A Pottencial responderá, até o Limite Máximo de Indenização expressamente fixado pelo Se-
gurado para a presente cobertura, os prejuízos, perdas ou danos materiais causados direta-
mente aos bens segurados exclusivamente em consequência de causa externa, roubo, furto 
qualificado, extorsão (conforme definido no Código Penal Brasileiro), destruição ou pereci-
mento de dinheiro em espécie, cheques em moeda corrente, vales ou tíquetes refeição, ali-
mentação, transporte e combustível, valores destinados a despesas de viagens, estadias e 
despesas pessoais, valores destinados a pagamento de folha salarial e outras formas de títu-
los ou certificados que representem dinheiro, existentes no interior do estabelecimento segura-
do inclusive os danos ao prédio e/ou conteúdo em consequência dos eventos cobertos, ou da 
simples tentativa.
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Ficam ainda garantidos por esta cobertura os valores em trânsito em mãos de portadores, em 
consequência de quaisquer eventos, com exceção aos riscos não cobertos.

1.1.2 OBRIGAÇÕES DO SEGURADO

SOB PENA DE PERDA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO, ou parte dela, o 
segurado se obriga a proteger os valores e a cumprir ou fazer cumprir o seguinte:

a) Fora do horário de expediente, guardar os valores em cofres-fortes ou caixas-
-fortes, devidamente fechados à chave de segurança e segredo, entendendo-se 
como horário de expediente o período de permanência dos funcionários em servi-
ços normais ou extraordinários do estabelecimento, não se considerando para estes 
fins o pessoal de vigilância ou conservação.

b) Manter um sistema regular e exato de controle contábil para comprovação dos 
valores, o qual servirá para a identificação quantitativa do montante dos prejuízos.

c) Efetuar diariamente o depósito bancário do movimento de caixa do dia útil an-
terior ou dias anteriores em que não haja expediente bancário.

d) No que diz respeito a danos causados aos valores, em decorrência de acidente 
ou mal súbito sofrido pelo portador, fica desde já ajustado que a garantia do segu-
ro estará vinculada a comprovação de atendimento médico prestado ao referido 
portador.

e) acondicionar convenientemente os valores segundo a sua natureza, devendo o 
portador manter permanentemente sob sua guarda pessoal os valores transporta-
dos, não os abandonando em nenhuma hipótese, nem os confiando a pessoas não 
credenciadas para tal.

f) A responsabilidade da Seguradora em relação a presente cobertura se inicia 
quando os valores são entregues ao portador, no local do risco contra comprovante 
por ele assinado, sem qualquer ressalva, e termina no momento de prestação de 
contas, ou seja, com a entrega dos valores no local de destino, ou os devolve à ori-
gem.



Riscos Nomeados
Condições gerais

Av. Raja Gabaglia, 1143 - 19º andar, Luxemburgo | CEP 30380-403 | Belo Horizonte - MG
Ouvidoria: 0800 200 1080 | ouvidoria@pottencial.com.br

Versão: Agosto de 2021 197

g) O comprovante assinado, de que trata o parágrafo anterior, deverá conter a in-
dicação do local de origem, do local de destino, a espécie de valores de remessa, 
emitente, número de documento e quantidade representada. Estes três últimos, 
quando os valores se referirem a cheques, títulos e ações.

h) Nas cobranças e pagamentos, a responsabilidade da Seguradora se inicia quan-
do os valores são entregues ao portador, contra comprovante por ele assinado, no 
qual estejam especificados os valores a cobrar ou a pagar, e termina no momento 
da prestação de contas. Fica expressamente estabelecido que essa prestação de 
contas deverá ser feita logo após o regresso do portador ao local do risco, não po-
dendo, em qualquer caso, ser realizada em prazo superior a 24 (vinte e quatro) ho-
ras, contadas do término da operação de cobrança ou pagamento.

i) Efetuar e proteger as remessas de acordo com o quadro seguinte, permitindo-se 
acumular os limites ali indicados, para cada espécie de valor. O segurado perderá o 
direito a qualquer indenização que exceda os limites dos valores transportados pre-
vistos no quadro seguinte, observando-se a forma de transporte e espécie de valo-
res. Fica ajustado que as partes poderão, de comum acordo, estabelecer outros li-
mites, respeitada a forma de transporte e a espécie de valores:

Forma de Transporte Valores

Transporte permitido por um só portador Até R$ 3.500,00
Transporte permitido por 2 (dois) ou mais portadores Até R$ 15.0000,00
Transporte permitido em veículo com mínimo de 2 (dois)

portadores armados ou 1 (um) portador acompanhado de 2

(dois) guardas armados (não se considerando como portador 
ou guarda, o motorista, em qualquer caso)

Até R$ 50.0000,00

transporte permitido em veículo blindado protegido por 2 (dois) 
ou mais guardas armados

Até R$ 75.0000,00

IMPORTANTE: Não serão considerados portadores, os menores de 18 anos, os vendedores 
ou motoristas que recebam pagamento contra entrega de mercadorias, nem pessoas sem 
vínculo empregatício com o Segurado.
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1.2. VALORES DOS HOSPEDES NAS DEPENDÊNCIAS DO LOCAL SEGURADO NO INTERIOR 
DE COFRE-FORTE.

Também estarão cobertos, os prejuízos decorrentes de roubo ou furto, com destruição de obs-
táculos, de valores de propriedade dos hóspedes, enquanto hospedados no estabelecimento 
Segurado, localizados dentro de cofres-fortes com chave e segredo e que tenham sido confia-
dos ao Segurado mediante documento de recepção protocolado e assinado pelo respectivo 
hóspede.

1.3.  RISCOS EXCLUÍDOS

Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 12ª - EXCLUSÕES das Condições Gerais que 
não tenham sido expressamente alteradas pela presente cobertura ou pelas demais cober-
turas adicionais contratadas, não estão cobertos quaisquer prejuízos, ônus, perdas ou da-
nos, direta ou indiretamente causados por resultantes de, ou para os quais tenham contri-
buído:

a) Os valores em mãos de portadores que não estiverem convenientemente 
acondicionados para os transportes e/ou que não tiverem controle para compro-
vação das entregas;

b) Valores em poder de vendedores ou motoristas, recebidos contra entrega de 
mercadorias;

c) Valores postados;

d) Pessoas sem vínculo empregatício com o segurado, ainda que com ele rela-
cionados por contrato de prestação ou por locação de serviços específicos de re-
messas, de cobrança ou de pagamentos.

e) Valores em mãos de portadores que estejam fora do roteiro determinado para 
os portadores;

f) Valores em veículos de entrega de mercadorias;

g) Valores sob a responsabilidade de empresas especializadas em transporte de 
valores;
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h) Os valores que não estiverem guardados em cofres-fortes ou caixas-fortes, 
devidamente fechados com chave e segredo, quando fora do horário normal de 
expediente;

i) Quaisquer valores quando se tratar de mercadorias inerentes à atividade do 
Segurado;

j) Valores representados por cheques pré-datados que não sejam relativos ao 
movimento de caixa do estabelecimento segurado, no dia do sinistro;

k) Esta garantia não se aplica a estabelecimentos ocupados por antiquários, ga-
lerias de arte, instituições financeiras, empresas de transportes e guarda de valo-
res, joalherias e similares;

l) Apropriação indébita, nos termos do artigo 168 do Código Penal: “Apropriar-se 
de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção”;

m) Furto simples, conforme definido pelo artigo 155 do Código Penal: “Subtrair, 
para si ou para outrem, coisa alheia móvel”;

n) Extorsão, salvo na forma prevista pelo art. 158 do código penal brasileiro;

o) Furto qualificado definido como tal nos incisos II, III e IV do parágrafo 4º do 
artigo 155 do Código Penal e sem que tenha havido destruição ou rompimento 
do obstáculo à subtração da coisa, sendo:

