COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE CIVIL MÁQUINAS – 1130
CLÁUSULA 1 - RISCOS COBERTOS
1.1. A Sociedade Seguradora garante ao Segurado, quando responsabilizado por danos causados a
terceiros, o reembolso das indenizações que for obrigado a pagar, a título de reparação, por sentença judicial
transitada em julgado, ou por acordo com os terceiros prejudicados, com a anuência da Sociedade
Seguradora, desde que atendidas as disposições do contrato.
1.1.1. A presente cobertura abrange apenas danos causados pelo equipamento segurado discriminado na
apólice de seguro, não estando cobertos os eventos cujo fato gerador não tenha sido o equipamento
segurado.
1.2. Este plano de seguro cobre, também, as despesas emergenciais efetuadas pelo Segurado ao tentar
evitar e/ou minorar os danos causados a terceiros, atendidas as disposições do contrato.
1.3. A garantia prevalece até o Limite Máximo de Indenização (LMI) contratado pelo Segurado para cada
cobertura, respeitados os respectivos Limites Agregados (LA), e, quando cabível, o Limite Máximo de
Garantia da Apólice (LMG).
1.3.1. Para efeito desta cobertura, o Limite Agregado (LA) corresponde a 1(uma) vez o Limite Máximo de
Indenização (LMI).
1.4. Não estão excluídos desta cobertura os danos que vierem a ser atribuídos à responsabilidade do
segurado, decorrentes de eventos previstos no contrato e causados por:
a)
b)
c)
d)
e)

Atos ilícitos culposos e/ou dolosos praticados por funcionários do segurado, ou ainda por pessoas a
eles assemelhadas, nos trabalhos diretamente relacionados com a atividade segurada;
Atos ilícitos culposos pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante legal, de um ou de outro,
se o segurado for pessoa física;
Atos ilícitos culposos praticados pelos sócios controladores da empresa segurada, seus dirigentes e
administradores legais, beneficiários e respectivos representantes legais, se o segurado for pessoa
jurídica;
Circulação da maquinaria e, consequentemente, da carga transportada por ela; e
Transporte de maquinaria como carga, quando realizado por meio de transporte adequado.

CLÁUSULA 2 - DEFINIÇÕES
2.1. Além das definições presentes nas Condições Gerais do Plano de Seguro Principal, serão utilizadas
as definições especificas para Responsabilidade Civil conforme abaixo:
2.1.1. ACIDENTE: Evento danoso que ocorre de forma súbita e inesperada, exteriormente à vítima ou à
coisa atingida, não necessariamente provocando morte, sequelas permanentes ou destruição.
2.1.2. CULPA: Na Responsabilidade Civil, os atos ilícitos praticados por outrem ou por aqueles pelos quais
é o mesmo responsável, são classificados como dolosos ou culposos. Os atos ilícitos culposos estão
associados a um comportamento negligente ou imprudente. Nestes casos, diz-se que há culpa em sentido
estrito ("stricto sensu"). Em sentido amplo ("lato sensu"), diz-se que o responsável por um ato ilícito agiu
com culpa, ou tem culpa, independente de seu ato ter sido doloso ou culposo. Portanto, no sentido amplo,
culpa tem dois significados: dolo, ou culpa no sentido estrito.
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2.1.3. DANO MATERIAL: como qualquer dano físico a propriedade tangível, causador de diminuição
patrimonial, inclusive todas as perdas materiais relacionadas com o uso dessa mesma propriedade.
2.1.4. DANO CORPORAL: como qualquer doença ou dano físico sofrido por pessoa, inclusive morte e
invalidez permanente.
2.1.5. INDENIZAÇÃO: No Seguro de Responsabilidade Civil, em caso de sinistro, corresponde ao
pagamento e/ou reembolso, até o Limite Máximo de Garantia da Apólice (ou até o Limite Máximo de
Indenização por cobertura contratada), das quantias que o Segurado foi judicialmente condenado a pagar a
terceiros prejudicados, e/ou despendeu tentando evitar o sinistro ou minorar as suas consequências.
