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Perdas de ou danos ao recheio (para além dos documentos definidos no sub-ramo C, 
caso seguros na mesma, e equipamento de processamento de dados electrónicos),
incluindo as instalações fixas e acessórias do senhorio, a propriedade do segurado ou 
pela qual seja responsável e, a não ser que especificado de outra forma  nas condições 
particulares, na medida em que a mesma não estiver segura de outra forma,
a propriedade pertencente a qualquer sócio ou director ou empregado do segurado até 
á importância de US$300 por pessoa, enquanto se encontrar nos escritórios e/ou
consultórioconsultório como especificado nas condições particulares (a partir de agora
denominados os escritórios) por qualquer dos riscos especificados no sub-ramo A.

Perdas ou danos a toda a propriedade, ou a parte da mesma, segura nos termos do 
artigo C e definida no sub-ramo C e as consequências  dos mesmos seguras nos termos 
do artigo D e descritas no sub-ramo D. 

Perdas e/ou despesas descritas nos sub-ramos B e E.

Incêndio, raio, queda de raio, incêndio subterrâneo, explosão. 

TTempestade, vento, água, granizo ou neve mas excluindo perdas ou danos à
propriedade resultantes do facto de ser submetida a qualquer processo que envolva 
necessariamente a aplicação de água .

Terramotos mas excluindo perdas de ou danos à propriedade nos trabalhos
 subterrâneos de qualquer mina. 

Aviões e outros aparelhos de navegação aérea ou objecto deles caídos. 

ImpactoImpacto de animais, árvores, antenas, antenas parabólicas ou veículos, mas excluindo os 
danos a  tais animais, árvores, antenas, antenas parabólicas ou veículos ou
propriedades dentro ou em cima desses veículos. 

Quebra acidental de espelhos, tampos de vidro em móveis ou vidro fixo que façam parte 
de qualquer peça de mobiliário. 

Cláusulas relativas a Limitações 
 
A responsabilidade da Seguradora nos termos deste sub-ramo está limitada, no que diz
respeito a documentos, manuscritos, livros das Seguradoras, plantas, desenhos, padrões,  
modelos e moldes, ao valor dos materiais, e aos montantes gastos na mão-de-obra. 
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SEGURO DE RECHEIO DE ESCRITÓRIO

Riscos e Objectos Cobertos

Sub-ramo A - Recheio 
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Condição Especial

Regra Proporcional
(não aplicáveis ao risco 6 supra mencionado)

Se a propriedade segura tiver, no inicio de quaisquer perdas ou danos a tal propriedade 
por qualquer risco contra o qual estiver segura, colectivamente um valor superior ao valor 
seguro sobre a mesma, considerar-se-á o segurado como o seu próprio segurador
relativamenterelativamente à diferença e ele suportará uma parte proporcional das perdas ou danos em 
conformidade. Cada artigo das condições particulares que cobre tal propriedade será
sujeito separadamente a esta condição.

Perda de rendas realmente incorridas pelo segurado em consequência dos escritórios, ou 
parte dos mesmos, terem ficado tão danificados por qualquer dos riscos especificados  no 
sub-ramo A que se tornem inabitáveis, mas apenas durante o período necessário para a sua 
reposição. A indemnização nos termos deste sub-ramo não excederá 25 por cento do
montantemontante seguro ou do valor ( seja qual for a importância menor) de todo o recheio de
escritórios afectados.

Para efeitos deste sub-ramo, considera-se que o termo “escritórios’’ se alarga a quaisquer 
instalações ou porção das mesmas adjacentes aos escritórios, cujos danos  impeçam ou
limitem o acesso aos escritórios. 

 
PerdasPerdas de ou danos a documentos normalmente guardados nos escritórios por qualquer 
risco que não esteja excluído de forma especifica. 