II - Com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

III - com emprego de chave falsa;

IV - Mediante concurso de duas ou mais pessoas;

p) Estelionato, na forma definida pelo artigo 171 do Código Penal: “Obter para si 
ou para outrem vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo alguém em erro, 
mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento”;

q) Extorsão mediante sequestro, nos termos do artigo 159 do Código Penal: “Se-
questrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, 
como condição ou preço do resgate”;
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r) Infidelidade, cumplicidade, dolo ou culpa grave de diretores, sócios, emprega-
dos ou prepostos do segurado;

s) Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes;

t) Tumultos e “lockout”.

u) Valores ao ar livre, em varandas, terraços, edifícios em construção ou recons-
trução, bem como edificações abertas ou semiabertas, tais como galpões, alpen-
dres, barracões e semelhantes, exceto quando estiver ocorrendo movimentação 
dos valores de um prédio para outro, desde que situados em um mesmo terreno, 
sem passar por via pública;

v) Os valores que não estiverem guardados em cofres-fortes ou caixas-fortes, de-
vidamente fechados com chave e segredo;

w) Os valores quando guardados nos cofres existentes no interior dos aposentos 
dos hóspedes;

x) Furto simples e simples desaparecimento.

1.4. FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 
Participação Obrigatória do Segurado estabelecido na especificação da apólice.

1.5. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais que não tenham sido alterados ou 
revogados por esta Cobertura Adicional.

RUPTURA DE TANQUES E TUBULAÇÕES

1.1. RISCOS COBERTOS

A Pottencial responderá, até o Limite Máximo de Indenização expressamente fixado pelo Se-
gurado para a presente cobertura, pelas perdas ou danos, de origem súbita e imprevista e aci-
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dental, causadas aos bens segurados ocasionadas por vazamento de tanques fixos de depó-
sito e/ou seus respectivos conteúdos, ou tubulações existentes no local segurado, por acidentes 
de causa externa.

1.2. RISCOS EXCLUÍDOS

Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 12ª - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Ge-
rais que não tenham sido expressamente alteradas pela presente cobertura ou pelas de-
mais coberturas adicionais contratadas, não estão cobertos quaisquer prejuízos, ônus, per-
das ou danos, direta ou indiretamente causados por resultantes de, ou para os quais tenham 
contribuído:

a) Danos decorrentes de Impacto de veículos;

b) Qualquer dano acidental causados por infiltração, derrame ou vazamento da 
rede de hidrantes e sprinklers;

c) Qualquer vazamento de substância líquida, ainda que deixados abertos inad-
vertidamente os registros;

d) Infiltração de água no imóvel pelo entupimento, rompimento ou extravasa-
mento de calhas ou tubulações de águas pluviais;

e) Entrada de água no imóvel através de portas, janelas basculantes, vidraças, 
vitrôs, vitrinas, claraboias, respiradores, ventiladores abertos ou defeituosos;

f) Infiltração ou derrame através das paredes dos edifícios, alicerces ou tubula-
ções de iluminação, que não provenham de instalações de tanques e suas res-
pectivas tubulações;

g) Desmoronamento parcial ou total dos edifícios, salvo quando resultante dos 
eventos cobertos por esta garantia;

h) Umidade e mofo;

i) Simples transbordamento de tanques e entupimento repentino ou gradual de 
tubulações;
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j) Perdas para as quais tenha contribuído má conservação dos tanques, tubula-
ções e encanamentos;

k) Poluição súbita e imprevista causada por vazamento de substâncias líquidas;

l) Desmoronamento, recalque ou movimentação dos tanques;

m) Despesas com a limpeza e/ou reativação do tanque;

n) Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes.

1.3.  FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 
Participação Obrigatória do Segurado estabelecido na especificação da apólice.

1.4.  RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais que não tenham sido alterados ou 
revogados por esta Cobertura Adicional.

VENDAVAL, FURACÃO, CICLONE, TORNADO, GRANIZO, FUMAÇA E NEVE

1.1. RISCOS COBERTOS

A Pottencial responderá, até o Limite Máximo de Indenização expressamente fixado pelo Se-
gurado para a presente cobertura, pelas perdas ou danos, de origem súbita e imprevista e aci-
dental, causadas aos bens segurados, quando localizados no endereço segurado e exclusiva-
mente de propriedade do segurado; e diretamente ocasionadas por vendaval, furacão, ciclone, 
tornado e granizo.

1.2. DEFINIÇÃO

Vendaval: vento de velocidade igual ou superior a 54 km/h (cinquenta e quatro quilômetros 
por hora);
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Furacão: vento de velocidade igual ou superior a 90 km/h (noventa quilômetros por hora).

Ciclone: turbilhão em que o ar se precipita em círculos espiralados para dentro de uma área 
de baixa pressão.

Tornado: vento de velocidade igual ou superior a 120 km/h (cento e vinte quilômetros por 
hora).

Granizo: Precipitação atmosférica na qual as gotas de água se congelam, caindo sob a forma 
de pedras de gelo (água em estado sólido).

Neve: consiste na precipitação de flocos formados por cristais de gelo.

Para os fins exclusivamente desta cobertura também estão cobertos:

Os danos causados por algum elemento material, arremessado no local de risco simultanea-
mente, por um dos eventos garantidos;

Os danos ao prédio e/ou conteúdo do imóvel por entrada de água em decorrência de deste-
lhamento provocados pelos eventos cobertos;

Fica entendido e acordado que, também estarão amparados por esta cláusula até o limite de 
10% do valor contratado com máximo de até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por evento, 
os danos causados aos bens descritos abaixo, quando localizados no endereço segurado e 
exclusivamente de propriedade do segurado:

a) Revestimento e fachadas;

b) Chaminés;

c) Cadeiras, mesas e guarda-sóis;

d) Antenas e/ou torres de transmissão de Rádio, Televisão ou de Telefonia;

e) O valor indenizável é único e não se aplica, portanto, isoladamente por tipo de 
despesa coberta e não poderá ultrapassar o Limite Máximo de Garantia estabele-
cido.
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Realizado qualquer pagamento de indenização ou reembolso decorrentes dos prejuízos con-
forme descritos nos itens acima, a Seguradora ficará sub-rogada de todos os direitos perti-
nentes, sem exceção, não prevalecendo sobre esta cláusula qualquer tipo de desistência ou 
renúncia do direito de sub-rogação.

Não haverá reintegração do limite de cobertura indicado para a presente cláusula, poden-
do ser estabelecido expressamente neste contrato de seguro, mediante acordo prévio entre as 
partes.

