AIG Seguros Brasil S.A.
Avenida Doutor Chucri Zaidan, nº 296, 17º e 18° andares
Vila Cordeiro - São Paulo/SP – CEP 04.583-110
CNPJ 33.040.981/0001-50
Registro SUSEP 08737

São Paulo, 26 de agosto de 2020.
Prezado (a) Cliente,
Ao adquirir um produto da AIG SEGUROS BRASIL S.A., você fez uma excelente escolha.
Colocamos à sua disposição os melhores produtos de seguros disponíveis no mundo,
desenvolvidos e alinhados de acordo com as necessidades, anseios e expectativas do
consumidor.
Para nós você é muito mais que um Segurado, é a razão fundamental do trabalho de
diversos profissionais que têm como principais objetivos garantir a sua satisfação e
conquistar a sua confiança.
Atenciosamente,

Fabio Protasio Jorge de Oliveira
DIRETOR AIG SEGUROS BRASIL S.A.

Processo SUSEP Principal nº. 15414.901747/2018-20– Ramo 0313

Página: 1 de 29

AIG Seguros Brasil S.A.
Avenida Doutor Chucri Zaidan, nº 296, 17º e 18° andares
Vila Cordeiro - São Paulo/SP – CEP 04.583-110
CNPJ 33.040.981/0001-50
Registro SUSEP 08737

Tipo de documento
Emissão de Apólice

Número do documento

Início as 24 horas de

Término as 24 horas de

087372020010313000481

27/08/2020

27/08/2021

Número da Proposta

Data da Proposta

Data da Emissão

239514

13/08/2020

26/08/2020

Número Apólice Anterior

Companhia

N/A

N/A

Ramo

Descrição

0313

Ambiental - Transportes

Processo SUSEP
15414.901747/2018-20

Dados do Estipulante/Segurado
TEDE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ: 02.484.555/0001-81
Rodovia RS 239, nº 2350
93352-000
Novo Hamburgo

Ipiranga
Rio Grande do Sul

Produto
Ambiental - Transportes

Bem Segurado/Objeto de Seguro; Cobertura(s) contratada(s); Franquia (se prevista)/Carência(se prevista); Valor
de Prêmio por cobertura contratada; Limite Máximo de Indenização por cobertura contratada
Vide especificação da apólice do seguro, seções "RESUMO DA(S) COBERTURA(S) CONTRATADA(S)" e
"IDENTIFICAÇÃO DO BEM SEGURADO"
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Limite Máximo de Garantia/Capital Segurado
R$ 100.000,00 por evento e R$ 500.000,00 no agregado.

Distribuição de Cosseguro
Apólice sem operação de cosseguro

Corretor

Código SUSEP

APISUL ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

202047264

Demonstrativo de Prêmio

Vencimento

Prêmio Tarifário
Adic. Fracionamento
Custo de Apólice
Imposto (IOF)
Prêmio Total

Parcelamento

1ª Parcela
R$ 1.899,60

Meio de Pagamento

R$ 12.383,20
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 913,88
R$ 13.297,08

Demais Parcelas
R$ 1.899,58

Periodicidade

Boleto

10/09/2020
10/10/2020
09/11/2020
09/12/2020
08/01/2021
07/02/2021
09/03/2021

R$ 1.899,60
R$ 1.899,58
R$ 1.899,58
R$ 1.899,58
R$ 1.899,58
R$ 1.899,58
R$ 1.899,58

Número de Parcelas
7

Prazo de Pagamento

Moeda

Fracionado

Real

Endereço de cobrança
Rodovia RS 239, nº 2350 ,
93352-000
Novo Hamburgo
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Observações
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A AIG Seguros Brasil S.A., tendo em vista as declarações constantes na Proposta que lhe foi apresentada pelo segurado
e que fica fazendo parte integrante deste contrato, obriga-se a indenizar, nos termos e sob as condições gerais, especiais
e/ou particulares convencionados, as consequências dos eventos discriminados neste contrato de seguros.
Entende-se por Estipulante: Pessoa física ou jurídica que propõe a contratação de plano coletivo, ficando investida de
poderes de representação do segurado.
Entende-se por Segurado: Pessoa física ou jurídica que, tendo interesse segurável, contrata o seguro em seu benefício
pessoal ou de terceiro.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep
poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo
constante da apólice/proposta.
A íntegra das Condições Gerais do Seguro pode ser acessada diretamente pelo site da SUSEP através do
http://www.susep.gov.br/menu/servicos-ao-cidadao/sistema-de-consulta-publica-de-produtos.
O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do
número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.
O registro deste plano na SUSEP, não implica por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.
O segurado poderá entrar em contato com a SUSEP através do telefone 0800 021 8484.
SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e
controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Fale com a AIG
SAC (Central 24h): 0800 726 6130
SAC - Atendimento a deficientes auditivos e da fala (Central 24h): 0800 724 0149
Ouvidoria (2ª a 6ª feira, das 9h às 18h): 0800 724 0219
Ouvidoria - Atendimento a deficientes auditivos e da fala (2ª a 6ª feira, das 9h às 18h): 0800 200 1244

Fabio Protasio Jorge de Oliveira
Diretor AIG Seguros Brasil S.A.
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Condições Contratuais
Ambiental - Transportes
Apólice Nº: 087372020010313000481

ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE
As Especificações estão sujeitas aos demais termos e condições da Apólice e somente terão validade à medida que
interpretadas em conjunto o restante da Apólice.
I. Segurado:

II.

TEDE TRANSPORTES LTDA

CNPJ:

02.484.555/0001-81

Endereço de cobrança:

Rodovia RS 239, nº 2350, . CEP: 93352-000 / Ipiranga, Novo Hamburgo - Rio
Grande do Sul

III.

Início: ás 24h de 27/08/2020
Período de Vigência:
Fim: ás 24h de 27/08/2021

IV. Limite máximo indenização por
evento:

R$ 100.000,00

Limite máximo indenização por
agregado:

R$ 500.000,00

A soma de todas as indenizações e despesas pagas em todas as Garantias em um mesmo evento, não deverá exceder o
Limite Máximo de Indenização por Evento da Apólice.
A soma de todas as indenizações e despesas pagas em todas as Garantias e em todos os eventos que ocorrerem na vigência
da apólice, não deve exceder o Limite Máximo de Indenização Agregado da Apólice.
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V.
Coberturas:
Básica - Reclamações de terceiros relativas a transporte Danos Pessoais, Danos Materiais e Custos de Limpeza - clean
up.
Cobertura Adicional a Condições de Poluição decorrentes de
eventos não diretamente relacionados a colisão, capotagem,
abalroamento e tombamento do veículo transportador

VI.

Sub Limite de Prêmio por
Indenização por Evento Cobertura
(percentual do LMI por evento da
Apólice):

Prêmio por
cobertura:

100%

R$ 11.144,88

100%

R$ 1.238,32

Franquias:
Básica - Reclamações de terceiros relativas a transporte - Danos
10% dos prejuzos com mínimo R$ 5.000,00
Pessoais, Danos Materiais e Custos de Limpeza - clean up.
Cobertura Adicional a Condições de Poluição decorrentes de eventos não
diretamente relacionados a colisão, capotagem, abalroamento e
10% dos prejuzos com mínimo R$ 5.000,00
tombamento do veículo transportador
Franquia Especial
R$ 50000,00
Se no momento do sinistro o segurado não tiver contrato válido com empresa de atendimento emergencial devidamente
licenciada, será aplicada, para todas as coberturas, a franquia diferenciada, conforme indicado no quadro acima.
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VII. Prêmio líquido:

R$ 13.297,08

VIII. Detalhes do risco

Produtos transportados:

Detalhamento da carga:
Frequência mensal de embarques:
Tipo de frota:
Quantidade de veículos:
Rotas:

Máquinas, tratores, carros, eletrodomésticos e/ou
eletroeletrônicos,Matérias primas: Algodão, tecidos, couro,
metais, vidro, papel, plástico (polímeros: polietileno, PVC,
etc), cerâmica, cinzas, e/ou madeira ,Produtos acabados:
Autopeças, cabos, fios elétricos, pneus, câmaras de ar,
móveis, brinquedos, ferramentas, produtos
plásticos/metálicos, material de construção,
embalagens/caixas, calçados e/ou vestuáriosTintas,
corantes, pigmentos, solventes, tíner e/ou vernizes
N/A
500
Próprios: 100 Agregados: 200 Terceiros: 0
300
São Paulo; Santa Catarina; Rio Grande do Sul;

IX. Exclusões
Vide clausulado padrão.
Foram considerados para fins de cotação apenas os produtos descritos no item “Carga transportada e detalhamento da
carga, se aplicável”, em seus respectivos estados físicos, estando excluídos, portanto, quaisquer componentes, derivados,
subprodutos ou matérias primas destes produtos.”
Excluído o transporte de gases.
Excluído o transporte de combustíveis.
Excluído o transporte de óleo vegetal.
Excluído o transporte de óleo lubrificante granel.
Excluído o transporte de produtos químicos.
Excluído o transporte em frota terceirizada.