Definição:
O termo documento significará: 

Filmes, fitas, folhas para impressora de envelopes, livros, arquivos, mapas, plantas,
desenhos, resumos, escrituras, testamentos, hipotecas, acordos, manuscritos, cartas,
certificados, documentos e papéis e documentos semelhantes escritos, impressos ou
registadosregistados de outra forma, usados pelo segurado na actividade empresarial e que lhe
pertençam ou pelos quais seja responsável, excluindo dinheiro, porte actual ou selos
fiscais, cupões cancelados e não cancelados, garantias, obrigações ao portador, cheques, 
ordens de pagamento e qualquer ordem escrita no sentido de pagar determinada
importânciaimportância em numerário e qualquer outro comprovativo de dívida ou obrigação e toda 
a propriedade transportada ou guardada como amostra ou para venda ou para entrega 
depois da venda  e “ software” informáticos e suportes portadores de dados informáticos, 
a não ser que especificados de forma contrária nas condições particulares.

Cláusula relativa as Limitações 

AA responsabilidade da Seguradora no termo deste sub-ramo está limitada a todos os 
custos, encargos e despesas incorridas pelo segurado na substituição ou restituição de tais 
documentos. 

Sub-Ramo B - Rendas

Sub-Ramo C - Documentos
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Excepção específica (aplicável ao sub-ramo A) 

Este sub-ramo não cobre: 

Excepção Especifica ( aplicável a sub-ramo C) 

Este sub-ramo não cobre: 

A responsabilidade legal em consequência directa de perdas ou danos a documentos tal 
como definido no sub-ramo C e a respeito dos que a Seguradora tenha efectuado
pagamento,pagamento, reposição ou reparação ou tenha admitido responsabilidades nos termos do 
sub-ramo C, a não ser que tal pagamento, reposição, reparação ou responsabilidade não 
se  tenha efectuado ou admitido puramente por ser necessário que o segurado suporte a 
primeira porção das perdas. 

Excepção Específica (aplicável ao sub-ramo D) 

EsteEste sub-ramo não cobre a  responsabilidade assumida pelo segurado nos termos de 
qualquer contrato, compromisso ou acordo, em que tal responsabilidade não teria recaído 
sobre o segurado na ausência de tal contrato, compromisso ou acordo. 

Propriedade fora da República de Moçambique;
Desenhos, padrões, modelos ou moldes (excepto quando os ditos artigos
estiverem seguro nos termos do Sub-ramo A), materiais destinados a actividade
empresarial, amostras, veículos, e seus acessórios, dinheiro, garantias, selos, jóias ou 
pedras preciosas;
Os primeiros 10% da importância indemnizável ou US$150, seja qual for a
importânciaimportância mais elevada, caso as perdas ou danos forem causados por sobretensões 
momentâneas ou quedas de raios.

Perdas ou danos causados pelo seguinte:

Deterioração ou desgaste gradual;
Custos envolvidos em tornar a realizar filmes vídeos e a tornar a gravar fitas.
 

Avarias eléctricas, electrónicas ou magnéticas, perturbação ou obliteração de 
gravações electrónicas ou magnéticas, excepto quando causadas por raios, em 
cujo caso reduzir-se-á o valor das perdas causadas por raios ou montante
indemnizável em 10% ou US$150, seja qual for a quantia mais elevada;
Animais daninhos ou defeitos inerentes ou o processamento, cópia ou outro
trabalho efectuado nos documentos
AA desonestidade de qualquer dirigente sócio ou Director do segurado, quer 
agindo sozinho ou em conluio com outros. Esta excepção não se aplicará a 
qualquer director que também seja empregado do segurado e que o segurado 
tenha direito em qualquer altura de administrar, controlar e dirigir no exercício 
das suas funções ao serviço do segurado e no decorrer da actividade Seguradora.

i)

ii)

iii)

a)
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a)

b)
c)

Sub-Ramo D - Documentos Referentes a Responsabilidade Legal 
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Sub-ramo E - Aumento do Custo de Trabalho

Cláusula e Extensões  

Qualquer despesa adicional não estipulada de outra forma  neste seguro incorrida de 
forma razoável pelo segurado com a finalidade de manter o funcionamento normal da
actividade Seguradora em consequência de perdas ou danos a respeito dos quais a
Seguradora tenha efectuado pagamento, reposição ou reparação ou, portanto, admitido 
responsabilidade nos termos dos sub-ramos A ou C. 