1.3. RISCOS EXCLUÍDOS

Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 12ª - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Ge-
rais que não tenham sido expressamente alteradas pela presente cobertura ou pelas de-
mais coberturas adicionais contratadas, não estão cobertos quaisquer prejuízos, ônus, per-
das ou danos, direta ou indiretamente causados por resultantes de, ou para os quais tenham 
contribuído:

a) Qualquer parte do estabelecimento segurado, inclusive ao seu conteúdo, por 
inundação ou alagamento causado por transbordamentos de rios ou enchentes, 
mesmo que estes eventos sejam consequentes dos riscos amparados por esta co-
bertura;

b) Entrada de água de chuva ou granizo em aberturas naturais do estabeleci-
mento segurado, tais como janelas, vitrôs, portas e elementos destinados à venti-
lação natural. Estão cobertos, entretanto, os danos causados por chuva ou grani-
zo, quando penetrarem na edificação por aberturas consequentes de danos 
materiais acidentais decorrentes de riscos amparados por esta cobertura;

c) Danos causados por água de chuva decorrente de vazamentos de origem hi-
dráulica ou extravasamento de calhas ou condutores de água pluvial da edifica-
ção segurada, mesmo que caracterizada a ocorrência de vendaval, ciclone, fura-
cão ou tornado, desde que, comprovadamente, tenha ocorrido erro de projeto na 
concepção das instalações hidráulicas e na construção de calhas e condutores;
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d) Danos causados por água de chuva, decorrentes de vazamentos de origem hi-
dráulica ou extravasamento de calhas ou condutores da edificação segurada, 
mesmo que caracterizada a ocorrência de vendaval, furacão, ciclone e tornado;

e) Desgaste natural causado pelo uso, deterioração gradativa, vício próprio, de-
feito visível, corrosão, incrustação, ferrugem;

f) Quaisquer danos materiais e/ou corporais causados a terceiros;

g) Galpões de vinilona e assemelhados e seus respectivos conteúdos;

h) Moinhos de vento, estufas, antenas, torres, tanques e silos elevados e seus res-
pectivos conteúdos e tubulações externas;

i) Quando ao ar livre: máquinas, geradores, transformadores e demais equipa-
mentos móveis ou estacionários, totens, mercadorias e matérias primas, inclusive 
de terceiros, assim como outros bens ao ar livre, não mencionados expressamen-
te nos subitens anteriores;

j) Automóveis, motocicletas, motonetas e similares licenciados para uso em via 
pública, mesmo que caracterizado como mercadoria destinado a venda e expo-
sição e inerente a atividade do segurado;

k) Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes;

1.4.   FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 
Participação Obrigatória do Segurado estabelecido na especificação da apólice.

1.5. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais que não tenham sido alterados ou 
revogados por esta Cobertura Adicional.
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TREMOR DE TERRA, TERREMOTO OU MAREMOTO

1.1. RISCOS COBERTOS

Mediante contratação desta estarão cobertos, até o limite máximo de indenização fixado na 
apólice para a presente cobertura, as avarias, perdas e danos materiais de origem súbita, im-
prevista e acidental causadas aos bens segurados, diretamente ocasionadas por tremor de 
terra ou terremoto.

Os eventos naturais que acompanham um terremoto podem ser movimentos e falhas do solo, 
destruição superficial, deformação tectônica e inundação, os quais, podem causar danos e 
perdas durante um período específico de exposição.

Para a caracterização do evento será considerado, em caso de dúvida, o parecer de um Insti-
tuto Astronômico e Geofísico oficial próximo ao local.

1.2. DEFINIÇÃO

Terremoto: Movimento súbito de vibrações na terra causado por uma liberação abrupta de 
energia.

1.3. RISCOS EXCLUÍDOS

Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 12ª - EXCLUSÕES das Condições Gerais que 
não tenham sido expressamente alteradas pela presente cobertura ou pelas demais cober-
turas adicionais contratadas, não estão cobertos quaisquer prejuízos, ônus, perdas ou da-
nos, direta ou indiretamente causados por resultantes de, ou para os quais tenham contri-
buído:

a) Ressaca;

b) Infiltração de água de chuva, neve ou granizo no interior do estabelecimento 
segurado através de portas, janelas, vitrinas, claraboias, respiradouros ou venti-
ladores abertos ou defeituosos, salvo se em consequência dos riscos cobertos;
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c) Geadas ou baixa temperatura, ainda que ocorram simultaneamente ou conse-
cutivamente aos riscos cobertos;

d) Água ou outra substância líquida qualquer, proveniente de chuveiros automá-
ticos (Sprinklers) ou outros encanamentos, salvo se em consequência dos riscos 
cobertos;

e) Furto ou roubo verificado durante ou depois da ocorrência dos riscos cober-
tos;

f) Subtração dolosa ou culposa, atos desonestos, fraudulentos ou criminosos, 
praticados por funcionários ou preposto do Segurado, quer agindo por conta 
própria ou mancomunados com terceiros;

g) Despesas de demolição, remoção de resíduos e desentulho;

h) Automóveis, motocicletas, motonetas e similares licenciados para uso em via 
pública, inclusive acessórios, equipamentos ou peças; mesmo que caracterizado 
como mercadoria destinado a venda e exposição e inerente a atividade do segu-
rado;

i) Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes;

1.4. FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 
Participação Obrigatória do Segurado estabelecido na especificação da apólice.

1.5. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais que não tenham sido alterados ou 
revogados por esta Cobertura Adicional.
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TUMULTO, GREVES, “LOCKOUT”, ATOS DOLOSOS, VANDALISMO E COMOÇÃO CIVIL

1.1. RISCOS COBERTOS

Mediante contratação desta cláusula, estarão cobertos, até o limite máximo de indenização 
fixado na apólice para a presente cobertura, as avarias, perdas e danos materiais causados 
aos bens segurados, diretamente ocasionados pela ação destrutiva de pessoas durante a 
ocorrência de tumulto, greve, “lockout”, atos dolosos, vandalismo e comoção civil.

1.2. DEFINIÇÕES

a) TUMULTOS: Entende-se por tumulto a ação de pessoas com características de 
aglomeração que perturbe a ordem pública por meio da prática de atos predató-
rios, para cuja repressão não haja necessidade de intervenção das Forças Armadas;

b) GREVE: paralisação do trabalho promovida por ajuntamento de 3 (três) ou mais 
pessoas de uma mesma categoria ocupacional, empregados do segurado, que pro-
voque a suspensão total ou parcial da atividade do estabelecimento segurado;

c) LOCK OUT: paralisação dos serviços ou atividades de uma empresa ou empre-
sas de atividades afins, por determinação de seus administradores ou do sindicato 
patronal respectivo, também denominada “greve patronal”;

d) ATOS DOLOSOS: ato intencional praticado por qualquer pessoa ou grupo de 
pessoas, fincando o Segurado obrigado a fazer a comunicação da ocorrência à au-
toridade policial competente, requerendo a instauração de inquérito policial;

e) VANDALISMO: destruição gratuita e injustificável de bens privados ou públicos;

f) COMOÇÃO CIVIL: motim, revolta ou agitação popular.

1.3. RISCOS EXCLUÍDOS

Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 12ª - EXCLUSÕES das Condições Gerais que 
não tenham sido expressamente alteradas pela presente cobertura ou pelas demais cober-
turas adicionais contratadas, não estão cobertos quaisquer prejuízos, ônus, perdas ou da-
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nos, direta ou indiretamente causados por resultantes de, ou para os quais tenham contri-

buído:

a) Tumulto, greves e lockout para cuja repressão haja necessidade do uso das 

forças armadas ou caso tenha sido o segurado o motivador dos eventos;

b) Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes;

c) A destruição sistemática de edifícios destinados a cultos religiosos ou outros 

fins ideológicos;

d) Deterioração dos bens segurados, em consequência de dificuldade de conser-

vação ou de transporte, em virtude dos acontecimentos enumerados na condi-

ção dos riscos cobertos;

e) Perda da posse dos bens segurados, decorrente da ocupação do local em que 

se acharem, respondendo, todavia, a companhia pelos danos causados aos refe-

ridos bens, quer durante a ocupação, quer na retirada deles, por motivo dos 

acontecimentos enumerados no título desta cláusula;

f) Saque, entendido como a subtração violenta dos bens pertencentes ao segu-

rado, por uma ou mais pessoas;

g) Vidros que possam ser atingidos pelo lado externo, tais como componentes de 

portas, janelas, paredes, vitrinas, tabuletas, anúncios e semelhantes;

h) Automóveis, motocicletas, motonetas e similares licenciados para uso em via 

pública, inclusive acessórios, equipamentos ou peças; mesmo que caracterizado 

como mercadoria destinado a venda e exposição e inerente a atividade do segu-

rado;

1.4. FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 

Participação Obrigatória do Segurado estabelecido na especificação da apólice.
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1.5. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais que não tenham sido alterados ou 
revogados por esta Cobertura Adicional.