X. Âmbito geográfico:

Todo território nacional

XI. Condições Especiais e/ou Particulares:
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XII. Questionário de Risco
Razão social e CNPJ:
Atividade selecionada
Estados selecionados
Sinistralidade
Frota
Porcentagem Cargas:

Produtos selecionados:

Detalhamento da carga:
Contratar Não Acidentes:
Contratar Transporte Rodofluvial:
Contratar Extensão Mercosul/Chile:
Contrato com empresa de atendimento emergencial:
XIII. Atendimento Emergencial:

TEDE TRANSPORTES LTDA; 02.484.555/0001-81
Transportadora
São Paulo;Santa Catarina;Rio Grande do Sul
Sim
Próprios: 100 Agregados: 200 Terceiros: 0
Sólidos: 60% Líquidos: 40% Gases: 0%
Máquinas, tratores, carros, eletrodomésticos e/ou
eletroeletrônicos,Matérias primas: Algodão, tecidos, couro,
metais, vidro, papel, plástico (polímeros: polietileno, PVC,
etc), cerâmica, cinzas, e/ou madeira ,Produtos acabados:
Autopeças, cabos, fios elétricos, pneus, câmaras de ar,
móveis, brinquedos, ferramentas, produtos
plásticos/metálicos, material de construção,
embalagens/caixas, calçados e/ou vestuáriosTintas,
corantes, pigmentos, solventes, tíner e/ou vernizes
N/A
Sim
Não
Não
Sem Contrato
Segurado deseja aderir, gratuitamente, ao pacote de
benefícios de uma das empresas com acordo operacional
junto à AIG? SIM (Ambipar)

As Especificações estão sujeitas aos demais termos e condições da Apólice e somente terão validade à medida que
interpretadas em conjunto o restante da Apólice
Em caso de sinistros a AIG deverá ser imediatamente comunicada através do número 0800-725 5508.
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CONDIÇÕES GERAIS
RESPONSABILIDADE POR DANOS AMBIENTAIS DECORRENTES DO TRANSPORTE
AS COBERTURAS CONTIDAS NESTAS CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO CONTÉM REQUERIMENTOS À BASE DE
OCORRÊNCIA. POR FAVOR, LEIA ATENTAMENTE.
TODAS AS PALAVRAS INICIADAS EM LETRAS MAIÚSCULAS SÃO TERMOS DEFINIDOS E DEVEM SER
INTERPRETADAS DE ACORDO COM AS DEFINIÇÕES CONTIDAS NESTAS CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO, SENDO
QUE O MASCULINO INCLUIRÁ O FEMININO, O SINGULAR, O PLURAL E VICE-VERSA.
Várias disposições destas Condições Gerais do Seguro restringem coberturas. Leia atenta e cuidadosamente a íntegra
destas Condições Gerais do Seguro, da Apólice ou de qualquer outro documento especial ou particular devidamente
estipulado entre as partes, para que os direitos e deveres fiquem claros, bem como para que o que está ou não coberto por este
seguro seja bem determinado entre as partes. O seguro é aceito e a Apólice é emitida com base na confiança da veracidade e
lisura das declarações feitas pelo Segurado e no Questionário, de modo que o que for declarado neste será tido como parte
integrante da contratação.

Seção I - INFORMAÇÕES PRELIMINARES
A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.
O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.
O Segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número
de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

Seção II - OBJETIVO DO SEGURO
Pelo presente contrato de seguro, a Seguradora obriga-se a assegurar o interesse legítimo do Segurado com relação a sua
responsabilização por dano(s) oriundo(s) de Condição(ões) de Poluição decorrentes da Carga transportada, observadas as
condições contratuais abaixo.

Seção III – DEFINIÇÕES
A.

Acidentes: Colisão, capotagem, abalroamento ou tombamento do Meio de Transporte.

B.

Apólice: Conjunto de documentos, dentre os quais as condições contratuais (gerais, especiais e particulares), eventuais
questionários e as especificações da Apólice, que formaliza o contrato de seguro, estabelecendo os direitos e as obrigações da
Seguradora e do Segurado e discriminando as garantias contratadas.
C.

Apólice à Base de Ocorrências ("Occurrence Basis"):Aquela que define, como objeto do seguro, o pagamento 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 aprovado pela Seguradora, desde que:
a) os danos tenham ocorrido durante o Período de Vigência da Apólice ; e
b) o Segurado pleiteie a garantia durante a vigência da Apólice ou nos prazos prescricionais em vigor.

D.

Apólice à Base de Reclamações ("claims made basis"): Forma de contratação de seguro de responsabilidade 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 reparação de danos, estipuladas por tribunal civil ou por acordo aprovado pela
Seguradora, desde que:
a) a Condição de Poluição tenha ocorrido durante o Período de Vigência da Apólice ou durante o Período de
Retroatividade; e
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b) o terceiro apresente a reclamação ao Segurado:
1) durante a vigência da Apólice; ou
2) durante o prazo complementar, quando aplicável; ou 3) durante o prazo suplementar, quando aplicável.
vinculadas a fato ou circunstância que não tenham sido previamente notificados pelo Segurado.

E.
F.

Aviso de Sinistro: É o aviso ou comunicação, por escrito, enviada pelo Segurado à Seguradora, da ocorrência de uma
Reclamação.
Beneficiário: Pessoa jurídica à qual é devida a indenização em caso de sinistro, se assim indicado nas especificações
da Apólice.

G.

Carga: Mercadorias, produtos ou resíduos listados na especificação da Apólice, em seus respectivos estados físicos,
transportados para entrega pelo Segurado ou por um transportador contratado, desde que o Segurado ou o
transportador contratado seja devidamente licenciado para o transporte de tais mercadorias, produtos ou resíduos.

H.

Condição de Poluição: depósito, descarga, dispersão, liberação ou derrame, de qualquer sólido, líquido, gasoso ou
térmico irritante ou contaminante que altere a qualidade do meio ambiente nos termos da Legislação Ambiental,
incluindo, mas não limitado a fumaça, vapores, fuligem, gases, ácidos, alcalinos, produtos químicos tóxicos, substâncias
perigosas, materiais de baixa-radioatividade, resíduos (inclusive hospitalares, infecciosos e patológicos), dispostos no ou
sob o solo, ou em qualquer estrutura física construída sobre o solo, na atmosfera, ou em qualquer curso ou corpo d´água,
inclusive águas subterrâneas, desde que tais condições não estejam naturalmente presentes no ambiente nas
quantidades ou concentrações descobertas.

I.

Condições Gerais do Seguro: Conjunto das cláusulas que estabelecem as obrigações e os direitos das partes
contratantes de um seguro.
J. Contenção de Sinistro: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais
para: (i) evitarem o sinistro iminente que seria coberto pelo presente contrato de seguro, a partir de um incidente, sem as
quais os eventos cobertos e descritos na presente apólice seriam inevitáveis ou ocorreriam de fato; e (ii) minorar as
consequências de um sinistro, evitando a propagação dos riscos potencialmente cobertos.
K.

Contrato Segurado: Contrato ou acordo celebrado pelo Segurado e cuja responsabilidade dele decorrente tenha sido
aceita pela Seguradora, bem como tal contrato esteja mencionado nas especificações da Apólice ou em Endosso.

L.

Custos de Defesa: Custos, encargos, despesas e honorários advocatícios, previamente informados à Seguradora, a
serem incorridos pelo Segurado, quando do recebimento de Reclamações de terceiros relacionadas a um Evento,
desde que o objeto da demanda esteja relacionado a um Custo de Limpeza, a um Dano Material , a um Dano Moral
e/ou a u m Dano Pessoal. Com relação ao Segurado pessoa física, tais custos são limitados às esferas cível e
administrativa, sendo que, na esfera administrativa, somente estarão cobertos Custos de Defesa relacionados a Termos
de Ajustamento de Conduta (TACs). Com relação ao Segurado pessoa jurídica, tais custos poderão ser relacionados às
esferas cível, criminal e administrativa, sendo que, na esfera administrativa, somente estarão cobertos Custos de Defesa
relacionados a TACs.

M.

Custos de Limpeza: Custos, encargos e despesas, previamente informados à Seguradora, a serem incorridos pelo
Segurado, para investigação, remoção, tratamento e monitoramento de solo, águas superficiais, águas subterrâneas ou
de outros tipos de contaminação decorrentes de Condições de Poluição e nos termos da Legislação Ambiental. Os
Custos de Limpeza também incluem os custos a serem incorridos pelo Segurado para reparar, restaurar ou substituir
bens móveis ou imóveis que foram danificados durante remoção, tratamento e monitoramento relacionados à Condições
de Poluição .

N.

Dano Material:
i.
ii.

dano físico ou destruição de bens tangíveis de terceiros;
perda de uso de bens tangíveis de terceiros, diretamente atingidos pela Condição de Poluição, independente se
os mesmos tenham ou não sido destruídos ou danificados;
iii. diminuição do valor de bens patrimoniais de terceiros desde que os mesmos tenham sido danificados ou destruídos,
estejam localizados fora dos Locais de Risco, e não sejam de propriedade do Segurado;
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iv. Danos a Recursos Naturais .