2.1.6. LIMITE AGREGADO (LA): No Seguro de Responsabilidade Civil, não há normalmente previsão de
reintegração, após a liquidação de um sinistro, do Limite Máximo de Indenização da cobertura cuja garantia
tenha sido reivindicada. Para contornar, ao menos parcialmente, a ausência da reintegração, e
eventualmente cobrir sinistros independentes abrigados pela mesma cobertura, utiliza-se o Limite Agregado,
que representa o total máximo indenizável pelo contrato de seguro, relativamente à cobertura considerada.
O seu valor, previamente fixado, é normalmente estipulado como o produto do Limite Máximo de Indenização
por um fator maior que um, como, por exemplo, 1 e meio, ou 2, ou 3. Não é, no entanto, obrigatório que este
fator seja maior do que um, considerando-se, nestes casos, que o Limite Agregado é igual ao Limite Máximo
de Indenização. Os Limites Agregados estabelecidos para coberturas distintas são independentes, não se
somando nem se comunicando. Quando o contrato opta pela garantia tríplice, não há Limite Agregado.
2.1.7. LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG) DA APÓLICE: Representa o limite máximo de
responsabilidade da Seguradora, de estipulação opcional, aplicável a apólices que abranjam várias
coberturas, quando acionadas por sinistros decorrentes de um mesmo fato gerador. Se a soma das
reparações e/ou despesas, devidas ou pagas pelo Segurado, exceder o LMG, a Seguradora assumirá o
pagamento de indenizações e/ou reembolsos até que totalizem aquele limite, não estando o excesso coberto
pelo seguro.
2.1.8. LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO POR COBERTURA CONTRATADA (LMI): Limite máximo de
responsabilidade da Seguradora, por cobertura, relativo a reclamação, ou série de reclamações decorrentes
do mesmo fato gerador. Os limites máximos de indenização estabelecidos para coberturas distintas são
independentes, não se somando nem se comunicando.
2.1.9. LIMITE DE RESPONSABILIDADE: No Seguro de Responsabilidade Civil, há, em geral, dois limites
de responsabilidade para cada cobertura contratada, o Limite Máximo de Indenização e o Limite Agregado.
O primeiro corresponde à indenização máxima a que se obriga a Seguradora no caso de sinistro, ou série
de sinistros, com o mesmo fato gerador, abrigados pela cobertura. O segundo representa o total máximo
indenizável quando se consideram todos os sinistros ocorridos independentemente, garantidos pela mesma
cobertura. Há, ainda, a possibilidade (opcional) de estipulação do Limite Máximo de Garantia da Apólice, a
ser aplicado no caso de sinistro garantido por mais de uma das coberturas contratadas.
2.1.10. PREJUDICADO: Na Responsabilidade Civil, trata-se de pessoa, física ou jurídica, que teve direito
violado e sofreu danos em consequência de ato ou fato atribuído à responsabilidade de outrem. No Seguro
de Responsabilidade Civil, se um Segurado é responsabilizado por ato ou fato que causou danos a uma
pessoa ou a uma empresa, estas, como terceiras na relação Segurado-Seguradora, costumam ser aludidas
como "terceiro prejudicado".
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2.1.11. RESPONSABILIDADE CIVIL (RC): É a obrigação, imposta pela lei ao responsável por um ato ilícito,
ou por um fato nocivo, de indenizar os danos causados aos prejudicados: “Aquele que, por ato ilícito, causar
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo" (Art. 927, Código Civil); "Aquele que habitar prédio, ou parte dele,
responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido" (Art. 938,
Código Civil).
2.1.12. TERCEIRO: No Seguro de Responsabilidade Civil, trata-se do prejudicado por ato ou fato cuja
responsabilidade é atribuída ao Segurado. O seguro objetiva, justamente, cobrir os prejuízos financeiros que
eventualmente o Segurado venha a ter em ações civis propostas por terceiros prejudicados.