III. CLÁSULAS PARTICULARES
CLÁUSULA PARTICULAR BENS, MERCADORIAS E MATÉRIAS-PRIMAS AO AR LIVRE

1.1. RISCOS COBERTOS

A Pottencial responderá, até o Limite Máximo de Indenização expressamente fixado pelo Se-
gurado para a presente cobertura, as perdas ou danos materiais caudados as mercadorias e/
ou matérias-primas quando armazenados ao ar livre de forma adequada às suas caracte-
rísticas, e com os elementos de proteção determinados pelas normas técnicas e/ou outros 
requisitos técnicos adicionais apresentados pela Seguradora.

Não haverá responsabilidade da Seguradora pelos eventos desta cobertura caso não se-
jam atendidas às seguintes condições:

1.1.1 Nas áreas de depósito ao ar livre, num raio de 15 (quinze) metros a contar de cada re-
cipiente, e no edifício ou edifícios que constituírem o estabelecimento, não haverá empre-
go de chama aberta ou de temperatura artificial, nem quaisquer trabalhos de manufatura, 
conserto, emendas ou soldagem de vasilhames, recipientes ou invólucros, nem tampouco o 
emprego de veículos, guindastes ou quaisquer outros aparelhos mecânicos, a não ser os 
movidos à força manual ou elétrica.

1.1.1 Os veículos destinados à carga ou descarga, que entrarem nas áreas de depósito ou 
que encostarem nos edifícios referidos, deverão estar providos de retentor de fagulhas e, 
quando dotados de carroçarias metálicas, suficientemente aterrados.

1.1.2 Como iluminação artificial, somente será permitida a eletricidade, devendo as instala-
ções de luz e força elétrica obedecer às seguintes condições:



Riscos Nomeados
Condições gerais

Av. Raja Gabaglia, 1143 - 19º andar, Luxemburgo | CEP 30380-403 | Belo Horizonte - MG
Ouvidoria: 0800 200 1080 | ouvidoria@pottencial.com.br

Versão: Agosto de 2021 211

a) Lâmpadas, inclusive suporte, protegida por globo de vidro hermeticamente 
fechado;

b) Chaves interruptoras protegidas por caixas blindadas;

c) Motores elétricos blindados e à prova de explosão;

d) Fios condutores embutidos em tubos rígidos de metal.

1.2. RISCOS EXCLUÍDOS

Além das exclusões da CLÁUSULA 12ª - RISCOS EXCLUÍDOS e 11ª - BENS, OBJETOS OU IN-
TERESSES NÃO COMPREENDIDOS NESTE SEGURO das Condições Gerais que não tenham 
sido expressamente alteradas pela presente cobertura ou pelas demais coberturas adicio-
nais contratadas, está cobertura não abrange os seguintes eventos:

a) Alagamento e Inundação;

b) Bens, mercadorias e equipamentos em exposição e demonstração;

c) Desmoronamento total ou parcial;

d) Edificações construídas, total ou parcialmente, com paredes externas de ma-
terial combustível, inclusive galpões de vinilona, alpendres, barracões e simila-
res;

e) Fermentação própria ou combustão espontânea;

f) Fios e cabos de transmissão (eletricidade e telefone);

g) Incêndio resultante de queimadas em zonas rurais;

h) Roubo e/ou furto qualificado de bens;

i) Vidros e espelhos externos, estruturas provisórias e estruturas de suporte.
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1.3. FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 
Participação Obrigatória do Segurado estabelecido na especificação da apólice.

1.4. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais que não tenham sido alterados ou 
revogados por esta Cobertura Adicional.

CLÁUSULA PARTICULAR DANOS AOS CONTEÚDOS DAS LOJAS 

1.1. RISCO COBERTO

Ao contrário do que consta das Condições Gerais do Seguro de Responsabilidade Civil Con-
domínios Comerciais – Shopping Centers, tendo o Segurado pago prêmio adicional corres-
pondente, a presente apólice garantirá, também, os danos causados ao conteúdo das lojas de 
terceiros, localizadas nos imóveis especificados no Contrato de Seguro, por danos de causa 
externa e/ou eventos especificados nesta apólice.

Esta cobertura pode ser contratada por quaisquer Pessoas Jurídicas não sendo, porém, reco-
mendada para aquelas que disponham de seguro específico, neste ou em outro ramo.

1.2. RISCOS EXCLUÍDOS

Além das exclusões constantes das Condições Gerais, este contrato não cobre reclamações 
decorrentes de danos causados ao conteúdo da(s) loja(s) do responsável pelo incêndio e/ou 
explosão.

1.3. DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

Ratificam-se as Condições Gerais, exceto as disposições que contrariarem esta Cobertura 
Adicional, hipótese que estas prevalecerão sobre aquelas.
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CLÁUSULA PARTICULAR EXTRAVASAMENTO E DERRAME DE MATERIAL EM ESTADO DE 
FUSÃO

1.1. RISCOS COBERTOS

A Pottencial responderá, até o Limite Máximo de Indenização expressamente fixado pelo Se-
gurado para a presente cobertura, pelas perdas ou danos, de origem súbita e imprevista e aci-
dental, causadas aos bens segurados e diretamente ocasionadas por extravasamento ou der-
rame de materiais em estado de fusão de seus normais contenedores ou calhas de corrimento, 
incluindo o próprio material.

Para determinar a indenização devida deverão ser considerados o Valor Atual (valor de re-
posição menos depreciação) e a vida útil restante estimada da cuba danificada, de acordo 
com os respectivos registros, convenientemente mantidos pelo Segurado e que deverão es-
tar disponíveis à Seguradora.

1.2. DEFINIÇÕES

a) Extravasamento: tão somente, o transbordamento por cima dos limites superio-
res dos contenedores ou calhas, por desarranjo mecânico ou de operação.

b) Derrame: tão somente, o transbordamento por cima dos limites superiores dos 
contenedores, consequente de desequilíbrio nos citados contenedores, causado por 
desarranjo mecânico ou de operação.

1.3. RISCOS EXCLUÍDOS

Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 12ª - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Ge-
rais que não tenham sido expressamente alteradas pela presente cobertura ou pelas de-
mais coberturas adicionais contratadas, não estão cobertos quaisquer prejuízos, ônus, per-
das ou danos, direta ou indiretamente causados por resultantes de, ou para os quais tenham 
contribuído:

a) Solidificação do material dentro de seus contenedores normais;
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b) Danos ou falhas preexistentes nos contenedores ou calhas de corrimento que 
deram origem ao acidente;

c) Desaparecimento, extravio, furto, estelionato, roubo, fraude, falsificação, rap-
to, sequestro, extorsão de qualquer natureza e apropriação indébita, ainda que, 
direta ou indiretamente, tenham concorrido para tais perdas quaisquer dos even-
tos abrangidos pela presente cobertura;

d) Falta de manutenção ou manutenção inadequada dos contenedores ou das 
calhas de corrimento;

e) Quaisquer danos a terceiros ou ônus decorrentes;

f) Automóveis, motocicletas, motonetas e similares licenciados para uso em via 
pública, mesmo que caracterizado como mercadoria destinado a venda e expo-
sição e inerente a atividade do segurado.

1.4. FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 
Participação Obrigatória do Segurado estabelecido na especificação da apólice.

1.5. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais que não tenham sido alterados ou 
revogados por esta Cobertura Adicional.