O.

Dano Moral: Angústia psíquica, estresse ou choque emocional de um indivíduo ou grupo de pessoas determinado,
diretamente relacionado a uma Condição de Poluição nos termos da Legislação Ambiental, reconhecido através de
decisão judicial transitada em julgado ou por transação judicial com anuência da Seguradora.

P.

Dano Pessoal: Lesão física, doença ou enfermidade ocorrida em qualquer terceiro, desde que pessoa física, inclusive
resultando em morte; e qualquer custo de acompanhamento médico/hospitalar, reconhecida através de decisão judicial
transitada em julgado ou por acordo com anuência da Seguradora.

Q.

Danos a Recursos Naturais: Dano físico ou destruição, incluindo a consequente perda de valor, de terras, fauna, flora,
biota, ar, água, corpos hídricos superficiais, águas subterrâneas, fontes de abastecimento de água potável, e outros
recursos naturais pertencentes, geridos, mantidos em confiança, ligados ou controlados pelo poder público, qualquer
governo estrangeiro ou qualquer comunidade sensível afetada, tais como tribos indígenas ou quilombolas, nos termos da
Legislação Ambiental, reconhecidos através de decisão judicial transitada em julgado ou por acordo com anuência da
Seguradora. Os Danos a Recursos Naturais também incluem o reembolso dos custos decorrentes de compensação
ambiental e a serem incorridos pelo Segurado, conforme demonstrado em laudo técnico e requerido por uma entidade
governamental, desde que tal compensação esteja diretamente relacionados ao recurso natural que foi ou será perdido,
alterado ou descaracterizado em função da Condição de Poluição.

R.

Data de Início: Data a partir da qual estão em vigor as coberturas contratadas, e após a qual ocorre a Condição de
Poluição, conforme estabelecida nas especificações da Apólice.

S.

Endosso: Documento emitido pela Seguradora e por meio do qual é(são) alterado(s) dado(s) e/ou condição(ões) de uma
Apólice, em comum acordo com o Segurado.

T.

Evento: A ocorrência simples, continuada, relacionada ou ininterrupta de uma mesma Condição de Poluição.

U.

Eventos não acidentais: Condição de Poluição diretamente decorrente de quebra, queda, derrame, vazamento,
arranhadura, amolgamento, amassamento, má arrumação e/ou má estiva; e oxidação ou ferrugem da Carga.

V.

Fato Gerador: Qualquer acontecimento que produza danos, garantidos pelo seguro, e atribuídos, por terceiros
pretensamente prejudicados, à responsabilidade do segurado.

W.

Franquia: Conforme definida na Seção VIII das presentes Condições Gerais, e detalhada na especificação da Apólice.

X.

Legislação Ambiental: Qualquer legislação ou regulamentação federal, estadual, distrital ou municipal, incluindo-se, mas
não se limitando a, estatutos, regramentos, portarias e documentos de orientação de autoridades públicas que se
apliquem à existência de Condição de Poluição .

Y.

Limite Máximo de Garantia da Apólice (LMG): indenização máxima a ser paga pela Seguradora, consideradas todas
a s indenizações realizadas durante o Período de Vigência da Apólice. Uma vez atingido o LMG, a apólice será
cancelada.

Y.

Limite Máximo de Indenização por Cobertura (LMI): Indenização máxima a ser paga pela Seguradora a qualquer
momento durante o Período de Vigência da Apólice por danos relacionados a uma mesma cobertura.

AA.

Limite por Evento: Indenização máxima a ser paga pela Seguradora a qualquer momento por danos oriundos de um
mesmo Evento.

BB.

Linha de base: linha de baixa-maré ao longo da costa, tal como indicada nas cartas marítimas de grande escala,
reconhecidas oficialmente pelo Brasil, em conformidade com a Convenção da ONU sobre os Direitos do Mar.

CC. Meio de Transporte: veículo sobre rodas utilizado para o Transporte da Carga.
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DD.

Percurso fluvial: navegação que se faz entre portos brasileiros, em hidrovias oficiais e cujo percurso ininterrupto não
ultrapasse 184 quilometros.

EE. Percurso marítimo: navegação entre portos brasileiros, a uma distância máxima de 22 milhas náuticas (~45 quilometros)
da Linha de Base e cujo percurso ininterrupto não ultrapasse 100 milhas náuticas (~184 quilometros).
FF.

Perdas e Danos: Significam, dentro de cada cobertura aplicável:
i. Custos de Limpeza;
ii. Custos de Defesa;
iii. Sentenças ou liquidações de indenizações de natureza monetária, autorizados pela Seguradora, em razão de
Danos Pessoais, Danos Morais e/ou Danos Materiais consequentes da Condição de Poluição;
iv. Termos de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado com qualquer autoridade, desde que as ações previstas no
mesmo estejam diretamente relacionadas às Coberturas contratadas.

GG. Período de Vigência da Apólice: Período estabelecido nas especificações da Apólice ou qualquer período mais curto
resultante do cancelamento da Apólice.
HH.

Prazo Prescricional: Prazo de perecimento da pretensão do Segurado contra a Seguradora e desta contra aquele,
nos termos do Código Civil Brasileiro.

II.

Prêmio: significa o preço do Seguro, ou seja, é o valor que o Segurado paga à Seguradora para que esta assuma os
riscos cobertos pela Apólice.

JJ. Proposta: Documento no qual o Segurado ou seu corretor de seguros define as condições da Apólice.
KK. Reclamação: (i) documento por escrito recebido pelo Segurado, alegando sua obrigação ou responsabilidade por
Custos de Limpeza, Dano Material, DanoMoral e/ou Dano Pessoal oriundo(s) de uma Condição de Poluição e
buscando uma reparação por parte do Segurado ou (ii) documento por escrito emitido pelo próprio Segurado
informando uma Condição de Poluição identificada durante o Período de Vigência da Apólice , reportada à
Seguradora assim que possível após o seu descobrimento e durante o Período de Vigência da Apólice e, quando
requerido, reportada ao órgão ambiental competente de acordo com a Leis Ambientais vigentes.
LL. Rotas: trajetos rodoviários percorridos pelo Segurado para o transporte da Carga entre os estados de origem e destino,
listados na especificação da apólice.

MM. Segurado: pessoa(s) nomeada(s) nas especificações da Apólice, incluindo,
(i)

enquanto pessoa física: administrador(es), dirigente(s), sócio(s), empregado(s) e prestador(es) de serviço(s) do

Segurado pessoa jurídica, e
(ii)

como pessoa jurídica
a. aquela(s) nomeada(s) nas especificações da Apólice e suas filiais;
b. demais pessoas jurídicas cujo quadro societário seja idêntico ao do Segurado nomeado na especificação da
Apólice;
c. demais pessoas jurídicas cujo quadro societário contenha ao menos um sócio em comum com Segurado
nomeado na especificação da Apólice, desde que este sócio tenha cargo de gestão em ambas as empresas.
d. demais pessoas jurídicas nas quais exista participação acionária do Segurado nomeado na especificação da
Apólice superior a 50%.

NN. Seguradora: AIG Seguros Brasil S.A.
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OO. Transporte: significa a movimentação de Carga, pelo Segurado, através de um Meio de Transporte a partir do local
onde ele é aceito por um transportador devidamente licenciado, até que ele seja movido:
Para o local onde o transportador, finalmente, entregá-la; ou
Em caso de resíduos, para uma unidade de disposição de resíduos para a qual o transportador entregá-la.
O Transporte inclui o carregamento direto da Carga em um Meio de Transporte ou descarregamento da Carga de um Meio
de Transporte, desde que tal operação seja feita pelo Segurado.

Seção IV – COBERTURAS
COBERTURA AUTOMÁTICA – DESPESAS EMERGENCIAIS
A Seguradora garante ao Segurado o reembolso ou o pagamento em seu nome de despesas de Contenção de Sinistro ,
incorridas pelo Segurado dentro do prazo de 5 (cinco) horas a partir da ocorrência da Condição de Poluição, para conter ou
mitigar tal Condição de Poluição de forma imediata, sendo que tais despesas deverão estar obrigatoriamente relacionadas
à(s) cobertura(s) contratada(s). Esta cobertura será concedida somente em conjunto com as cobertutas A ou B e será garantida
se atendidas, cumulativamente, as seguintes condicionantes:
(i) o Segurado tiver informado à Seguradora na forma descrita na Seção VI destas Condições Gerais do Seguro ;
(ii)
(iii)

a ocorrência desta Condição de Poluição tiver sido comunicada ao órgão ambiental competente, quando
requerida, em conformidade com a Legislação Ambiental;
a cobertura relacionada à Despesa Emergencial despendida tiver sido contratada.

As seguintes coberturas estarão em vigor somente se constantes na especificação da Apólice.

