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Entre a Companhia de Seguros Índico, S.A., abreviadamente designada por Índico Seguros, 
SA e o segurado mencionado nas Condições Particulares desta Apólice, estabelece-se um 
contrato de seguro que se regula com as Condições Gerais, Particulares e Provisões aqui
exaradas e em harmonia com as declarações constantes na respectiva proposta, que lhe 
serviu de base, e da qual fica fazendo parte integrante.

A presente Apólice certifica que, tendo o segurado pago à Seguradora o prémio
mencionadomencionado nas Condições Particulares, e sujeito aos Termos, Exclusões, Condições e
ProvisõesProvisões aqui exaradas, a Seguradora indemnizará ao Segurado, durante o período da 
vigência do Seguro estipulado nas Condições Particulares da Apólice ou durante qualquer 
período subsequente para o qual o Segurado tenha pago e a Seguradora aceite o prémio 
de renovação desta Apólice, todos os danos ou perdas acontecidos aos valores descritos nas 
Condições Particulares, ou parte dos mesmos, enquanto se encontrarem dentro do local ou 
área geográfica especificada na Apólice, em consequência de uma perda física ou dano 
súbito e imprevisível resultante de causa de qualquer natureza que não esteja
especificamenteespecificamente excluída na Apólice, de forma a necessitarem de reparação ou
substituição.

A Seguradora indemnizará o Segurado por tais perdas ou danos como adiante se
determina, podendo fazê-lo em dinheiro, substituição ou reparação (à escolha de
Seguradora) até ao montante que não execeda o valor de cada verba especificada nas 
Condições Particulares ou no todo, em relação ao valor seguro.

AA presente Apólice garante a cobertura dos objectos seguros durante o seu funcionamento 
ou não, durante a sua desmontagem para fins de limpeza ou inspecção e durante a
execução dos tais trabalhos, ou durante a sua subsequente remontagem.

A Seguradora não será responsável:
Pelo montante das franquias indicadas nas Condições Particulares para serem
suportadas pelo Segurado em qualquer ocorrência. Quando dois ou mais objectos
seguros forem destruidos ou danificados pela mesma ocorrência, o Segurado
suportará apenas a franquia mais elavada referente a estes objectos.

Por perda ou dano devido a avaria eléctrica ou mecânica, falhas, roturas ou
desarranjos, congelação do meio refrigerante ou outro líquido, lubrificação
deficientedeficiente ou escassez de óleo ou meio refrigerante, contudo se como consequência 
de tal avaria ou desarranjo correrem acidente que provoquem danos externos,
deverão tais indemnizar-se.

DanosDanos ou perdas a paças ou acessórios sujeitos a desgaste, tais como: brocas, facas ou 
outros materiais de cortar, serras de cortar, matrizes, moldes, modelos, ferramentas 
de moer e triturar, telas transportadoras, peneiras, cabos de aço, correias, correntes, 
bandas transportadoras ou elevadores, baterias, pneus, arames e cabos para ligações, 
tubos flexíveis, materials de empacotar e juntas substituíveis regularmente bem 
como todos os vidros, cerâmicas e porcelanas.

a)

b)

c)
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Perdas e danos devido a explosão de caldeiras ou qualquer recipiente a pressão de 
vapor ou outro líquido interno sob pressão e motores de combustão interna.

Perdas ou danos de veículos motorizados, desenhados e licenciados exclusivamente 
para circular em vias públicas, a não ser que se trate de veículos utilizados
exclusivamente no sítio das obras.

Perdas ou danos de embarcações e qualquer outro equipamento flutuante.

Perdas ou danos dos objectos seguros causados por inundação total ou parcial
causada por marés.causada por marés.

Perdas ou danos durante o transporte, da maquinaria ou equipamento excepto
convenção em contrário.

Perdas ou danos causados por consequência directa das contínuas influências de
operações, como por exemplo, desgaste, deformação, corrosão, ferrugem,
deterioração devido a falta de uso e das condições atmosféricas normais etc.