CLÁUSULA PARTICULAR ADICIONAL ERROS E OMISSÕES

1.1. RISCOS COBERTOS

Mediante contratação desta cláusula estarão cobertos, até o limite máximo de indenização 
fixado na apólice para a presente cobertura, as perdas ou danos causados aos bens de pro-
priedade da Empresa Segurada, quando localizados no local segurado e não indenizáveis nós 
temos da presente apólice, por:
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a) Qualquer erro ou omissão não intencional na descrição ou localização dos bens 
cobertos por esta apólice, erro ou omissão esse já existente na data de emissão da 
apólice;

b) Qualquer erro ou omissão não intencional na descrição ou localização dos bens 
cobertos por essa apólice, em quaisquer alterações posteriores da apólice;

c) Não inclusão por erro ou omissão não intencional: (1) de qualquer local possuído 
ou ocupado pelo Segurado na data da emissão da apólice, ou (2) de qualquer local 
adquirido ou ocupado durante a vigência da apólice;

d) Qualquer erro ou omissão não intencional que resulte em cancelamento de bens 
cobertos por esta apólice;

e) Essas perdas ou danos estarão cobertas somente na medida em que esta apóli-
ce teria concedido cobertura se o erro ou omissão não intencional não tivesse sido 
cometido, observados o Limite e Sub-limite Máximo de Indenização estabelecidos.

1.2. RISCOS EXCLUÍDOS

Ratifica-se exclusões constantes da CLÁUSULA 12ª - EXCLUSÕES das Condições Gerais 
que não tenham sido expressamente alteradas pela presente cobertura ou pelas demais 
coberturas adicionais contratadas, não estão cobertos quaisquer prejuízos, ônus, perdas ou 
danos, direta ou indiretamente causados por resultantes de, ou para os quais tenham con-
tribuído.

1.3. FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 
Participação Obrigatória do Segurado estabelecido na especificação da apólice.

1.4. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais que não tenham sido alterados ou 
revogados por esta Cobertura Adicional.
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CLÁUSULA PARTICULAR FERMENTAÇÃO PRÓPRIA E COMBUSTÃO ESPONTÂNEA

1.1. RISCOS COBERTOS

A Pottencial responderá, até o Limite Máximo de Indenização expressamente fixado pelo Se-
gurado para a presente cobertura, pelas perdas ou danos, de origem súbita e imprevista e aci-
dental, causadas aos causadas aos bens segurados, diretamente ocasionadas por fermenta-
ção própria ou combustão espontânea deles.

1.2. DEFINIÇÕES

a) Fermentação própria: é uma reação de compostos orgânicos catalisadas por 
produtos denominados enzimas ou fermentos, que são elaborados por micro-orga-
nismos, ou seja, é uma transformação química provocada por uma substância ca-
paz de provocar trocas químicas sem nada ceder de sua própria matéria aos pro-
dutos, e suficientes, sobre certas condições de temperatura, para deflagrar uma 
combustão espontânea.

b) Combustão espontânea: é a combustão que não tem como desencadeador um 
agente externo, devendo-se às propriedades do próprio agente e das condições de 
armazenagem.

1.3. RISCOS EXCLUÍDOS

Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 12ª - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Ge-
rais que não tenham sido expressamente alteradas pela presente cobertura ou pelas de-
mais coberturas adicionais contratadas, não estão cobertos quaisquer prejuízos, ônus, per-
das ou danos, direta ou indiretamente causados por resultantes de, ou para os quais tenham 
contribuído:

a) Danos causados a produtos cujo processo industrial exponha o mesmo a calor 
e posteriormente necessite de tempo de resfriamento;

b) Fermentação espontânea e /ou aquecimento espontâneo decorrente de água 
de chuva, alagamento, inundação e água proveniente de quaisquer tubulações 
existentes no local do risco.



Riscos Nomeados
Condições gerais

Av. Raja Gabaglia, 1143 - 19º andar, Luxemburgo | CEP 30380-403 | Belo Horizonte - MG
Ouvidoria: 0800 200 1080 | ouvidoria@pottencial.com.br

Versão: Agosto de 2021 217

1.4. OBRIGAÇÕES DO SEGURADO

Quando se tratar de:

a) Fermentação própria em cereais:

Deverão ser armazenados com o mínimo de impureza, máximo de 1% e com umi-
dade máxima de 13%, devendo, ainda, dispor o silo ou armazém graneleiro de 
sistema de aeração e de sistema termometria destinado a medir a temperatura 
em intervalos máximos de 6 (seis) metros.

Obriga-se o segurado a manter, em livro próprio o registro da medição diária da 
temperatura em cada setor do armazém ou silo e dispor condições para efetuar 
a operação de transilagem.

b) Combustão própria em carvão - condições de estocagem:

Se usado o método de empilhamento por camadas uniformes e compactadas, 
cada uma delas atingindo o máximo de 0,90m de altura e tendo as laterais e 
topo totalmente compactadas, a altura da pilha ficará limitada a 6 metros.

Usando-se o empilhamento simples, cada pilha terá no máximo o peso de 2.000t, 
separando-se das demais por divisões de material incombustível ou distância 
mínima de 3 metros; neste caso, a altura máxima das pilhas será para carvão de 
baixa granulometria, de 3 metros e para carvão de alta granulometria, de 5 me-
tros.

A inobservância destas condições implicará em caso de sinistro, na redução da 
indenização a que o segurado teria direito na hipótese de haver cumprido o dis-
posto acima, na mesma proporção do prêmio pago para o que seria devido se 
não constasse da apólice a presente condição.

1.5. FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 
Participação Obrigatória do Segurado estabelecido na especificação da apólice.
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1.6. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais que não tenham sido alterados ou 
revogados por esta Cobertura Adicional.

CLÁUSULA PARTICULAR GALPÕES DE VINILONA

1.1. RISCOS COBERTOS

A Pottencial responderá, até o Limite Máximo de Indenização expressamente fixado pelo Se-
gurado para a presente cobertura, pelas perdas ou danos, de origem súbita e imprevista e aci-
dental, causadas aos Galpões do tipo Vinilona, e seus respectivos conteúdos, decorrentes de:

a) Incêndio de qualquer natureza, independentemente do local de sua origem;

b) Queda de raio dentro da área do terreno onde estiverem localizados os bens se-
gurados e desde que haja vestígios inequívocos da ocorrência;

c) Explosão ou implosão de qualquer natureza, desde que atingindo bens localiza-
dos dentro da área do estabelecimento segurado ou dentro do edifício onde o es-
tabelecimento estiver localizado, independentemente do local de sua origem;

d) Queda de aeronave desde que atingindo bens localizados dentro da área do es-
tabelecimento segurado ou dentro do edifício onde o estabelecimento estiver loca-
lizado, independentemente do local de sua origem;

e) vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo, tsunami, erupção vulcânica ou fu-
maça.

1.2. RISCOS EXCLUÍDOS

Fica entendido e concordado que, sujeito aos termos, exclusões, dispositivos e condições 
contidas na Apólice ou nela endossados, a seguradora somente indenizará o Segurado por 
perdas, danos ou responsabilidade direta ou indiretamente causados por incêndio e/ou ex-
plosão, se os requisitos a seguir forem cumpridos:
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• Equipamentos de combate ao incêndio adequados devem estar sempre disponí-
veis e preparados para uso imediato em todas as instalações;

• Um número suficiente de trabalhadores deve estar totalmente treinado no mane-
jo de tais equipamentos e deve estar disponível para imediata intervenção, a 
qualquer tempo;

• Solda ou uso de uma chama aberta na vizinhança de material combustível so-
mente será permitido se pelo menos um trabalhador devidamente equipado com 
extintores e bem treinado em combate ao incêndio estiver presente;

• No início da operação comercial as instalações de combate ao incêndio desig-
nadas para a operação da fábrica deverão estar instaladas e operacionais.