COBERTURA A – CONDIÇÕES DE POLUIÇÃO DECORRENTES DE ACIDENTE COM O MEIO DE TRANSPORTE
DURANTE O TRANSPORTE DE CARGA
A Seguradora garante ao Segurado o reembolso ou o pagamento em seu nome de Reclamações e m função de Acidente
durante o Transporte realizado pelo Segurado que ocasione Condições de Poluição decorrente da Carga ou do tanque de
combustível e fluidos automotivos do Meio de Transporte ; desde que sejam atendidas, concomitantemente, às seguintes
condições:
(i) Transporte realizado em modal rodoviário;
(ii) Condição de Poluição diretamente decorrente de Acidente em uma das Rotas;
(iii) Transporte realizado em Território Nacional, admitindo-se a alteração deste âmbito, mediante acordo explicitado no
Frontispício/Especificação da apólice e observada a possibilidade de aplicação de franquia especial; e
(iv) o vazamento do tanque de combustível ou fluido automotivo, se houver, tenha ocorrido durante o Transporte de uma
Carga coberta por esta apólice.

COBERTURA B – CONDIÇÕES DE POLUIÇÃO DECORRENTES DE EVENTOS NÃO ACIDENTAIS DURANTE O
TRANSPORTE DE CARGA
A Seguradora garante ao Segurado o reembolso ou o pagamento em seu nome de Reclamações em função de Evento Não
Acidental durante o Transporte realizado pelo Segurado, que ocasione Condições de Poluição decorrente da Carga ou do
tanque de combustível e fluidos automotivos do Meio de Transporte ; desde que sejam verificadas, concomitantemente, as
seguintes condições:
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(i)
a Condição de Poluição não seja decorrente de um Acidente;
(ii) a ocorrência desta Condição de Poluição seja consequência direta um Evento Não Acidental em uma das Rotas;
(iii)
(v)

o vazamento do tanque de combustível ou fluido automotivo, se houver, tenha ocorrido durante o Transporte de uma
Carga coberta por esta apólice; e
a Cobertura A tenha sido contratada.

COBERTURA C – CONDIÇÕES DE POLUIÇÃO DURANTE PERCURSO COMPLEMENTAR FLUVIAL OU MARÍTIMO
A Seguradora garante ao Segurado o reembolso ou o pagamento em seu nome de Reclamações em função de Condições
de Poluição ocorridas durante o Transporte da Carga em Percurso Fluvial ou Percurso Marítimo, desde que preenchidas
simultaneamente as condições abaixo:
(i) o transporte aquaviário seja parte integrante do transporte rodoviário, como seu complemento, no formato Percurso
Fluvial ou Percurso Marítimo , deacordo com o que for indicado na especificação da apólice;
(ii) as viagens sejam feitas em veículo sobre balsas de linhas regulares, de navegação fluvial ou marítima, e devidamente
cadastrados na Capitania dos Portos ou nas Sociedades Classificadoras de Navios; e
(iii)

a Cobertura A tenha sido contratada.

Seção V – EXCLUSÕES
1. EXCLUSÕES COMUNS – APLICÁVEIS A TODAS AS COBERTURAS
A.

AGRAVAMENTO DO RISCO

Condições de Poluição decorrentes de qualquer conduta do Segurado que agrave intencionalmente o risco coberto por este
seguro.

B.

AMIANTO E CHUMBO

Custos de Limpeza decorrentes de uma Condição de Poluição derivada de amianto ou de qualquer material que contenha
amianto ou de tinta à base de chumbo instalada ou aplicada em, sobre ou a qualquer edifício ou outra estrutura. Esta exclusão
não se aplica a (i) Reclamações por Danos Pessoais, Danos Morais ou Danos Materiais ou (ii) Custos de Limpeza para a
recuperação de solo, águas superficiais ou águas subterrâneas.

C.

ATOS DOLOSOS

Quaisquer Perdas e Danos decorrentes de atos ilícitos dolosos ou culpa grave equiparável ao dolo, praticado pelo Segurado,
pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro. Em se tratando de Segurado pessoa jurídica, esta exclusão
aplicase também aos atos praticados pelos sócios controladores, dirigentes, administradores legais, beneficiários e seus
respectivos representantes legais.

D.

BENEFICIÁRIO E/OU SEGURADO VERSUS SEGURADO

Quaisquer Perdas e Danos decorrentes de Reclamação de um Beneficiário e/ou Segurado contra um Segurado no âmbito
desta Apólice.
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E.

CARREGAMENTO OU DESCARREGAMENTO EM LOCAL CONTAMINADO

Reclamações por Condições de Poluição ocorridas durante o carregamento ou descarregamento da Carga, em local que já
esteja contaminado.

F.

CARGA EM POSSE DE TERCEIRO

Condições de Poluição causadas pela Carga enquanto em poder de terceiro, que não o Segurado, seu representante ou
subcontratado .

G.

CARGA EM REPOUSO

Condições de Poluição causadas pela Carga durante um período de repouso maior que 36 (trinta e seis) horas.
H.

CARGA FORA DO MEIO DE TRANSPORTE

Quaisquer Reclamações decorrentes d e Condições de Poluição cujo início seja: (i) anterior ao Transporte da Carga; (ii)
posterior à entrega da Carga em seu destino final; ou (iii) enquanto a Carga estiver armazenada fora do Meio de Transporte.

I.

CONHECIMENTO ANTERIOR

Condições de Poluição conhecidas pelo Segurado, seus representantes legais (gerente, administrador, diretor, sócio ou
acionista) ou qualquer empregado responsável por assuntos relacionados a riscos ambientais, existentes antes da Data de
Início desta Apólice, e não divulgadas por ocasião da proposta e questionário de seguro para esta Apólice, ou qualquer
Apólice anterior da qual esta Apólice seja uma renovação.
J.

DANOS CAUSADOS PELO MEIO DE TRANSPORTE

Quaisquer Danos Materiais causados pelo Meio de Transporte.

K.

EXCESSO DE CARGA, PESO OU ALTURA

Quaisquer Reclamações decorrentes de Condições de Poluição causadas por Meio de Transporte com excesso de carga,
peso ou altura, desde que tal(is) excesso(s) seja(m) a causa determinante do Evento.

L.

GUERRA, TUMULTO OU ATO TERRORISTA

Quaisquer Perdas e Danos baseados ou decorrentes de qualquer consequência, direta ou indireta, de guerra, invasão, ato de
inimigos estrangeiros, hostilidades, seja declarada ou não, guerra civil, rebelião, revolução, insurreição, seja militar ou por
usurpação de poder, greve, motim, desordem ou comoção civil. Não obstante o que em contrário possam dispor as Condições
Gerais, Especiais e/ou Particulares do presente seguro, fica entendido e acordado que, para efeito indenitário, não estarão
cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, cabendo à Seguradora comprovar com
documentação hábil, acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independente de seu
propósito, e desde que este tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública
competente .
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M.

INCÊNDIO OU EXPLOSÃO

Quaisquer Condições de Poluição decorrentes de incêndio do veículo e/ou da Carga, causado por combustão espontânea,
sem que ocorra um Acidente.

N.

LOCAL DE PROPRIEDADE DO SEGURADO

Quaisquer Custos de Limpeza em local que seja operado ou controlado pelo Segurado , exceto quando a Condição de
Poluição ocorrer durante o carregamento ou descarregamento da Carga.

O.

MÁ CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO

Condições de Poluição diretamente decorrentes do mau estado de conservação ou funcionamento do Meio de Transporte.
P.

MATERIAL NUCLEAR

Quaisquer Perdas e Danos direta ou indiretamente decorrentes ou relacionados com o uso de material nuclear para quaisquer
fins, incluindo explosão nuclear provocada ou não, bem como a contaminação radioativa ou exposição à radiações nucleares ou
ionizantes.

Q.

MATERIAL MICROBIANO

Reclamações decorrentes de Material Microbiano.
R.

MEIO DE TRANSPORTE E CARGA TRANSPORTADA

Quaisquer danos a qualquer a qualquer Meio de Transporte utilizado bem como à Carga.

S.

MULTAS

Quaisquer custos ou danos decorrentes de sanções pecuniárias incluindo, mas não limitado às esferas criminal, civil,
administrativa, processual e tributária.

T.

NÃO CUMPRIMENTO

Condições da Poluição baseadas em ou atribuíveis ao não cumprimento, pelo Segurado , de quaisquer leis, instrumentos
legais, estatutos sociais, regulamentos, diretrizes ou normas com força de lei, nacionais, estaduais ou municipais, ou de
notificações, despachos ou instruções de qualquer órgão ou departamento governamental ou legislativo.

U.

RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

Quaisquer Perdas e Danos decorrentes da responsabilidade de outras pessoas, físicas ou jurídicas, assumida pelo Segurado
em decorrência de qualquer contrato ou acordo, a menos que a responsabilidade do Segurado exista mesmo na ausência de
tal contrato ou acordo, ou quando o contrato ou acordo sejam um Contrato Segurado.
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V.