PerdasPerdas ou danos causados por qualquer prova de operação a que sejam submetidos 
os objectos seguros, ou se forem utilizados para outro fim distinto ao qual foram
construidos.

Perdas ou danos de equipamento ou maquinaria utilizada para trabalhos
subterrâneos, excepto convenção em contrário.

PerdasPerdas ou danos causados directa ou indirectamente e/ou ocorridos ou agravados por 
guerra, invasão, actividades de inimigos estrangeiros, hostilidades (com ou sem 
declaração de guerra), guerra civil, rebelião, revolução, insurreição, motim, tumultos, 
greves, assaltos a mão armada, comoção civil, poder militar ou usurpado, grupos de
pessoas mal intencionadas ou pessoas actuando a favor de ou em ligação com 
qualquer organização política, conspiração, confiscação, requisição ou destruição ou 
dano por ordem de qualquer Governo de «jure» ou de «facto», ou de qualquer
autoridade pública.autoridade pública.

Perdas ou danos causados directa ou indirectamente e/ou ocorridos ou agravados por 
reacção nuclear, radiação ou contaminação radioactiva.

Perdas ou danos devidos a qualquer falha ou defeito que já existiam no momento da 
celebração do presente contrato de seguro, e que eram já do conhecimento do
Segurado ou por seus representates, ainda que a Seguradora tivesse conhecimento 
ou não de tais falhas ou defeitos.

PerdasPerdas ou danos causados directa ou indirectamante e/ou ocorridos ou agravados por 
actos intencionais ou grave negligência do Segurado ou dos seus representates.

Perdas ou danos dos quais seja responsável ou contractualmente o fabricante ou
vendedor dos objectos seguros.

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)
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r)

a)

b)

a)

b)

1.

2.

3.

4.

5.

Condições Gerais:

Danos e responsabilidades, consequências de toda a natureza, como por exemplo,
responsabilidade civil, lucro cessante, etc.

Perdas ou danos que se descubram ao efectuar qualquer inventário ou revisão do controlo.
Em qualquer acção, petição ou outro procedimento em que a Seguradora alegue que 
em virtude das provisões das exclusões das alíneas l) p) acima, qualquer perda,
destruiçãodestruição ou dano não está coberto, por este seguros, competirá ao Segurado 
provar que tal perda, destruição ou dano está coberto por este seguro.

Seguradora poderá, através dos seus representantes, inspeccionar e examinar os 
riscos seguros em qualquer altura, obrigando-se o segurado a facultar todos os dados 
e informações necessárias à avaliação do risco.

O segurado comunicará imendiatamente à seguradora por escrito toda e qualquer 
alteração significativa ao risco, tomando por sua conta todas as precauções adicionais 
necessárias conforme as circunstâncias o exijam e, o âmbito de cobertura e/ou prémio 
poderá, se necessário, ser ajustado em conformidade com tais alterações.
NenhumaNenhuma alteração significativa e que agrave o risco seguro será feita ou consentida 
sem que a continuação deste seguro esteja confirmada pela seguradora por escrito.

Notificar imediatamente a seguradora, utilizando em primeiro lugar o meio mais 
rápido ao seu dispor, confirmando depois por escrito, com indicações sobre a
natureza e extensão das perdas e/ou danos.

Tomar todas as medidas ao seu alcance para minimizar a extensão das perdas e/ou 
danos.

A responsabilidade da seguradora fica condicionada à boa fé das declarações prestadas 
pelo segurado, na proposta que deu origem a este seguro, assim como à observância e 
cumprimento dos termos desta apólice por parte do seguro em relação a todas as
situações para as quais este contrato venha a ser invocado.

AsAs Condições Particulares e Provisões, consideram-se incorporadas e fazendo parte 
desta apólice e, a expressão «esta apólice» onde quer que apareça deve ser entendida 
como incluindo as Condições Particulares e Provisões. Qualquer palavra ou expressão a 
que se tenha atribuido um significado específico em qualquer parte desta Apólice ou 
nas Condições Particulares ou Provisões, deverá produzir esse mesmo significado onde 
quer que apareça.

