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Danos ao veículo descrito nas condições particulares e /ou aos seus acessórios e peças
sobressalentes enquanto se encontrarem nele, a propriedade do segurado ocorrendo nas 
instalações descritas nas condições particulares. A seguradora pode, dependendo da sua 
opção, reparar, repor ou substituir o veículo ou qualquer parte do mesmo e/ou os seus 
acessórios e/ou peças sobressalentes na altura de tais danos mas não excedendo o limite da 
indemnização especificado nas condições particulares.

NoNo caso de ser impossível obter-se qualquer peça como artigo padrão (pré-fabricado) na 
República de Moçambique ou África do Sul, a responsabilidade da seguradora será
satisfeita mediante o pagamento equivalente ao valor de tal peça na altura da perda mas 
não excedendo a lista de preços do mercado mais recente em vigor na República de 
Moçambique ou África do Sul e o custo razoável de frete, para além de frete aéreo, e o 
custo actual de mão-de-obra para sua montagem, acrescido de quaisquer direitos de
importação ou impostos aplicáveis a mesma.

A seguradora não será responsável por:A seguradora não será responsável por:

Desvalorização que significará a diminuição do valor do veículo, seja de que forma surgir, 
incluído a diminuição depois do veículo ter sofrido danos seguros nos termos deste 
sub-ramo, não obstante a reparação de tais danos nos termos deste sub-ramo. 

Contra todos os valores, incluindo os custos e despesas dos reclamantes pelos quais o
segurado se torne responsável legalmente por apegar relativamente a:

A seguradora pagará todos os custos e despesas incorridos com seu consentimento, por
escrito.escrito.

Na eventualidade da morte do segurado, a seguradora, indemnizará o seu representante 
pessoal legal nos termos das limitações deste ramo, e sujeito as mesmas, desde que tal

Perdas consequentes, seja qual for a sua causa
Desgaste, avarias mecânicas ou eléctricas, falhas ou rupturas
Danos a pneus a não ser que sejam causados por qualquer acidente que envolva 
danos ao veículo pelo qual se proporciona indemnização nos termos deste sub-ramo.

Morte acidental e/ou lesões corporais a qualquer pessoa;
DanosDanos acidentais ao veículo e/ou aos seus acessórios e peças sobressalentes enquanto 
forem administrados pelo segurado, ou estejam sob sua custódia ou controlo;
Danos acidentais a propriedade, que ocorram dentro das instalações, sobre as 
mesmas ou a redor das mesmas, através da negligência do segurado ou de qualquer 
pessoa a serviço do segurado ou agindo em seu nome ou devido a qualquer defeito 
nas instalações, ou através do mesmo, ou na forma como funcionam a maquinaria ou 
aparelhagem nas mesmas.
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c)
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Qualquer pessoa que seja membro do mesmo agregado familiar do que o segurado 
Qualquer pessoa ao serviço do segurado resultente de tal serviço, e no decurso do mesmo

Parte de qualquer compensação que se encontre no âmbito de qualquer decreto 
sobre seguro automóvel obrigatório. Esta excepção aplicar-se-á não obstante de 
nenhum seguro nos termos do referido decreto estar em vigor ou ter sido afectado;
Morte de ou lesões a:

Danos a qualquer veículo seguro que seja propriedade do segurado ou de um 
membro do mesmo agregado familiar do que o segurado ou de um empregado do 
segurado;
DanosDanos á propriedade pertencente ao segurado, administrada põe ele ou sob custodia 
ou controlo do mesmo, ou pertencente a um membro do mesmo agregado familiar 
do que o segurado ou pertencendo a um empregado do segurado.

representante pessoal, como se fosse o segurado, observe, cumpra, e esteja sujeito aos 
termos, excepções e condições deste ramo na medida em que se aplicarem, desde a
responsabilidade da seguradora nos termos desta apólice não exceda o limite de
indemnização especificado nas condições particulares.