RESPONSABILIDADE DOS EMPREGADORES

Quaisquer Perdas e Danos decorrentes de danos sofridos por qualquer empregado d o Segurado durante o exercício do
trabalho ou por qualquer outra pessoa cujo direito surja em razão de relação trabalhista, inclusive terceirizados ou
subcontratados, bem como de pessoas que tenham relação de consaguinidade e/ou parentesco e/ou qualquer outro tipo de
relação com tal empregado.

W.

TERCEIRO CONTROLADORES OU CONTROLADOS PELO SEGURADO

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 possibilidade de
exercer controle comum do Segurado e do reclamante.

X.

TRANSPORTE E/OU ENTREGA INADEQUADOS

Quaisquer danos causados por Transporte e/ou entrega em recipientes inadequados, b e m como em desacordo com o
contratado.

Y.

TRANSPORTE IRREGULAR

Quaisquer danos causados por motorista não habilitado para o transporte da Carga.

Z.

VIAS PROIBIDAS

Reclamações decorrentes de eventos ocorridos em vias proibidas ao trânsito do Meio de Transporte.

Seção VI – DISPOSIÇÕES SOBRE RECLAMAÇÕES E AVISO DE SINISTRO
Será indicado nas especificações da Apólice o Segurado que irá atuar perante à Seguradora em nome de todos os outros
Segurados, se houver.

A. AVISO DE SINISTRO
O Segurado deve enviar comunicado por escrito sobre a ocorrência de uma Condição de Poluição assim que tomar
conhecimento. O comunicado sob o âmbito de qualquer cobertura deverá incluir:
(i)

todas as informações razoáveis obtidas com relação ao momento, local e circunstâncias da Condição de

Poluição;
(ii) os nomes e endereços do(s) reclamante(s), potenciais reclamantes e testemunhas disponíveis;
(iii) os Danos Materiais, Danos Pessoais e Custos de Limpeza que resultaram ou possam resultar da Condição
de Poluição;
(iv)
todas as demandas, citações, notificações ou outros processos ou documentos protocolados perante o Poder
Judiciário, órgãos administrativos ou investigativos, inclusive órgãos ambientais e Ministério Público;
(v)
qualquer outra informação que esteja em posse do Segurado ou de seus especialistas contratados que a
Seguradora considere razoavelmente necessária.
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Quando as Despesas Emergenciais tiverem sido incorridas, o Segurado deve encaminhar à Seguradora, no prazo de
10 (dez) dias a partir do conhecimento da Condição de Poluição em decorrência da qual as Despesas Emergenciais
tenham sido incorridas, todas as informações relacionadas às Despesas Emergenciais que tenham tornado-se
disponíveis durante este período de 10 (dez) dias. No mínimo, tais informações devem incluir a causa e a localização da
ocorrência de Condição de Poluição, os custos incorridos e as faturas e relatórios de despesas a ele associadas.
Informações adicionais incluem, mas não se limitam a: relatórios técnicos, análises laboratoriais, estudos de caso,
relatórios de especialistas, investigações, dados coletados, notas fiscais adicionais, correspondências regulamentares
ou qualquer outro documento relativo a tais Despesas Emergenciais.
Todos os documentos deverão ser enviados ao seguinte endereço:

AIG SEGUROS BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DE SINISTROS RE
Avenida Doutor Chucri Zaidan, nº 296, 17º e 18° andares Vila Cordeiro - São Paulo/SP – CEP 04.583-110
Fax:
EMail:
Ou outro(s) endereço(s) se informado pela Seguradora por escrito.

B. RECLAMAÇÃO DE UMA CONDIÇÃO DE POLUIÇÃO RELACIONADA A UM MESMO EVENTO
1. No caso de Condições de Poluição que tiveram início na ou após a Data de Início desta Apólice,
comunicadas à Seguradora através de um Aviso de Sinistro, durante o Período de Vigência desta Apólice,
todas as Reclamações referentes ao mesmo Evento ou de efeitos correlatos ou contínuos relacionados a este,
que sejam comunicadas à Seguradora em uma Apólice subseqüente emitida pela mesma, estabelecendo
substancialmente a mesma cobertura que esta Apólice, serão consideradas como tendo sido inicialmente
comunicadas durante o Período de Vigência desta Apólice.

Seção VII – DIREITOS, DEVERES E PERDA DE DIREITO
1.
A Seguradora terá o direito, mas não o dever, de participar das decisões relativas aos Custos de Limpeza e ao ajuste
de qualquer Reclamação ou Despesas Emergenciais, dentro do limite de responsabilidade.
2. O Segurado terá o dever de mitigar e conter a Condição de Poluição ocorrida e terá o dever de limpar a área
ambientalmente danificada de acordo com a Legislação Ambiental e/ou exigências do órgão ambiental, mantendo
profissional(is) ou prestador(es) de serviços competentes aceitos mutuamente pela Seguradora e pelo Segurado. A
Seguradora pode, também, exercer o direito de requerer que tal(is) profissional(is) ou prestador(es) de serviços tenham certas
qualificações a respeito de suas competências, incluindo-se experiência em ocorrências similares de Condição de Poluição,
limpeza, mitigação ou metodologias. A Seguradora terá o direito, mas não o dever, de rever e aprovar todos os aspectos
destes processos de limpeza. O Segurado deverá notificar à Seguradora sobre ações e medidas tomadas em conformidade
com este item.
O Segurado obriga-se ainda a colaborar com a Seguradora ou quem a esta representar permitindo e facilitando o acesso a
todos os registros, informações, declarações, de modo a tornar possível determinar sua participação e limites de sua
responsabilidade ambiental, autorizando a Seguradora a pesquisar e obter registros ou quaisquer outros documentos ou
informações, quando estes não estiverem em seu poder, auxiliando na investigação, na mediação, em acordos judiciais ou
extrajudiciais, bem como no exercício de defesas em quaisquer reclamações ou litígios, não confessando, admitindo erros salvo em juízo, fazendo acordos ou prometendo pagamentos, sem prévia aprovação por escrito da Seguradora.
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3. A Seguradora submeterá à anuência do Segurado quaisquer acordos indenizatórios que forem oferecidos por terceiros ao
Segurado. A recusa do Segurado em dar a sua anuência para estabelecer qualquer acordo indenizatório que esteja dentro
dos limites da responsabilidade deste seguro, recomendado pela Seguradora e aceito pelo reclamante, cessará a obrigação
da Seguradora de defender o Segurado. Consequentemente o Segurado deverá, a partir de então, negociar ou realizar a
defesa de tal Reclamação independentemente da Seguradora e, neste caso, a responsabilidade da Seguradora não
excederá a quantia limite deste seguro, para a cobertura aplicável, subtraindo-se a franquia ou participação obrigatória do
Segurado, ou qualquer saldo remanescente da franquia ou participação obrigatória do Segurado, considerando que a
Reclamação poderia ter sido resolvida se tal recomendação de acordo tivesse sido consentida pelo Segurado.

4. Perda de Direito: Se o Segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir quaisquer
circunstâncias que possam influir na aceitação do risco, proposta ou no valor do prêmio, perderá o direito a qualquer garantia,
além de ficar obrigado ao pagamento do prêmio.
A. Se a inexatidão ou a omissão nas declarações não resultar de má-fé do Segurado , a Seguradora poderá:
a) na hipótese de não ocorrência do sinistro: (i) cancelar o seguro, retendo, do prêmio originalmente pactuado, a
parcela proporcional ao tempo decorrido; ou
(ii) permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença de prêmio cabível;
b) na hipótese de ocorrência de sinistro sem indenização integral: (i) cancelar o seguro, após o pagamento da
indenização, retendo, do prêmio originalmente pactuado, acrescido da diferença cabível, a parcela calculada
proporcionalmente ao tempo decorrido; ou (ii) permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença de prêmio
cabível, ou deduzindo-a do valor a ser indenizado;
c) na hipótese de ocorrência de sinistro com indenização integral, cancelar o seguro, após o pagamento da indenização,
deduzindo, do valor a ser indenizado, a diferença de prêmio cabível.
B. O Segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.
C. O Segurado é obrigado a comunicar, à Seguradora, logo que saiba, todo incidente suscetível de agravar
consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito à garantia, se for provado que silenciou de má-fé.
Recebido o aviso de agravação do risco, sem culpa do Segurado, a Seguradora, no prazo de 15 (quinze) dias a contar
daquele aviso, poderá rescindir o contrato, dando ciência de sua decisão, por escrito, ao Segurado. A rescisão só será
eficaz 30 (trinta dias) após o comunicado, e a diferença do prêmio será restituída pela Seguradora. N a hipótese de
agravamento do risco, sem culpa do Segurado, a Seguradora poderá propor a continuidade do contrato e cobrar a
diferença do prêmio.
D. Além dos demais casos previstos em lei, e nas demais cláusulas deste contrato, o Segurado perderá o direito à garantia
se: (i) deixar de cumprir qualquer obrigação convencionada neste seguro; (ii) descumprir, deliberadamente, qualquer
estatuto, regulamento, portaria, auto de infração, carta de notificação, decreto, instrução normativa, resolução, lei ou
qualquer outro ato normativo, de qualquer agência ou órgão governamental; (iii) procurar obter benefícios ilícitos do seguro;
(iv) dificultar qualquer exame ou diligência, necessários para a ressalva de direitos em relação a terceiros, ou para a
avaliação de danos, em caso de sinistro; (v) omitir, simular ou fraudar qualquer fato ou circunstância relevante para a
garantia de cobertura no âmbito desta Apólice; (vi) deixar de participar uma Reclamação à Seguradora , tão logo tome
conhecimento, e não adotar as providências imediatas para minorar suas consequências.
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Seção VIII - FRANQUIA

A. Franquia Dedutível – Por Evento
Sujeitando-se aos itens acima, este seguro é destinado a pagar os valores referentes a sinistros cobertos por Evento que
excederem o montante da franquia dedutível estabelecida nas especificações da Apólice para a cobertura aplicável, até, mas
não excedendo, o Limite por Evento aplicável.
Se o Evento resultar na cobertura de mais de um tipo de cobertura, apenas o montante de franquia dedutível mais elevado
estabelecido nas especificações da Apólice dentre todas as coberturas aplicáveis será aplicado.
O Segurado deverá prontamente reembolsar a Seguradora pelo adiantamento de qualquer quantia abrangida pela franquia
dedutível.