CompeteCompete ao Segurado, de sua própria conta, tomar as precauções razoáveis e cumprir 
todas as recomendações da Seguradora para evitar perdas ou danos, e cumprir
rigorosamente quaisquer exigências legais e recomendações dos fabricantes.

Fica estabelecido que:

No caso de se verificar qualquer ocorrêcia que possa dar origem a uma reclamação ao 
abrigo desta apólice, o segurado deverá:

CPM 12/2011



c)

d)

e)

6.

7.

8.

Conservar as partes afectadas e colocá-las à disposição da seguradora para
observação e inspecção pelos seus representantes ou peritos.

Fornecer todas as informações e provas documentais necessárias à seguradora.

Informar às autoridades policiais em caso de perda ou dano devido a roubo.
A seguradora não será em caso algum, responsável por perdas, danos ou responsabilidades 
de que o segurado não dê conhecimento no prazo de 8 (oito) dias após a sua ocorrência.

A seguir ao aviso à seguradora, de acordo com o que neste artigo se preceitua, o segurado 
poderá proceder às reparações ou substituições de qualquer dano de pequeno montante; 
em todos os outros casos deve ser dada oportunidade à seguradora de inspeccionar a 
perda ou dano por um seu representante. Se o representante da seguradora não efectuar 
a inspecção dentro de um espaço de tempo considerado como adequado conforme as
circunstâncias, o segurado terá o direito de proceder às reparações ou substituições.circunstâncias, o segurado terá o direito de proceder às reparações ou substituições.

A responsabilidade da seguradora sob as garantias desta apólice cessará se qualquer
reparação ou substituição não for feita devidamente e sem demora.

O segurado às expensas da seguradora, fará e aceitará fazer e permitirá que sejam 
feitos todos os actos ou medidas, conforme sejam necessários ou exigidos pela
seguradora, para defesa de quaisquer direitos ou recursos, ou de obtenção de
assistência ou de indeminização de terceiros (que não estejam seguros ao abrigo desta 
apólice), aos quais a seguradora terá ou poderia vir a ter direito ou subrogado pelo
pagamento ou compensação de qualquer perda ou dano ao abrigo desta apólice quer 
tais actos e coisas, sejam ou se tornem necessários ou exigidos antes ou depois da
indemnização do segurado pela seguradora.indemnização do segurado pela seguradora.

SeSe surgir qualquer divergência quanto ao montante da indemnização a ser paga ao 
abrigo desta apólice, depois de admitida a responsabilidade, a mesma divergência 
deverá ser submetida à decisão de um medianeiro nomeado por escrito por ambas as 
partes em disputa ou no caso de prevalecer o desacordo, este será submetido à decisão 
de dois medianeiros, nomeados por escrito e um por cada parte no prazo de um mês a 
partir da data em que uma das partes tenha feito um pedido escrito para o efeito. No 
caso de desacordo entre os dois medianeiros estes indicarão por escrito um terceiro
árbitroárbitro medianeiro antes de entrarem em recomendações, o qual presidirá às suas
reuniões. Será condição precedente em relação a qualquer direito de acção contra a
seguradora, a existência de uma sentença resultante dessas reuniões.

NoNo caso de uma reclamação resultar de qualquer aspecto fraudulento, do emprego de 
falsas declarações ou do apoio às mesmas e quando o segurado ou alguém agindo em 
seu nome se servir de meios ou artimanhas fraudulentas para obter benefícios ao abrigo 
desta apólice ou se, uma vez apresentada a reclamação, esta for recusada e nenhuma 
acção judicial foi intentada no prazo de 3 (três) meses após a data da recusa ou, ainda 
no caso de se efectuar arbitragem segundo as normas estabelecidas neste contrato e 
sejam passados 3 (três) meses, desde a data em que se fez pública a sentença do árbitro 
ou árbitros, caducarão todos os benefícios desta Apólice.ou árbitros, caducarão todos os benefícios desta Apólice.
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a)

9.

10.

11.