Além dos Riscos Excluídos/Prejuízos não Indenizáveis/Bens não Compreendidos no Seguro 
constantes das Condições Gerais, este seguro não cobre:

a) Automóveis, motocicletas, motonetas e similares licenciados para uso em via 
pública, mesmo que caracterizado como mercadoria destinado a venda e expo-
sição e inerente a atividade do segurado;

b) Dano elétrico isolado, inclusive sobrecarga na rede elétrica ou telefônica, ou 
seja, não decorrente dos eventos abrangidos pela presente cobertura;

c) A simples queima de objetos (sem chamas), por não caracterizar a ocorrência 
de incêndio;

d) Danos decorrentes de explosão de caldeiras e/ou vasos de pressão, caso se 
comprove a inobservância pelo estabelecimento às recomendações do fabrican-
te ou aos regulamentos vigentes sobre o funcionamento de caldeiras, bem como 
os prejuízos decorrentes de manutenção precária ou inadequada;

e) Danos decorrentes de explosão de caixas eletrônicos;

f) Perdas e danos em consequência de fermentação própria ou combustão es-
pontânea;
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g) Incêndio resultante de queimadas em zonas rurais;

h) Danos causados aos bens segurados quando submetidos a quaisquer proces-
sos de tratamento, aquecimento ou enxugo;

i) Quaisquer ônus decorrentes de danos a terceiros, inclusive qualquer tipo de 
poluição, em função dos serviços e bens garantidos pela apólice, mesmo os con-
sequentes dos riscos cobertos;

j) Perdas ou danos causados a fios, enrolamentos, lâmpadas, válvulas, chaves, 
circuitos e aparelhos elétricos, pelo calor gerado acidentalmente por eletricida-
de;

k) Implosão de quaisquer estruturas de construção civil, prédios, armazéns, edifí-
cios e similares, inclusive quando motivada por riscos à segurança;

l) Danos causados por aeronaves de propriedade do Segurado;

m) Qualquer parte do estabelecimento segurado, inclusive ao seu conteúdo, por 
inundação ou alagamento causado por transbordamentos de rios ou enchentes, 
mesmo que estes eventos sejam consequentes dos riscos amparados por esta co-
bertura;

n) Entrada de água de chuva ou granizo em aberturas naturais do estabeleci-
mento segurado, tais como janelas, vitrôs, portas e elementos destinados à venti-
lação natural. Estão cobertos, entretanto, os danos causados por chuva ou grani-
zo, quando penetrarem na edificação por aberturas consequentes de danos 
materiais acidentais decorrentes de riscos amparados por esta cobertura;

o) Danos causados por água de chuva decorrente de vazamentos de origem hi-
dráulica ou extravasamento de calhas ou condutores de água pluvial da edifica-
ção segurada, mesmo que caracterizada a ocorrência de vendaval, ciclone, fura-
cão ou tornado, desde que, comprovadamente, tenha ocorrido erro de projeto na 
concepção das instalações hidráulicas e na construção de calhas e condutores;

p) Moinhos de vento, chaminés, estufas, antenas, torres, tanques e silos elevados 
e seus respectivos conteúdos e tubulações externas;
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q) Quando ao ar livre: máquinas, geradores, transformadores e demais equipa-
mentos móveis ou estacionários, totens, mercadorias e matérias primas, inclusive 
de terceiros, assim como outros bens ao ar livre, não mencionados expressamen-
te nos subitens anteriores;

r) Automóveis, motocicletas, motonetas e similares licenciados para uso em via 
pública, inclusive acessórios, equipamentos ou peças; mesmo que caracterizado 
como mercadoria destinado a venda e exposição e inerente a atividade do segu-
rado;

1.3. FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 
Participação Obrigatória do Segurado estabelecido na especificação da apólice.

1.4. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais que não tenham sido alterados ou 
revogados por esta Cobertura Adicional.

CLÁUSULA PARTICULAR INCLUSÕES / EXCLUSÕES DE BENS / LOCAIS E ALTERAÇÕES 
DE VALORES EM RISCO

1. RISCOS COBERTOS/ PREJUÍZOS INDENIZÁVEIS/ BENS COBERTOS

1.1. Fica entendido e acordado que as inclusões de bens/locais de risco, assim como os au-
mentos de valor em risco dos locais já descritos na apólice estarão automaticamente ampa-
radas pelo presente, seguro desde que o valor do novo local, ou do novo bem ou o valor refe-
rente a alteração de VR  não ultrapasse o LMI definido pelo segurado para esta garantia, e 
que o Segurado envie à Seguradora o pedido de inclusão por escrito, no prazo máximo esta-
belecido na especificação da apólice, a contar da data de aquisição de bens/locais novos ou 
do aumento do valor em risco, e desde que os novos locais possuam sistemas de proteção e 
combate à incêndio 100% (cem por cento) operantes.
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Durante o período compreendido entre (i) a data de aquisição dos bens e/ou novos locais de 
risco, ou (ii) a data dos aumentos do valor em risco dos locais já descritos na apólice, e a data 
de notificação à Seguradora, desde que respeitado o prazo estipulado na especificação da 
apólice, os novos bens e/ou locais, e os aumentos de valor em risco estarão cobertos pelas ga-
rantias contratadas no presente seguro, EXCETO PARA AS GARANTIAS DE: Alagamento, 
Quebra de Máquinas, Desmoronamento, Roubo e/ou Furto Qualificado e RD Valores, visto que 
a aceitação destas garantias está condicionada à realização de inspeção prévia para poste-
rior  pronunciamento por parte da Seguradora.

A partir da data de recebimento do pedido de inclusão dos novos bens/locais de risco ou da 
data do aumento do valor em risco, a Seguradora disporá do prazo de 15 (quinze) dias para 
análise da proposta e realização de inspeção, quando couber.

A falta de manifestação da Seguradora, por escrito, nos prazos previstos anteriormente carac-
terizará a aceitação tacita com cobertura securitária para todas as garantias contratadas na 
apólice, salvo manifestação em contrário por parte do segurado.

1.2. As exclusões de bens e/ou locais, assim como as reduções de valor em risco dos locais já 
descritos na especificação da apólice serão efetuadas a partir da data indicada pelo segura-
do, desde que o segurado envie à Seguradora o pedido de exclusão/redução, no prazo máxi-
mo estipulado na especificação da apólice.

Com base nos pedidos de inclusão de bens/locais de risco, assim como aumento e/ou redução 
de valor em risco dos locais já descritos na especificação da apólice, recebidos conforme sub-
-itens anteriores, a Seguradora, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias após o venci-
mento do seguro, emitirá endosso de ajustamento das movimentações ocorridas, procedendo 
à cobrança do prêmio devido, ou à sua devolução se aplicável.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 12ª - EXCLUSÕES das Condições Gerais que 
não tenham sido expressamente alteradas pela presente cobertura ou pelas demais cober-
turas adicionais contratadas, não estão cobertos quaisquer prejuízos, ônus, perdas ou da-
nos, direta ou indiretamente causados por resultantes de, ou para os quais tenham contri-
buído:



Riscos Nomeados
Condições gerais

Av. Raja Gabaglia, 1143 - 19º andar, Luxemburgo | CEP 30380-403 | Belo Horizonte - MG
Ouvidoria: 0800 200 1080 | ouvidoria@pottencial.com.br

Versão: Agosto de 2021 223

a) variação de estoques mercadorias e matérias primas.

3. FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATORIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 
Participação Obrigatória do Segurado estabelecida na especificação da apólice.

4. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais de Danos Materiais que não te-
nham sido alterados ou revogados pela presente Cláusula Particular.