AA indemnização nos termos deste sub-ramo não excederá 25 por cento do valor seguro 
sobre todo o recheio dos escritórios  afectados. 

Cláusula relativa a Alterações e Descrição Falsa 

OO seguro nos termos deste ramo não será prejudicado pela alteração ou descrição falsa de 
ocupação quer se devam a transferência de processos ou de maquinaria ou em virtude de 
alterações estruturais ou reparações a edifícios, maquinaria ou aparelhagem, desde que se 
avise a Seguradora logo que seja prático após tal acontecimento e o segurado concorde 
em pagar um prémio adicional, caso necessário. 

Cláusula relativa a Benfeitorias  

OO seguro nos termos deste ramo cobre alterações, aumentos e benefícios  ( mas não o 
acréscimo de valor excedendo os valores seguros) à propriedade por uma importância que 
não exceda 15 por cento do valor seguro sobre a mesma, entendendo-se que o segurado 
se compromete a notificar a Seguradora trimestralmente sobre tais alterações, aumentos 
e benefícios  e a pagar o prémio adicional apropriado para tal. 

Cláusula relativa a Encargos relacionados com a Extinção de Incêndios 

QuaisquerQuaisquer custos relacionados com a extinção de incêndios, ou o combate aos mesmos 
considerar-se-ão como danos à propriedade segura, devendo os mesmos serem pagos, 
para além de qualquer outro pagamento pelo qual a Seguradora possa ser responsável nos 
termos deste ramo, desde que o segurado seja responsável do ponto de vista legal por tais 
custos e a propriedade segura estivesse em perigo devido ao incêndio. 

Cláusula relativa a Fechaduras e a Chaves  

Para além do limite de indemnização especificado nas condições particulares,
aa Seguradora indemnizará o segurado relativamente ao custo de substituição de
fechaduras e chaves em quaisquer escritórios, depois do desaparecimento de qualquer 
chave de tais escritórios ou depois do segurado ter motivo para julgar que qualquer pessoa  
não autorizada possa ter em sua posse uma cópia de tal chave

Desde que: 
A responsabilidade da Seguradora não exceda US$150 relativamente a qualquer sinistro. 
A Seguradora não seja responsável pelos primeiros US$20 de cada um dos sinistros.
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2.

i)

ii)

O segurado, num período razoável depois de os ocupar, notifique a Seguradora 
sobre os mesmos e pague um prémio adicional calculado proporcionalmente desde a 
altura em que os ocupou até ao fim do período do seguro vigente nessa altura 
Esta cláusula não se aplique a qualquer perda se a mesma estiver segura de outra 
forma. 

Cláusula relativa a Instalações Novas e Suplementares      

Se o segurado ocupar escritórios ou consultórios, para além dos especificados nas 
condições particulares, na República de  Moçambique, aplicar-se-á o seguro nos termos 
deste ramo como se tais escritórios ou consultórios fossem escritórios em conformidade 
com o significado deste ramo, desde que:

Cláusula relativa a Remoção de Escombros   

Alarga-seAlarga-se o seguro nos termos deste ramo por forma a incluir os custos e despesas ra-
zoáveis que o segurado possa incorrer, de forma necessária, relativamente à remoção de 
escombros, após perdas ou danos à propriedade segura por qualquer risco contra o qual 
esteja segura por esta apólice, desde que a responsabilidade da Seguradora por  tais 
perdas ou  danos, e os custos e as despesas não excedam, no total, o valor especificado nas 
condições particulares a ser seguro sobre a propriedade afectada. 

A Seguradora não pagará por quaisquer custos ou despesas

Cláusula relativa à Remoção Temporária

Excepto no que diz respeito à propriedade pessoal de qualquer sócio, Director ou
Empregado do segurado, considerar-se-ão as perdas ou danos à propriedade segura por 
qualquer  risco contra o qual esteja seguro por esta apólice,  enquanto tal propriedade
estiver guardada temporariamente em qualquer edifício na República de Moçambique, 
como perdas ou danos que aconteceram enquanto tal propriedade esteve guardado nos 
escritórios. 