Nos casos em que os danos acontecidos aos bens seguros poderem ser reparados,
a Seguradora indemnizará as despesas necessárias para repôr o objecto danificado 
nas condições existentes imediatamente antes de ocorrer o sinistro. O valor a
indemnizar incluirá também os gastos de desmontagem e remontagem necessários à 
reparação e bem assim, os fretes ordinários para e/ou da oficina ao local de trabalho, 
impostos alfandegários, se houver, até ao limite acordado desde que tenham sido
incluidos no capital seguro da Apólice.incluidos no capital seguro da Apólice.

Se as reparações se realizarem em oficina da propriedade do segurado, a Seguradora 
liquidará os custos dos materiais e ordenados dos trabalhadores utilizados nas 
mesmas, bem como uma percentagem aceitável para as despesas de administração.

Não se fará qualquer redução por depreciação aos materiais colocados de novo,
contudo serão deduzidos os valores dos salvados e da franquia.

Se o custo da reparação conforme acima detalhado igualar ou exceder o valor do
objectoobjecto seguro imediatamente antes de ocorrer o sinistro, aquele será considerado
destruído, e a sua indemnização será feita de acordo com o descrito na
alínea b) abaixo.

Este seguro pode ser cancelado, a pedido do Segurado, a qualquer momento, neste 
caso, a Seguradora procederá a um estorno do prémio, referente ao período decorrido, 
a prazo curto. Da mesma forma este seguro poderá ser cancelado por opção da
Seguradora, mediante uma notificação escrita apresentada ao segurado com 7 (sete) 
dias de antecedência, e em tal caso, a Seguradora procederá a um estorno do prémio 
proporcionalmente ao tempo não decorrido. Em qualquer dos casos serão deduzidos 
quaisquer gastos havidos com inspecções que a seguradora tenha incorrido.

SeSe quando de qualquer reclamação ao abrigo desta apólice existir outro seguro que 
cobre as mesmas perdas ou danos a seguradora não será obrigada a pagar ou contribuir 
mais que parte proporcional que lhe corresponda nas ditas perdas, ou danos.

Para todas as acções emergentes deste contrato será competente o Juizo do Tribunal de 
Maputo, com renúncia a qualquer outro.

VERBA I – Valor Seguro

O valor a indicar para efeitos de seguro será o correspondente ao de reposição do objecto 
do seguro por outro novo da mesma espécie e capacidade, incluindo impostos, direitos
alfandegários, se os houver, fretes e custos de montagem.

SeSe o montante declarado é inferior ao que devia segurar-se, a Seguradora indemnizará, 
apenas, na proporção dos valores supracitados. Cada um dos bens estará sujeito a esta 
condição, separadamente.

VERBA II – Base de Indemnização

Provisões
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b)Nos casos em que o objecto seguro é destruido a Seguradora pagará ao segurado, o 
valor actual do objecto seguro imediatamente antes do sinistro, incluindo fretes
ordinários, custo de montagem, despesas alfandegários, se os houver, e sempre que 
estes estejam incluidos no montante declarado, tal valor actual, será calculado por 
dedução do valor de depreciação a partir do valor de reposição do objecto.
A Seguradora também liquidará qualquer despesa considerada razoável pela
desmontagem do equipamento destruido, mas, os salvados serão tomados em
consideração.consideração.

Quaisquer gastos adicionais relativos a horas extras, trabalho nocturno, trabalho em 
feriados, e frete expresso, estarão cobertos ao abrigo desta Apólice, somente se assim 
se tiver convencionado por meio de cláusula adicional.

Os custos de quaisquer alterações, adições, melhorias, manutenção,
reacondicionamento não serão reembolsáveis ao abrigo desta Apólice.

OsOs custos de qualquer reparação provisória serão pagáveis pela Seguradora somente 
se os mesmos fizerem parte da reparação final e não aumentem os custos totais da 
mesma.

A Seguradora, somente procederá a pagamentos depois de fornecidas todas as
facturas, ou documentos que comprovem que a reparação ou substituição tenha sido 
já concluida ou levada a cabo, de acordo com o caso.
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