A seguradora não será responsável relativamente a:

Na eventualidade de qualquer acidente que envolva indemnização a mais do que uma 
pessoa, qualquer limitação segundo os termos desta extensão do valor de qualquer
indemnizaçãoindemnização aplicar-se-á ao valor total de indemnização a todas as pessoas indemnizadas 
e tal indemnização aplicar-se-á com prioridade para o segurado.

Na eventualidade de não se efectuar qualquer reclamação ou de surgir qualquer
reclamação nos termos deste ramo durante o período de seguro precedendo
imediatamente a renovação deste ramo, o prémio anual será reduzido em 10 por cento, 
não sendo tal redução cumulativa.
Se a seguradora concordar que se faça uma transferência dos juros neste ramo,
oo abatimento posterior por nenhumas reclamações obtido pelos cedentes não se
acumulará para o benefício do cessionário.

Relativamente a qualquer reclamação nos termos deste ramo, o segurado será responsavel 
pela franquia tal como indicado nas condições particulares. Se a despesa incorrida pela
seguradora, incluindo qualquer pagamento relativo a custos, despesas e honorários, incluir 
a franquia a pagar, ou parte da mesma, tal importância será reembolsada pelo segurado a 
seguradora.
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Extensões

Responsabilidades Cruzadas

Excepções específicas

1.

2.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

Extensão relativa ao trabalho fora das instalações
(caso especificado nas condições particulares)

Extensão para pára-brisas 
(caso especificado nas condições particulares)

Considerar-se-á que as instalações especificadas nas condições particulares incluem 
quaisquer instalações nas quais o segurado esteja a trabalhar, desde que tais instalações 
não estejam sob o controlo do segurado.

O abatimento posterior por nenhumas reclamações (caso aplicável) não será afectado 
pela franquia a pagar, nem o segurado será responsável pela mesma, excepto como
estipuladoestipulado especificamente no que diz respeito a qualquer reclamação relativa a danos 
ao vidro do pára-brisas, vidros laterais ou traseiros que não envolvam danos a qualquer 
outra parte do veículo que resulte da mesma ocorrência.

Danos á propriedade causados por incêndio, explosão ou queda de raios, para alem de 
reclamações nos termos do sub-ramo B (c) resultantes directamente da posse de um veiculo; 
Qualquer consequência de furto, arrombamento ou tentativa de o fazer;
Quaisquer danos á propriedade sofridos enquanto se estiver a trabalhar nela e
resultantes directamente de tal trabalho;
Trabalho defeituoso ou suas consequências;
Morte, lesões ou danos

DanosDanos causados pelas condições atmosféricas ao veículo ou aos seus acessórios ou peças 
sobressalentes.

Causados por qualquer demolição, alteração estrutural das instalações,
ou adicionamentos as mesmas, ou através das mesmas, ou pela instalação de
equipamento novo, ou através da mesma.
Causados pelo uso por parte do segurado de guindastes motorizados, elevadores,
ascensores ou gruas, para além de monta-carros que tenham uma elevação não
excedendo 2 metros, ou através desse uso, ou relacionados com o mesmo.
ResultantesResultantes da condução, noutro local que não nas instalações ou perto das mesmas 
de qualquer veiculo pelo segurado ou de qualquer pessoa ao serviço do segurado ou 
agindo em seu nome.

Sempre que se mencionar mais do que um segurado nas condições particulares,
a seguradora indemnizara cada segurado separadamente e não em conjunto, e qualquer 
responsabilidade que surja entre tais segurados será tratada como se apólices separadas 
tivessem sido emitidas a cada um, desde que a responsabilidade total da seguradora não 
exceda o limite de indemnização especificado nas condições particulares.

A indemnização especificada nesta apólice não se aplicará a quaisquer perdas, danos ou
responsabilidades incorridas a respeito de:responsabilidades incorridas a respeito de:

Qualquer reclamação resultante de qualquer responsabilidade contratual.
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