CLÁUSULA PARTICULAR MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE MERCADORIAS

1.1. RISCOS COBERTOS

A Pottencial responderá, até o Limite Máximo de Indenização expressamente fixado pelo Se-
gurado para a presente cobertura, pelas perdas ou danos, de origem súbita e imprevista e aci-
dental, decorrentes de impacto externo como: queda, balanço, colisão, tombamento ou quais-
quer outras semelhantes, durante a movimentação interna, por meios adequados, de máquinas 
e mercadorias, no estabelecimento segurado, desde que não se encontrem em processo fabril.

1.2. RISCOS EXCLUÍDOS

Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 12ª - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Ge-
rais que não tenham sido expressamente alteradas pela presente cobertura ou pelas de-
mais coberturas adicionais contratadas, não estão cobertos quaisquer prejuízos, ônus, per-
das ou danos, direta ou indiretamente causados por resultantes de, ou para os quais tenham 
contribuído:

a) Transladação das mercadorias no local segurado, por helicóptero;

b) Estouros, cortes e outros danos causados a pneumáticos ou câmaras de ar, 
bem como arranhões em superfícies polidas ou pintadas;
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c) Quaisquer danos causados a veículos motorizados existentes no local segura-
do e decorrente da movimentação interna das mercadorias, exceto se os veículos 
se enquadrarem como mercadoria;

d) Quaisquer danos materiais ou pessoais causados a terceiros, inclusive funcio-
nários do segurado, decorrente da movimentação das mercadorias;

e) Operações de carga e descarga, iniciais e finais dos transportes externos;

f) Os danos aos equipamentos utilizados nas operações de movimentação inter-
na;

g) Sobrecarga, isto é, por carga cujo peso exceda a capacidade normal de ope-
ração dos meios de transportes utilizados;

h) Quando ao ar livre: máquinas, geradores, transformadores e demais equipa-
mentos móveis ou estacionários, totens, mercadorias e matérias primas, inclusive 
de terceiros, assim como outros bens ao ar livre, não mencionados expressamen-
te nos subitens anteriores;

i) Automóveis, motocicletas, motonetas e similares licenciados para uso em via 
pública, mesmo que caracterizado como mercadoria destinado a venda e expo-
sição e inerente a atividade do segurado.

1.3. FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 
Participação Obrigatória do Segurado estabelecido na especificação da apólice.

1.4. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais que não tenham sido alterados ou 
revogados por esta Cobertura Adicional.
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CLÁUSULA PARTICULAR MOLDES, MODELOS E MATRIZES

1.1. RISCOS COBERTOS

A Pottencial responderá, até o Limite Máximo de Indenização expressamente fixado pelo Se-
gurado para a presente cobertura, pelas perdas ou danos, de origem súbita e imprevista e aci-
dental, causadas aos moldes, modelos, clichês e matrizes, dentro do estabelecimento segura-
do, de propriedade ou sob controle do Segurado, que forem danificados ou destruídos por 
eventos cobertos por esta Apólice.

Em caso de sinistro que atinja os bens, o Segurado deverá apresentar documentos que com-
provem o seu custo de reposição.

Fica entendido que a indenização será processada tomando-se por base somente os custos 
do material e mão de obra necessários para sua confecção, ficando excluído todo e qualquer 
valor artístico, científico e estimativo.

1.2. RISCOS EXCLUÍDOS

Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 12ª- RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Ge-
rais que não tenham sido expressamente alteradas pela presente cobertura ou pelas de-
mais coberturas adicionais contratadas, não estão cobertos quaisquer prejuízos, ônus, per-
das ou danos, direta ou indiretamente causados por resultantes de, ou para os quais tenham 
contribuído:

a) Erro de projeto, desenho, confecção ou execução;

b) Despesas de programação e/ou desenvolvimento de softwares;

c) Apagamento de trilhas ou registros gravados em fitas magnéticas, quando tal;

d) Apagamento for devido à ação de campos magnéticos de qualquer origem ou 
vírus eletrônicos;

e) Prejuízos causados por defeito mecânico e/ou elétrico;
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f) Moldes, modelos e matrizes de propriedade do segurado que tenham sido 
transferidos para locais de terceiros, sem comprovação de transferência;

g) Moldes e ferramentais que se caracterizem como mercadoria;

h) Quando ao ar livre: máquinas, geradores, transformadores e demais equipa-
mentos móveis ou estacionários, totens, mercadorias e matérias primas, inclusive 
de terceiros, assim como outros bens ao ar livre, não mencionados expressamen-
te nos subitens anteriores.

1.3. FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 
Participação Obrigatória do Segurado estabelecido na especificação da apólice.

1.4. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais que não tenham sido alterados ou 
revogados por esta Cobertura Adicional.

CLÁUSULA PARTICULAR OBRAS DE ARTE

1.1. RISCOS COBERTOS

A Pottencial responderá, até o Limite Máximo de Indenização expressamente fixado pelo Se-
gurado para a presente cobertura, pelas perdas ou danos, de origem súbita e imprevista e aci-
dental, causadas aos objetos de arte, de propriedade do seguro e/ou de terceiros, sob a sua 
responsabilidade (excluídos aqueles que fizerem parte de exposições), regularmente existentes 
no local segurado nesta apólice, decorrentes de:

a) Incêndio, Queda de Raio, Fumaça, Explosão de Qualquer Natureza e Implosão;

b) Roubo e furto qualificado ou simples tentativa de tais atos;

c) Alagamento e inundação;
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d) Terremotos ou tremores de terra e maremotos;

e) Vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo e neve;

f) Impacto de veículos terrestres,

g) Desmoronamento;

h) Tumultos, motins e riscos congêneres, inclusive atos culposos ou dolosos pratica-
dos por terceiros.

1.2. RISCOS EXCLUÍDOS

Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 12ª - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Ge-
rais que não tenham sido expressamente alteradas pela presente cobertura ou pelas de-
mais coberturas adicionais contratadas, não estão cobertos quaisquer prejuízos, ônus, per-
das ou danos, direta ou indiretamente causados por resultantes de, ou para os quais tenham 
contribuído:

a) Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes;

b) Subtração dolosa ou culposa, atos desonestos, fraudulentos ou criminosos, 
praticados por funcionário ou preposto do Segurado, quer agindo por conta pró-
pria ou mancomunado com terceiros;

c) Operações de reparo, ajustamentos, serviços em geral de manutenção ou res-
tauração;

d) Furto simples, desaparecimento inexplicável e simples extravio;

e) Queda, quebra, amassamento ou arranhadura, salvo se decorrentes de evento 
coberto por esta apólice, devidamente caracterizado;

f) Prejuízos consequentes de embalagens ou acondicionamentos em desacordo 
com os padrões exigíveis pelos bens cobertos.
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1.3. IMPORTÂNCIA SEGURADA

A cada objeto coberto corresponderá uma importância segurada, que serão respeitadas as li-
mitações previstas nestas “Condições Gerais”, o limite máximo de indenização respectivo em 
caso de sinistro, observadas ainda outras restrições constantes destas “Condições”.

A estipulação da importância segurada, que é de responsabilidade do Segurado, deverá ser 
presidida pelo princípio de que não se pode segurar um bem por valor superior ao real.

1.4. LIMITE DE INDENIZAÇÃO POR UNIDADE SEGURADA

Em caso de sinistro, a indenização respectiva estará limitada ao valor de mercado que puder 
ser atribuído aos objetos segurados pelos peritos e avaliadores indicados pela Seguradora.

O Segurado poderá indicar peritos e avaliadores de sua confiança para acompanhar os tra-
balhos de regulação dos sinistros.

1.5. LIMITE MAXIMO DE INDENIZAÇÃO

Em cada sinistro ou série de sinistros consequentes de um mesmo evento, a indenização máxi-
ma corresponderá, respeitadas as limitações previstas nos itens 3 e 4 acima, ao limite fixado 
na apólice.