Cláusulas Cláusulas relativas as Reparações Temporárias as medidas tomadas depois das perdas 

Alarga-se o seguro nos termos deste ramo por forma a incluir todos os custos e despesas
razoáveisrazoáveis incorridos pelo segurado durante a realização de tais reparações temporárias e 
ao tomar tais medidas temporárias que sejam necessárias de forma razoáveis após perdas 
ou danos à propriedade segura causados por qualquer risco contra o qual esteja seguro por 
esta apólice, desde que a responsabilidade da Seguradora por tais perdas ou danos os 
custos e as despesas não excedam no total o valor especificado nas condições particulares 
a ser seguro sobre a propriedade afectada.

Incorridos na remoção de escombros, excepto do local da tal propriedade destruída ou 
danificada e da zona imediatamente adjacente ao referido local
 
Resultantes da poluição ou contaminação da propriedade não segura por esta
apólice/ramo. 
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b)

i)
ii)

Bens móveis: 

Bens móveis ou imóveis danificados por ladrões ao arrombarem ou saírem de quaisquer 
instalações pertencentes ou ocupadas pelo segurado, ou ao tentarem arrombar ou sair 
das mesmas

Bens imóveis pertencentes ou ocupados pelo segurado causados pelo seguinte ou
através do seguinte ou em consequência do seguinte 

Roubados;
Danificados na tentativa de removê-los, ou parte deles, de quaisquer instalações
possuídas ou ocupadas pelo segurado, ou ao tentarem arrombar ou sair das mesmas 

A remoção ou remoção parcial ou qualquer tentativa para o fazer;
AA demolição ou demolição parcial ou qualquer tentativa para o fazer  dos referidos  
bens imóveis ou de qualquer parte dos mesmos com a intenção de roubar qualquer 
parte dos mesmos, desde que esta extensão não cubra; 

Cláusulas relativas aos Inquilinos  

A responsabilidade da Seguradora para com o segurado não será afectada por qualquer 
acto ou omissão por parte de qualquer proprietário de um edifício ou de qualquer
inquilino (que não o segurado) sem o conhecimento do  segurado. O segurado,
no entanto, informará a Seguradora logo que tal acto ou omissão, que represente uma
violação de quaisquer dos termos, excepções e condições deste ramo chegar ao seu
conhecimentoconhecimento e será responsável por qualquer prémio adicional pagável desde a data em 
que qualquer aumento do risco seja assumido pela Seguradora. 

Cláusulas relativas à Condição do Valor de Substituição  

A base sobre a qual se deve calcular a importância a pagar relativamente ao recheio será 
quer:  

A substituição do recheio por  propriedade semelhante em condição igual à sua condição 
quando nova, mas não superior a mesma, nem mais extensa do que ela 

AA reparação do recheio até chegar a uma condição substancialmente igual a sua condição 
quando nova, mas não superior a ela, desde que, se, na altura da substituição ou
reparação, o valor representando o custo que teria sido incorrido na substituição caso se 
tivesse perdido, destruído ou danificado todo o recheio, sem  possibilidade de reparação, 
excedesse o valor seguro da mesma na altura de tais perdas ou danos, então se considere 
o segurado como o seu próprio segurador  relativamente à diferença e ele suporte uma 
parte proporcional da perda em conformidade. 

Extensão Extensão relativa a Danos Maliciosos 

Sujeito de outra forma aos termos, condições, excepções e garantias incluídas neste
documento, alargam-se os sub-ramos A,B, e C por forma a cobrir danos causados
directamente por acto intencional ou propositado ou malicioso, ou através do mesmo, ou 
em consequência do mesmo, perpetrado por qualquer pessoa com a intenção de causar 
tais danos, para além de danos a 
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a)
b)b)

c)

d)

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

A acção de qualquer autoridade estabelecida legalmente no sentido de controlar, evitar, 
suprimir ou lidar de alguma outra forma com qualquer ocorrência mencionada na 
alínea (i) supra, desde que, esta extensão não cubra: 

Danos relacionados com incêndio ou explosão, ou causados pelos mesmos

Perdas ou danos consequenciais ou indirectos, seja de que espécie forem e seja qual 
for a sua descrição, para além de perda de renda se segura especificamente;
 