Seção IX – DISPOSIÇÕES GERAIS

A. Acesso à Informação – O Segurado concorda em fornecer à Seguradora o acesso a qualquer informação desenvolvida
ou descoberta por um Segurado, relativas à ocorrência de uma Condição de Poluição coberta por esta Apólice, sendo
consideradas relevantes ou não pelo Segurado, e em fornecer à Seguradora o acesso para entrevistar qualquer Segurado e
rever quaisquer documentos de um Segurado.

B. Alterações do Contrato de Seguro - O envio de notificação pela Seguradora não acarretará a renúncia ou a modificação
de qualquer cláusula deste contrato de seguro, ou impedirá a Seguradora de fazer valer quaisquer direitos abrangidos por este
seguro, nem os termos deste contrato serão renunciados ou modificados, exceto por Endosso emitido pela Seguradora para
fazer parte deste contrato de seguro.

C. Alteração do Limite Máximo de Garantia - O Segurado, a qualquer tempo, poderá subscrever nova proposta ou solicitar
emissão de Endosso, para inclusão de cobertura, alteração ou aumento do Limite Máximo de Indenização da Cobertura ou
d o Limite Máximo de Garantia da Apólice contratualmente previsto, ficando a critério d a Seguradora sua aceitação e
alteração do prêmio. Na hipótese de aceitação pela Seguradora do novo limite proposto, será adotado o critério restritivo, ou
seja, a aplicação do novo limite contratado será restrito apenas às Reclamações relativas a danos que venham a ocorrer a
partir da data de sua implementação, conforme vigência expressa no respectivo Endosso, prevalecendo o limite anterior para
as Reclamações relativas aos danos ocorridos anteriormente àquela data e a partir da Data de Início.
D. Âmbito Geográfico - Atendidas todas as suas demais disposições, este seguro contempla apenas as Reclamações,
apresentadas no território brasileiro, relativas à danos, despesas e fatos geradores ocorridos no Brasil, admitindo-se, porém a
alteração deste âmbito, mediante acordo, explicitado na Especificação da Apólice.

E. Análise de Propostas - A Seguradora terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos para aceitar ou recusar o risco,
contados da data do recebimento da Proposta pela Seguradora, seja para seguros novos ou renovações, bem como
alterações que impliquem modificação do risco. A emissão desta Apólice, ou do Endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a
partir da data da aceitação da Proposta.
No caso de o proponente ser pessoa física, o prazo estabelecido acima ficará suspenso, caso a Seguradora solicite
documentos complementares para análise do risco, o que poderá ser feito apenas uma vez, voltando a correr a partir do
primeiro dia útil após a data em que se der a entrega destes documentos.
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No caso de o proponente ser pessoa jurídica, o prazo estabelecido acima ficará suspenso, caso a Seguradora, justificando o(s)
novo(s) pedido(s), solicitar documentos complementares para uma melhor análise do(s) risco(s) proposto(s), voltando a correr a
partir do primeiro dia útil após a data em que se der a entrega da documentação.
A aceitação será automática, caso não haja manifestação em contrário no prazo estabelecido.
Caso o seguro venha a ser recusado, dentro do prazo estipulado, a Seguradora enviará uma correspondência comunicando e
justificando a recusa, e, na hipótese da proposta ter sido recepcionada com adiantamento do prêmio, a cobertura do seguro
prevalecerá por mais 2 (dois) dias úteis após a formalização da recusa pela Seguradora e, no prazo máximo de 10 (dez) dias
corridos, os valores pagos serão devolvidos ao proponente descontado a parcela “pro rata temporis” relativa ao período em que
prevaleceu a cobertura atualizados pelo índice IPCA/IBGE da data da formalização da recusa até a dataefetiva da restituição
pela Seguradora.
Nos casos em que a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração da cobertura de resseguro facultativo, os
prazos previstos nesta Cláusula serão suspensos, até que o ressegurador se manifeste formalmente.
A Seguradora, nos prazos estabelecidos nesta Cláusula, deverá informar, por escrito, ao proponente, seu representante legal
ou corretor de seguros, sobre a inexistência de cobertura.
Na hipótese prevista neste item, é vedada a cobrança de prêmio total ou parcial, até que seja integralmente concretizada a
cobertura de resseguro e confirmada a aceitação da proposta.

F.

Cláusula Declaratória – Aceitação - A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante
proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado, exceto quando a contratação se
der por meio de bilhete. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco. Caberá a
sociedade Seguradora fornecer ao proponente, obrigatoriamente, o protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada,
com indicação da data e hora de seu recebimento.
G. Arbitragem - Havendo interesse, em caso de litígio acerca dos termos deste contrato, se assim desejarem e acordarem, as
partes irão submeter o mesmo à arbitragem, com os efeitos do estatuído na Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996.
A contratação da cláusula de arbitragem é facultativamente aderida pelo Segurado, que, ao concordar com sua aplicação,
estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a Seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o
mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.
Caso seja de interesse do Segurado, e de comum acordo com a Seguradora, poderá ser sugerida e incluída no
Frontispício/Especificação da Apólice uma nova cláusula de Arbitragem.

H. Beneficiário Nomeado em Caso de Perda- O Segurado poderá solicitar que os pagamentos de sinistros sejam feitos a
um beneficiário nomeado nas especificações da Apólice, observadas as seguintes condições: (i) o beneficiário nomeado
não é parte do contrato de seguro e não possui quaisquer direitos ou deveres sobre ele, exceto pelo recebimento de
indenização; (ii) as indenizações deverão ser quitadas exclusivamente entre a Seguradora e o Segurado; e (iii) as
obrigações dispostas na Apólice permanecem inalteradas.

I. Cancelamento - O presente contrato de seguro será cancelado:
(i) quando a indenização ou a soma das indenizações pagas atingirem o Limite Máximo de Garantia da Apólice, não tendo o
Segurado direito a qualquer restituição de Prêmio; ou
(ii) total ou parcialmente, a qualquer tempo, mediante acordo entre as partes contratantes:
a) se a pedido do Segurado, a Seguradora retiver, no máximo, além dos emolumentos, o Prêmio calculado de acordo
com a Tabela de Prazo Curto contida na cláusula 9.7 Pagamento do Prêmio. Para prazos não previstos na tabela será
utilizado o percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior. Neste caso, o Prêmio a ser devolvido, será corrigido
pelo índice IPCA/IBGE, a partir da data de recebimento da solicitação de cancelamento; ou
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b) se por iniciativa da Seguradora, esta retiver do Prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao
tempo decorrido. Neste caso, o Prêmio a ser devolvido, será corrigido pelo índice IPCA/IBGE, a partir da data do efetivo
cancelamento.

J.

Cessão - Esta Apólice pode ser cedida com o consentimento prévio e por escrito da Seguradora, mediante cobrança de
prêmio complementar, e tal consentimento não deverá ser indevidamente retido ou atrasado. A cessão dos direitos desta
Apólice não vinculará a Seguradora até que seu consentimento seja endossado.

K.

Condições de Pagamento de Indenização - Fica aqui acordado que qualquer pagamento realizado no âmbito deste
seguro apenas será realizado com a plena observância de todas as leis e regulamentos vigentes no Brasil.
Quaisquer pagamentos a serem suportados pela Seguradora, relacionados a uma
Condição de Poluição, deverão ser fixados e convertidos, bem como estar diretamente vinculados à reparações ou
compensações ambientais; jamais à indenizações substitutivas com destinação a outros fins.
Quando o pagamento for de indenização a terceiros ou prestadores de serviços de urgência e contenção de sinistros, a
Seguradora poderá fazer o pagamento direto ao terceiro, quando autorizado pelo Segurado, salvo quando já indenizado pelo
Segurado, com autorização da Seguradora, caso em que o Segurado será reembolsado.
L.