1.6. OCORRÊNCIA DE SINISTRO

Sem prejuízo do disposto na Cláusula Procedimentos em caso de Sinistro das Condições 
Gerais, em caso de eventual sinistro o Segurado se obriga a comunicar à Seguradora, pelo 
meio mais rápido e seguro, a reclamação das perdas, com descrição pormenorizada dos 
bens destruídos, perdidos ou danificados e com disponibilização de toda a documentação 
cabível ao caso.

O Segurado se obriga também a facilitar à Seguradora o exame de quaisquer documentos 
ou provas, inclusive escrita contábil, que se tornem razoavelmente exigíveis para análise do 
sinistro.
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Em caso de sinistros provocados por terceiros, o Segurado se obriga a usar todos os meios 
legais a sua disposição para descobrir o autor ou autores do delito, dando, para tal fim, avi-
so imediato à polícia, requerendo a abertura do competente inquérito, conservando, en-
quanto forem necessários, vestígios e indícios do delito praticado e facilitando todas as pe-
rícias que as autoridades ou a Seguradora, julgarem por bem proceder.

Ao Segurado caberá o ônus de provar a fidedignidade pela apresentação de laudos de pe-
ritos dos objetos sinistrados.

1.7. CÁLCULO DO PREJUÍZO E INDENIZAÇÃO

Em caso de perda total de qualquer objeto segurado, a Seguradora indenizará pelo valor que 
houver sido apurado, de acordo com os critérios previstos nestas “Condições”.

Em caso de dano recuperável, a Seguradora calculará os prejuízos indenizáveis tomando por 
base o custo de reparação ou recuperação do objeto sinistrado, respeitadas suas característi-
cas anteriores.

A Seguradora indenizará o custo de desmontagem e remontagem necessárias à efetuação de 
reparos, bem como, as despesas normais de transporte, se houver, respeitados os limites da 
importância segurada.

1.8. DEPRECIAÇÃO DO VALOR ARTÍSTICO

Em caso de danos materiais cobertos, só será declarada a perda total do objeto segurado se 
não houver nenhuma possibilidade de restauração.

Se, mesmo depois de restaurados, houver, por depreciação artística, redução de valor dos ob-
jetos sinistrados ou do conjunto de que façam parte, não estarão garantidos por este seguro 
prejuízos daí resultantes.

1.9. FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 
Participação Obrigatória do Segurado estabelecida na especificação da apólice.
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1.10. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais e de Danos Materiais que não te-
nham sido alterados ou revogados por esta Cobertura Adicional.

CLÁUSULA PARTICULAR RÓTULOS E MARCAS REGISTRADAS

1.1. RISCOS COBERTOS

Fica entendido e acordado que, na hipótese de danos a bens que tenham rótulos ou marcas 
registradas, ou que de qualquer maneira tragam ou impliquem em garantia ou responsabili-
dade do Segurado para produtos contendo Rótulos ou Marcas Registradas, o valor de salva-
do de tais bens danificados será determinado após a remoção, da maneira habitual, de tais 
rótulos ou marcas registradas, ou de outras características que os identifiquem.

1.2. RISCOS EXCLUÍDOS

Conforme Condições Gerais e Particulares descritos na apólice contratada para este Segu-
rado.

1.3. FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 
Participação Obrigatória do Segurado estabelecido na especificação da apólice.

1.4. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais que não tenham sido alterados ou 
revogados pela presente Cláusula Particular.
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CLAUSULA PARTICULAR JARDINS E PAISAGISMO 

1.1. RISCO COBERTO

Garante, até o Limite Máximo de Indenização contratado, os danos materiais ao jardim da 
empresa segurada causados diretamente por eventos e/ou coberturas contratadas.

Para efeito desta cobertura são considerados bens cobertos: Arvores, plantas, arbustos, flores, 
horta, esculturas, cascatas, chafariz, mobiliário (mesas, cadeiras, bancos, guarda-sóis), grama-
do, sistema de irrigação e iluminação do jardim. 

Tipos de Jardins cobertos: 

a) Jardins horizontais ao ar livre/externos; 

b) Jardins de Inverno/Interno (horizontal e vertical);

c) Jardins Verticais;

1.2. RISCOS EXCLUÍDOS

Além das exclusões da CLÁUSULA 12ª - RISCOS EXCLUÍDOS e 11ª - BENS, OBJETOS OU INTE-
RESSES NÃO COMPREENDIDOS NESTE SEGURO das Condições Gerais que não tenham sido 
expressamente alteradas pela presente cobertura ou pelas demais coberturas adicionais con-
tratadas, está cobertura não abrange os seguintes eventos:

a) Danos decorrentes de ação de pragas, doenças e similares. 

b) Plantas, árvores e arbustos considerados como matéria-prima ou mercadorias 
da empresa segurada;

c) Obras de Arte;

d) Jardins localizados na calçada e/ou recuo de calçada; 

e) Danos elétricos causados direta ou indiretamente, por desgaste natural pelo 
uso, deterioração gradativa, erosão, corrosão, oxidação, incrustação, fadiga;
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f) Subtração praticada por empregados (incluindo temporários, em período de 
experiência e estagiários) ou prepostos, mancomunados ou não com terceiros;

g) Subtração total ou parcial de quaisquer instalações elétricas, fios e cabos (in-
clusive de para-raios), estará excluído também os danos causados pela tentativa 
de subtração e instalação de novos fios. 

h) Desaparecimento inexplicável, extravio, estelionato e apropriação indébita;

i) Danos estéticos (danos que não comprometem o desenvolvimento da planta 
ou árvore); 

j) Qualquer tipo de estrutura, inclusive toldos, com cobertura em lona, plástico, 
nylon;

k) Inundação ou alagamento, causado por transbordamentos de rios e/ou en-
chentes de quaisquer espécies que causar danos a qualquer parte do estabeleci-
mento segurado;

l) Desgaste natural causado pelo uso, deterioração gradativa, vício próprio, de-
feito visível, corrosão, incrustação, ferrugem; 

m) Danos causados pela ação da chuva

1.3. FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 
Participação Obrigatória do Segurado estabelecido na especificação da apólice.

1.4. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais que não tenham sido alterados ou 
revogados por esta Cobertura Adicional.



Riscos Nomeados
Condições gerais

Av. Raja Gabaglia, 1143 - 19º andar, Luxemburgo | CEP 30380-403 | Belo Horizonte - MG
Ouvidoria: 0800 200 1080 | ouvidoria@pottencial.com.br

Versão: Agosto de 2021 233

CLÁUSULA PARTICULAR DE SEGURO A 1º RISCO ABSOLUTO

Não obstante o que possa constar em contrário nas Condições Gerais, Condições Especiais e 
Condições Particulares, o presente seguro é contrato sob a forma de 1º Risco Absoluto, con-
forme abaixo:

A 1º Risco Absoluto: A Seguradora responderá integralmente pelos prejuízos cobertos inde-
pendentemente dos valores em risco dos bens/interesses segurados garantidos pela presente 
apólice, sem aplicação de proporcionalidade (rateio), até os respectivos Limites de Indeniza-
ção e sublimites estabelecidos na Especificação da apólice, deduzidas eventuais franquias e/
ou Participação Obrigatória do Segurado.

Em caso de sinistro, o segurado não poderá alegar excesso de verba em qualquer cobertura 
para compensação de eventual insuficiência de outra.

FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Em cada sinistro, por conta desta Cobertura, o Segurado arcará com o valor da franquia e/ou 
Participação Obrigatória do Segurado estabelecido na especificação da apólice.

RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais que não tenham sido alterados ou 
revogados por esta Cobertura Adicional.