Danos resultantes da cessação total ou parcial de trabalho ou do retardamento ou da 
interrupção ou cessação de qualquer processo ou operação;
  
Danos causados pela privação permanente ou temporária resultante de confiscação, 
apropriação ou requisição por qualquer autoridade instituída legalmente;

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

Perdas ou danos que ocorram na Republica de Moçambique;Perdas ou danos que ocorram na Republica de Moçambique;
Perdas ou danos consequenciais ou indirectos, seja de que espécie for ou seja qual for 
a sua descrição, para além da perda de renda se segura especificamente; 
Perdas ou danos resultantes da cessação total ou parcial de trabalho, ou do
retardamento ou da interrupção ou cessação de qualquer processo ou operação;
Perdas ou danos causados pela desapropriação permanente ou temporária
resultante de confiscação, apropriação ou requisição por qualquer autoridade
instituída legalmente;instituída legalmente;

Se a Seguradora alegar que, devido as alíneas (a),(b),(c),(d) e (e), as perdas ou danos não 
são cobertos por este seguro, impende ao segurado provar o contrário. 

Se qualquer edifício seguro ou que contenha a propriedade segura ficar desocupado
durante 30 dias consecutivos, suspender-se-á o seguro a respeito desta extensão
relativamente à propriedade afectada, a não ser que o segurado, antes da ocorrência de 
quaisquer danos, obtenha o consentimento por escrito da Seguradora no sentido de
continuar com esta extensão. continuar com esta extensão. 

Durante o período de desocupação inicial relativa aos 30 dias consecutivos, o segurado
tornar-se-á um co-segurador  juntamente com a Seguradora e suportará uma porção de 
quaisquer danos equivalentes a 20% da reclamação antes da dedução da franquia. 

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

Sujeito de outra forma aos termos, condições, exclusões, excepções e garantias incluídas 
nesta apólice, alargam-se os ramos A,B, e C desta extensão com vista a cobrir danos
causadoscausados directamente pelo seguinte, ou através do seguinte, ou em consequência do
seguinte: 
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ii)

iii)

e)

a)

b)

c)

Se reduza a franquia especificadas nas condições particulares para esta extensão.
A importância máxima a pagar não exceda o valor seguro nas   condições
particulares para esta extensão menos a franquia.
Furto acompanhado por entrada forçada e violenta nos escritóriose ou
consultórios,consultórios, ou saída forçada e violenta dos mesmos, ouqualquer tentativa nesse 
sentido ou resultante  de furto (ou qualquer tentativa de o fazer) após violência 
ou ameaça de violência desde que:

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

A seguradora não seja responsável nos termos desta extensão pelo furto ou tentativa 
de furto por qualquer dirigente, sócio, director ou empregado do segurado;

SeSe reduza a importância a pagar pela franquia indicada nas condições particulares 
para esta extensão;

A importância máxima a pagar não exceda o valor seguro indicado nas condições 
particulares para esta extensão menos a franquia.

Se a Seguradora alegar que, devido as alíneas (a), (b), (c), (d) ou (e), as perdas ou danos não 
estão  cobertos por este seguro, impende ao segurado provar o contrário. 

Extensão para Furto

Adiciona-se o risco seguinte aos riscos aplicáveis ao conteúdo do sub-ramo A: 

Furto ou qualquer tentativa nesse sentido por alguém, que não qualquer dirigente, sócio, 
director  ou empregado do segurado, desde que:

ApenasApenas relativamente ao sub-ramo D, anula-se a Excepção Geral 1 que se substitui pelo
seguinte:

Este sub-ramo não cobre perdas, danos, responsabilidade ou despesas causados directa ou 
indirectamente por guerra, invasão, acção de inimigos estrangeiros, hostilidades ( quer se 
tenha declarado guerra ou não), guerra civil, motins, insurreição, rebelião, revolução, 
poder militar ou usurpado, ou relacionadas com os mesmos, ou em consequência dos 
mesmos.

Memorando

SDRDE 10/2011



SDRDE 
10/2011