Cooperação – O Segurado deve cooperar com a Seguradora e oferecer toda assistência razoável na investigação e
defesa de uma Reclamação e no processo de limpeza e mitigação de uma Condição de Poluição ocorrida. No curso da
investigação ou defesa a Seguradora pode requerer declarações por escrito ou o comparecimento do Segurado a reuniões
com a Seguradora. O Segurado deve dar assistência à Seguradora na realização de um acordo, auxiliando, provendo
evidências e obtendo o comparecimento de testemunhas.

M.

Concorrência de Apólices
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.
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 de salvamentos comprovadamente, efetuadas pelo Segurado durante e/ou após a ocorrência de danos a
terceiros, com objetivo de reduzir sua responsabilidade;
b) Valores das reparações estabelecidas em sentença judicial transitada em julgado e/ou por acordo entre partes, nesta
última hipótese com a anuência expressa das sociedades Seguradoras envolvidas.
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 durante e/ou após a ocorrência do sinistro;
b) Valor referente aos Danos Materiais, comprovadamente, causados pelo Segurado e/ou por terceiros na tentativa de
minorar o dano ou salvar a coisa;
c) Danos sofridos pelo bem Segurado.
4. A indenização relativa a qualquer sinistro não poderá exceder, em hipótese alguma, o valor do prejuízo vinculado à cobertura
considerada.
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5. Na ocorrência de sinistro contemplado por coberturas concorrentes, ou seja, que garantam os mesmos interesses contra os
mesmos riscos, em Apólices distintas, a distribuição de responsabilidade entre as sociedades Seguradoras envolvidas deverá
obedecer às seguintes disposições:
I - Será calculada a indenização individual de cada cobertura como se o respectivo contrato fosse o único vigente,
considerando-se, quando for o caso, franquias, participações obrigatórias do Segurado, Limite Máximo de Indenização da
Cobertura e cláusulas de rateio;
II - Será calculada a “indenização individual ajustada” de cada cobertura, na forma abaixo indicada:
a) Se, para uma determinada Apólice, for verificado que a soma das indenizações correspondentes às diversas
coberturas abrangidas pelo sinistro é maior que seu respectivo Limite Máximo de Garantia, a indenização
individual de cada cobertura será recalculada, determinandose, assim, a respectiva indenização individual
ajustada. Para efeito deste recálculo, as indenizações individuais ajustadas relativas às coberturas que não
apresentem concorrência com outras Apólices serão as maiores possíveis, observados os respectivos prejuízos e
limites máximos de responsabilidade. O valor restante do Limite Máximo de Garantia da Apólice será distribuído
entre as coberturas concorrentes, observados os prejuízos e os Limites Máximos de Indenização destas
coberturas.
b) Caso contrário, a “indenização individual ajustada” será a indenização individual, calculada de acordo com o
inciso I deste artigo.
III- Será definida a soma das indenizações individuais ajustadas das coberturas concorrentes de diferentes Apólices,
relativas aos prejuízos comuns, calculadas de acordo com o inciso II deste artigo;
IV- se a quantia a que se refere o inciso III deste artigo for igual ou inferior ao prejuízo vinculado à cobertura concorrente,
cada sociedade Seguradora envolvida participará com a respectiva indenização individual ajustada, assumindo o
Segurado a responsabilidade pela diferença, se houver;
V- se a quantia estabelecida no inciso III for maior que o prejuízo vinculado à cobertura concorrente, cada sociedade
Seguradora envolvida participará com percentual do prejuízo correspondente à razão entre a respectiva indenização
individual ajustada e a quantia estabelecida naquele inciso.
6.
A sub-rogação relativa a salvados operar-se-á na mesma proporção da cota de participação de cada sociedade
Seguradora na indenização paga.
7. Salvo disposição em contrário, a sociedade Seguradora que tiver participado com maior parte da indenização ficará
encarregada de negociar os salvados e repassar a quota-parte, relativa ao produto desta negociação, às demais participantes.

N. Foro - Ficam estabelecidos como competentes para dirimir quaisquer disputas ou litígios originários desta Apólice, os
tribunais no Brasil da cidade de domicílio da Matriz do Segurado contratante desta Apólice.
O. Informações – O Segurado concorda que as declarações feitas no questionário de avaliação de risco e na proposta são
seus conhecimentos e informações; que esta Apólice é emitida em confiança na veracidade de tais informações; e que
este contrato de seguro abrange todos os acordos existentes entre o Segurado e a Seguradora ou qualquer de seus
agentes relacionados a este seguro.

P. Direitos de Acesso e Inspeção – Qualquer dos representantes autorizados da Seguradora terá o direito e a oportunidade,
mas não a obrigação, de entrevistar pessoas empregadas pelo Segurado e de inspecionar a qualquer tempo, durante o
Período de Vigência da Apólice ou após isto, a uma propriedade imóvel do Segurado ou a qualquer outra área,
instalação ou item associado à ocorrência de uma Condição de Poluição. A Seguradora ou seus representantes não
devem assumir qualquer responsabilidade ou dever do Segurado ou de qualquer outra parte, pessoa ou entidade, em
razão deste direito ou inspeção.
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Nem o direito da Seguradora de fazer inspeções, tirar amostras e de monitorar, nem a efetiva realização deste direito, nem
qualquer relatório sobre tais inspeções, amostragens ou monitoramento, devem constituir um atestado, em nome do
Segurado ou de outro, para determinar ou garantir que a propriedade ou as operações realizadas pelo Segurado são
seguras, saudáveis ou estejam de acordo com práticas tecnológicas aceitáveis ou estejam em conformidade com qualquer
lei, norma ou regulamento. O Segurado concorda em fornecer pessoal apropriado para assistir os representantes da
Seguradora durante qualquer inspeção.

Q. Encargos de Tradução - Eventuais encargos de tradução, referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior,
ficarão totalmente a cargo da sociedade Seguradora.
R. Forma de Contratação - Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.
S. Prazo de Pagamento de Indenização - A Seguradora efetuará a indenização da importância a que estiver obrigada, no
prazo de 30 (trinta) dias após protocolo de entrega de todos os documentos básicos previstos no contrato. Caso sejam
necessários documentos e/ou informações complementares para a liquidação do sinistro, mediante dúvida fundada e
justificável, o prazo será suspenso, voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente
atendidas as exigências.
Se este prazo não for cumprido, o valor da indenização estará sujeito à aplicação de juros de mora de 1% ao mês, a partir do
primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da indenização, sem prejuízo de sua atualização.
Nos seguros de danos em que haja pedido de reembolso de valores pagos pelo Segurado a terceiros e que tenha cobertura
securitária, cuja indenização corresponda a reembolso de despesas efetuadas, os valores das indenizações de sinistros ficam
sujeitos a atualização monetária, quando a Seguradora não cumprir o prazo de 30 dias, contratado nas Condições Gerais para
pagamento da indenização, a partir da data do efetivo dispêndio pelo Segurado a terceiro, até a data do efetivo reembolso
feito pela Seguradora, com base na variação positiva do índice IPCA/IBGE.
Se a reparação pecuniária devida pelo Segurado compreender pagamento em dinheiro e prestação de renda ou pensão, a
Seguradora, dentro dos limites previstos na Cláusula 11 pagará preferencialmente a parte em dinheiro. Quando a Seguradora,
ainda dentro aquele limite, tiver que contribuir também para o capital assegurador da renda ou pensão, fá-lo-á mediante o
fornecimento ou a 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 reverterão ao patrimônio da Seguradora.

T. Pagamentos Voluntários - Nenhum Segurado realizará qualquer acordo, fará qualquer pagamento ou assumirá qualquer
obrigação, sem o consentimento da Seguradora, o qual não deverá ser indevidamente retido, exceto por conta do
Segurado. Esta cláusula não será aplicada se tal pagamento ou obrigação for para Despesas Emergenciais ou for em
conformidade com a Legislação Ambiental que exija a imediata recuperação de uma Condição de Poluição ocorrida.
U. Período de Vigência da Apólice - as Apólices, os certificados e os endossos terão seu início e término de vigência às 24
hs das datas para tal fim neles indicadas. No caso de a proposta ter sido recepcionada, com adiantamento de valor para
futuro pagamento parcial ou total do prêmio, o seguro terá seu início de vigência a partir da data da recepção da proposta
pela Seguradora. No caso de a proposta ter sido recepcionada, sem adiantamento de valor para futuro pagamento parcial
ou total do prêmio, terá seu início de vigência a partir da data da aceitação da proposta ou com data distinta, desde que
expressamente acordada entre as partes.
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V. Pagamento do prêmio
1. O prazo limite para o pagamento do Prêmio é a data de vencimento estipulada no documento de cobrança. Se esta data cair
em dia em que não haja expediente bancário, o pagamento do Prêmio poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver
expediente. Se a Reclamação ocorrer antes da data prevista para pagamento do Prêmio único, o direito à Indenização não
ficará prejudicado e o valor do Prêmio será deduzido do valor a ser indenizado. No caso de fracionamento do pagamento do
Prêmio, caso a Reclamação ocorra antes da data do vencimento das demais parcelas para pagamento do Prêmio,
igualmente o direito à Indenização não ficará prejudicado.
A falta de pagamento da primeira parcela ou do prêmio a vista implicará o cancelamento da Apólice.
O respectivo documento de cobrança será encaminhado ao Segurado ou ao seu representante legal, ou, ainda por expressa
solicitação de qualquer um destes, ao corretor de seguros, com antecedência mínima de 5 dias úteis em relação à data do
respectivo vencimento.
2. No caso de fracionamento do Prêmio e configurado a falta de pagamento de qualquer uma das parcelas subsequentes à
primeira, o Período de Vigência da Apólice será ajustado em função do Prêmio efetivamente pago, observada, no mínimo, a
fração prevista na tabela a seguir, sendo o Segurado ou seu representante legal informado por meio de comunicação escrita,
sobre o novo prazo de vigência ajustado:
TABELA DE PRAZO CURTO
Relação % entre a parcela Fração a ser aplicada sobre Relação % entre a parcela Fração a ser aplicada sobre
de Prêmio paga e o
a vigência original
de Prêmio paga e o
a vigência original
Prêmio total da Apólice
Prêmio total da Apólice
13
15/365
73
195/365
20
27
30
37
40
46
50
56
60
60
70

