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Perdas de ou danos a toda ou a parte da propriedade descrita nas condições particulares e 
nos limites territoriais também nelas descritas, por qualquer acidente ou infortúnio não
excluído de outra forma desde que o segurado seja responsável pela franquia especificada 
nas condições particulares relativamente a cada sinistro.

A seguradora não será responsável por:

Perdas ou danos a propriedade resultantes do seguinte, ou causados por seguinte:

FurtoFurto de qualquer veículo desacompanhado da protecção ou controle do segurado ou de 
qualquer dirigente, sócio, director ou empregado do segurado, a não ser que a
propriedade esteja contida num veículo totalmente fechado e trancada de forma segura 
ou que o próprio veículo esteja alojado em edifício fechado de forma segura e que entrar 
para tal veículo ou edifício trancado, ou sair dos mesmos seja acompanhado por entrada 
ou saída forçada e violenta;

PassarPassar por um processo de limpeza, reparação, pintura, branqueamento, alteração ou 
restauração;

Vício próprio, vermes, insectos, humidade, bolor ou oxidação;

A desonestidade de qualquer dirigente, sócio, director ou empregado do segurado, quer 
age só ou em convivencia com ou outros;

Detenção, confiscação, ou requisição por funcionários ou autoridades alfandegárias ou 
outras.

Desgaste ou deterioração gradual( incluindo a acção gradual da luz ou condições 
climáticas ou atmosféricas) a não ser a+pós um acidente ou infortúnio não excluído de 
outra forma;

AAvaria mecânica, eléctrica ou electrónica, falha, ruptura ou desarranjo a não ser que 
sejam causados por um acidente ou infortúnio não excluído de outra forma;

Perdas ou danos a dinheiro, notas e cédulas, moedas, obrigações, cupões,
instrumentos negociáveis, escrituras, manuscritos e garantia de qualquer espécie;

Perdas ou danos a mercadorias enviadas com conhecimento de embarque.
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Regra proporcional

Se o  valor total da propriedade segura que não esteja separada e individualmente
especificada for na altura de quaisquer perdas ou danos a tal propriedade de valor
superiorsuperior ao valor seguro sobre ela o segurado será considerado como sendo o seu próprio 
segurador para a diferença e suportará uma parte proporcional das perdas ou danos em 
conformidade. Cada artigo nas condições particulares que cobre qualquer propriedade 
será sujeito a esta condição separadamente.

Condição sobre o Valor da Substituição
(caso especificada nas condições particulares)

AA base sobre a qual se calcula a importância a pagar será ou a substituição da propriedade 
por propriedade idêntica em condição equivalente a sua condição quando nova, mas não 
superior a essa condição, nem mais estensa do que ela

Ou
A reparação da propriedade até atingir uma condição substancialmente idêntica mas não 
superior a sua condição quando nova, desde que, se na altura da substituição ou reparação 
o valor representando o custo que teria sido incorrido na substituição caso se tivesse
perdido,perdido, destruído ou danificado toda a propriedade, sem possibilidade de reparação,
exceder o valor seguro sobre a mesma no inicio das perdas ou danos, então o segurado seja 
considerado como sendo o seu próprio segurador para a diferença e suporte uma parte 
proporcional das  perdas em conformidade.

Aumento do custo da extensão de trabalho
(caso especificado nas condições particulares)

OO seguro nos termos desta extensão está limitado á despesa não recuperável de outra 
forma nos termos deste ramo, incorrida, necessária e razoavelmente como resultado das 
perdas ou danos a propriedade pela qual se efectua pagamento ou se admite, portanto, 
responsabilidade nos termos deste ramo, para o efeito de manter o funcionamento normal 
da seguradora.

Extensão para Tumultos e Greves
(caso especificado nas condições particulares)

SujeitoSujeito aos termos, condições, exclusões, excepções e garantias incluídas nesta apólice
alarga-se esta extensão com vista a cobrir perdas ou  danos causados directamente pelo
seguinte, ou através de seguinte ou por consequência do seguinte

Comoção civil, agitação, laboral, tumultos, greves ou “lock out”;

A acção de qualquer autoridade estabelecida legalmente no sentido de reclamar, evitar, 
suprimir ou de qualquer outra forma lidar com qualquer ocorrência mencionada na alínea 
anterior.
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Desde que esta extensão não cubra:

Perdas ou danos que ocorram na República de África de Sul e Namíbia;

Perdas ou danos consequenciais ou indirectos, seja de que natureza for ou seja qual for a 
sua descrição;

Perdas ou danos resultantes da cessação total ou parcial de trabalho ou de retardamento 
ou da interrupção ou cessação de qualquer processo ou operação;

PerdasPerdas ou danos causados pela privação permanente ou temporária resultante de
confiscação, apropriação ou requisição por qualquer autoridade instituída legalmente:

Perdas ou danos relacionados com qualquer ocorrência ou causada pela mesma
mencionada na excepção geral 1(a), (ii),(iii), (iv),  ( v) ou (vi) desta apólice, ou a acção de 
qualquer autoridade estabelecida legalmente no sentido de controlar evitar, suprimir ou 
lidar de qualquer outra forma com tal ocorrência.

SeSe a seguradora alegar que devido as alíneas  (a),( b), (c), (d), ou (e) as perdas ou danos não 
estão cobertas por esta extensão impende ao segurado provar o contrário.
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