30/365
45/365
60/365
75/365
90/365
105/365
120/365
135/365
150/365
165/365
180/365

75
78
80
83
85
88
90
93
95
98
100

210/365
225/365
240/365
255/365
270/365
285/365
300/365
315/365
330/365
345/365
365/365

Nota: Para percentuais não previstos na tabela acima, deverão ser aplicados os percentuais imediatamente superiores.
3. Restabelecido o pagamento do Prêmio das parcelas ajustadas, acrescidas da cobrança de 2% de multa e juros de mora de
1% ao mês, dentro do novo Período de Vigência da Apólice , ficará automaticamente restaurado o Período de Vigência da
Apólice original.
4. Findo o novo Período de Vigência da Apólice, sem que tenha sido retomado o pagamento do Prêmio, a Seguradora
operará o cancelamento da Apólice.
5. No caso de fracionamento em que a aplicação da tabela de prazo curto não resultar em alteração do Período de Vigência
da Apólice, operará o cancelamento da Apólice.
6. Na hipótese de Reclamação durante o período em que o Segurado esteve em mora, porém beneficiado pelo prazo de
vigência concedido conforme a Tabela de Prazo Curto, sendo o Reclamação indenizável serão descontadas as parcelas
pendentes.
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7. No caso de fracionamento de prêmio, será garantida ao Segurado a possibilidade de antecipar o pagamento do prêmio
fracionado total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros pactuados e não será permitida a cobrança de
nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento.
8. A Seguradora enviará comunicado, através de correspondência à Segurada, até 10 (dez) dias antes do cancelamento,
advertindo quanto à necessidade de quitação da(s) parcela(s) do Prêmio em atraso, sob pena de cancelamento da Apólice.
Decorrido o prazo mencionado sem que tenha(m) sido quitado(s) o(s) Prêmio(s) em atraso, o contrato e/ou aditamento a ele
referente ficará automaticamente e de pleno direito cancelado.
9. O Segurado obriga-se a comunicar à Seguradora eventual mudança de endereço, de modo que esta possa manter o
cadastro do Segurado permanentemente atualizado. O descumprimento desta obrigação desobrigará a Seguradora
relativamente à efetiva ciência do Segurado.
10. Quando o pagamento da Indenização acarretar o cancelamento da Apólice, as parcelas vincendas do Prêmio deverão ser
deduzidas do valor da Indenização, excluído o adicional de fracionamento.
11. O pagamento do Prêmio da Apólice de forma parcelada não implicará na quitação total do mesmo, caso todas as parcelas
não tenham sido pagas.
12. Fica vedado o cancelamento do contrato de seguro cujo prêmio tenha sido pago à vista mediante financiamento obtido junto
a instituições financeiras, no caso em que o Segurado deixar de pagar o financiamento.
13. No caso de recebimento indevido de prêmio, os valores pagos serão devolvidos e ficam sujeitos a atualização monetária a
partir da data de recebimento, até a data da devolução, com base na variação positiva do índice IPCA/IBGE.

W. Pagamento de Atualização Monetária e Juros - O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros
moratórios far-se-á independentemente de notificação ou interpelação judicial, de uma só vez, juntamente com os demais
valores do contrato.
As atualizações serão efetuadas com base na variação apurada entre o último índice publicado antes da data de exigibilidade
da obrigação pecuniária e aquele imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

X. Prescrição - Os prazos prescricionais serão aqueles determinados pelas leis aplicáveis.

Y. Reconhecimento de Limites Compartilhados entre os Segurados – Por meio do aceite deste contrato de seguro, o
Segurado compreende, concorda e reconhece que este seguro contém um Limite Máximo de Garantia da Apólice, conforme
estabelecido nas especificações da Apólice. Em virtude da operação e natureza de tal Limite Máximo de Garantia da
Apólice, o Segurado compreende e concorda que antes de enviar a notificação da ocorrência de uma Condição de Poluição,
o Limite Máximo de Garantia da Apólice poderá ser exaurido ou reduzido por pagamentos prévios por ocorridos no âmbito
desta Apólice.
Z. Renovação - A renovação deste seguro não é automática, cabendo às partes acordarem previamente as bases da nova
contratação, devendo o Segurado preencher novo questionário, atualizando todas as informações sobre o risco, constantes na
Apólice vincenda.
AA. Sub-rogação de Direitos - Havendo um pagamento feito pela Seguradora, no âmbito desta Apólice, a Seguradora será
sub-rogada em todos os direitos de ressarcimento do Segurado contra terceiros e o Segurado deverá executar e fornecer
instrumentos e documentos e o que mais for necessário para assegurar esses direitos, incluindo-se, sem limitações, as cessões
de direitos do Segurado contra qualquer pessoa ou organização que tenha causado a ocorrência de uma Condição de
Poluição em decorrência da qual a Seguradora tenha realizado qualquer pagamento no âmbito deste seguro.
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O Segurado não deverá agir de qualquer forma que prejudique os direitos da Seguradora previstos neste item. Qualquer
ressarcimento resultante de um procedimento de sub-rogação decorrente do pagamento de Prejuízos cobertos por este seguro
será revertido, primeiramente, ao Segurado, na extensão do pagamento, por ele realizado, dos valores que excederam o limite
de cobertura desta Apólice; em seguida, à Seguradora na extensão dos pagamentos por ela realizados no âmbito deste
seguro; e, por fim, ao Segurado na extensão dos valores por ele pagos a título de franquia dedutível. Despesas incorridas em tal
procedimento de subrogação serão repartidas entre as partes interessadas na recuperação da parte que cada uma arcou para
a recuperação total. Não obstante qualquer disposição em contrário nesta Cláusula AA, a Seguradora, por meio deste,
renuncia expressamente a quaisquer direitos de sub-rogação em face de uma entidade, no caso de tal direito ter sido
renunciado por escrito pelo Segurado antes da ocorrência de uma Condição de Poluição .

Seção X – PERÍODO ESTENDIDO DE RECLAMAÇÃO

Em se tratando de Apólice a Base de Ocorrências , findo o Período de Vigência da Apólice , o Segurado poderá
apresentar as Reclamações dentro dos Prazos Prescricionais vigentes.
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CONDIÇÕES ESPECIAIS
RISCOS AMBIENTAIS TRANSPORTES
COBERTURA ADICIONAL PARA EXTENSÃO A CONDIÇÕES DE POLUIÇÃO
DECORRENTES DE EVENTOS NÃO DIRETAMENTE RELACIONADOS À COLISÃO,
CAPOTAGEM, ABALROAMENTO OU TOMBAMENTO DO VEÍCULO TRANSPOTADOR
RISCOS COBERTOS
Art. 1º. Fica entendido e acordado que tendo sido pago o prêmio adicional correspondente, a Cobertura Básica Reclamações de terceiros relativas a transporte – Danos Pessoais, Danos Materiais ou Custosde Limpeza (clean-up)
que ocorrerem fora do local, estende-se ao pagamento das reparações pecuniárias pelas quais, por disposição de lei, for o
Segurado responsável, em virtude de Condições de Poluição da Carga Transportada , objeto deste seguro, desde que estas
Condições sejam causadas diretamente pelos riscos descritos abaixo:
I - quebra, queda, derrame, vazamento, arranhadura, amolgamento, amassamento, má arrumação e/ou má estiva, oxidação ou
ferrugem.
RATIFICAÇÃO
Art. 2º. Ratificam-se as Condições Gerais desta apólice que não tenham sido alteradas ou revogadas pela presente
Cobertura Adicional.

Processo SUSEP Principal nº. 15414.901747/2018-20– Ramo 0313

Página: 29 de 29