CLÁUSULA 3 - RISCOS EXCLUÍDOS
3.1. Além dos riscos excluídos descritos nas Condições Gerais do plano de seguro principal, esta
cobertura não indenizará reclamações:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

Danos causados ao segurado, seus sócios, diretores, administradores e aos beneficiários do
seguro;
Danos causados pela ação paulatina de temperatura umidade, infiltração e vibração;
Danos causados por poluição (inclusive Súbita), contaminação e vazamento;
Danos causados por asbestos, talco asbestiforme, diethilstibestrol, diozina, ureia,
formaldeído, vacina para gripe suína, fumo ou derivados;
Danos causados por veículos terrestres, embarcações em geral, aeronaves, trailers, carretas
e reboques, seus acessórios e conteúdo, bem como quaisquer danos relacionados com a
circulação desses veículos, sejam eles motorizados ou não, sob a responsabilidade do
segurado, mesmo quando estacionados dentro do terreno da empresa do segurado;
Danos consequentes da inadimplência de obrigações por força exclusiva de contratos e/ou
convenções;
Danos morais (exceto se contratada cobertura específica);
Erro profissional. Entende-se por atividades profissionais aquelas prestadas por pessoas com
conhecimento ou treinamento técnico especializado, habilitadas por órgãos competentes, de
âmbito nacional, e geralmente denominadas “profissionais liberais”, por exemplo: advogados,
arquitetos, auditores, corretores de seguros, contadores, dentistas, diretores e
administradores de empresas, enfermeiros, engenheiros, farmacêuticos, fisioterapeutas,
médicos, notários e profissionais de cartórios, veterinários, profissionais da área de
processamento de dados e similares, etc.;
Extravio, roubo ou furto;
Fenômenos da natureza ou qualquer outro fato que fuja ao controle do segurado;
Apropriação indébita, roubo ou furto praticados pelas pessoas pelas quais o segurado deve
responder civilmente;
Multas impostas ao segurado, bem como as despesas de qualquer natureza relativas a ações
ou processos criminais;
Não contratação de seguros obrigatórios por lei;
Pagamento de sanções e multas, bem como a consequência do não pagamento.
Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes;
Poluição súbita e imprevista;
Responsabilidades assumidas pelo segurado por contratos ou convenções que não sejam
decorrentes de obrigações civis legais.
Danos causados a áreas de piso construído em alvenaria ou madeira, pontes, mata-burros e
paredes em consequência de excesso de carga e/ou altura;
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s)
t)
u)

Maquinaria operada ou conduzida por pessoas não treinada para tal fim;
Danos causados pela não manutenção preventiva e/ou corretiva normal que vise à utilização
adequada da maquinaria;
Quaisquer danos causados pelos equipamentos à terceiros quando o mesmo estiver
trafegando em via pública, salvo se o condutor estiver habilitado nas carteiras C, D ou E,
conforme definido na legislação do Código Nacional de Trânsito.

CLÁUSULA 4 - LIMITES DA COBERTURA
Para cada Cobertura será estipulada a existência de um Limite Máximo de Indenização (LMI) e de um Limite
Agregado (LA).
Os Limites Máximos de Indenização de cada cobertura (LMI), assim como os respectivos Limites Agregados
(LA), não se somam nem se comunicam.
É facultativo estabelecer, nos Planos de Seguro Não-Padronizados, um Limite Máximo de Garantia da
Apólice (LMG).
CLÁUSULA 5 - FORMA DE CONTRATAÇÃO
Esta cobertura será contratada a Primeiro Risco Absoluto.
CLÁUSULA 6 - FRANQUIA / PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO
Será deduzido dos prejuízos cobertos e apurados em cada sinistro, a participação obrigatória do segurado
/ franquia estipulada na apólice.
CLÁUSULA 7 - RATIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais disposições das Condições Gerais da Apólice, exceto quando conflitarem com
estas Condições Especiais, as quais deverão prevalecer.
COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO OPERADOR
CLÁUSULA 1 - RISCOS COBERTOS
Esta cobertura reembolsará o Segurado das quantias pelas quais vier a ser responsável civilmente, em
sentença judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expresso pela Seguradora,
relativas a reparações por danos corporais causados ao operador de máquinas e/ou equipamentos
segurados, quando estiver no desempenho de suas funções, trabalhando com uma máquina ou
equipamento segurado, observada as seguintes disposições:
a) a presente cobertura abrange apenas danos que resultem em Morte ou Invalidez Permanente do
empregado, resultantes de acidente súbito e inesperado e ocorridos durante a vigência deste contrato;
b) o presente contrato garantirá ao Segurado a indenização correspondente à sua responsabilidade no
evento, independentemente do pagamento, pela Previdência Social, das prestações por acidente de
trabalho prevista na Lei 8.213 de 24/07/91;
c) qualquer acordo judicial ou extrajudicial, com o terceiro prejudicado, seus beneficiários ou herdeiros, só
será reconhecido pela Seguradora se tiver sua prévia anuência. Na hipótese de recusa do Segurado em
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aceitar o acordo recomendado pela Seguradora e aceito pelo terceiro prejudicado, a Seguradora não
responderá por quaisquer quantias acima daquela pela qual seria o sinistro liquidado por aquele acordo;
d) tão logo o Segurado saiba de fatos ou atos que possam vir a acarretar responsabilidade deverá dar
imediato aviso a Seguradora.
e) proposta qualquer ação civil, o Segurado dará imediato aviso à Seguradora, nomeando os advogados de
defesa;
f) embora não figure na ação, a Seguradora poderá intervir diretamente na mesma, na qualidade de
assistente;
g) fixada a indenização devida, seja por sentença transitada em julgado, seja por acordo, a Seguradora
efetuará o reembolso da importância a que estiver obrigada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar
da apresentação dos respectivos documentos;
h) dentro do Limite Máximo de Indenização desta cobertura a Seguradora responderá, também, pelas custas
judiciais do foro civil e pelos honorários de advogados;
i) se a reparação pecuniária devida pelo Segurado compreender pagamento em dinheiro e prestação de
renda ou pensão, a Seguradora, dentro do Limite Máximo de Indenização previsto, pagará preferencialmente
a parte em dinheiro. Quando a Seguradora, ainda dentro daquele limite, tiver que contribuir para o capital
assegurador da renda ou pensão, fa lo á mediante o fornecimento ou 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.
1. Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado ao tentar evitar e/ou
minorar os danos aludidos acima, atendidos os termos das Condições Gerais e da referida cláusula.
2. Dentro do Limite Máximo de Indenização desta cobertura, a Seguradora responderá também pelas
custas judiciais do foro civil e pelos honorários de advogados e peritos.
3. Essa cobertura só poderá ser contratada em conjunto com a cobertura Responsabilidade Civil
Equipamentos – Danos Materiais e Danos Corporais.
4. Esta cobertura poderá ser contratada por Pessoa Física ou Jurídica.
CLÁUSULA 2 - RISCOS EXCLUÍDOS
Não estão cobertos quaisquer prejuízos, danos e reclamações direta ou indiretamente resultantes:
a) de atos ilícitos dolosos ou culpa grave equiparável a atos ilícitos dolosos praticados pelo
Segurado, pelo beneficiário do seguro ou pelo representante de um ou de outro. Em se tratando de
Segurado pessoa jurídica, esta exclusão aplica-se aos atos praticados pelos sócios controladores,
dirigentes, administradores legais, beneficiários e respectivos representantes da empresa segurada;
b) de perdas financeiras, inclusive lucros cessantes, não decorrentes de dano corporal abrangido
por esta cobertura;
c) de danos causados ao Segurado, seus ascendentes, descendentes ou cônjuge, bem como
quaisquer parentes que com ele residam ou que de dependam economicamente, e ainda os causados
aos sócios e controladores da empresa segurada;
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d) de danos genéticos, bem como danos causados por asbesto, talco asbestiforme, diethilstibestrol
(DSE), dioxina, ureia, formaldeído, vacinas inclusive para gripe suína, dispositivo intrauterino (DIU),
contraceptivo oral ou outros produtos anticoncepcionais, fumo ou derivados, danos resultantes de
hepatite B ou síndrome da deficiência imunológica adquirida (AIDS), organoclorados, produtos
fabricados por engenharia genética, produtos farmacêuticos, antibióticos, BSE - CJD e riscos
relacionados (spongiform encephalopathies - SEs e doença de Creutzfeldt Jacob -conhecida como
"vaca louca"), produtos de látex (uso cirúrgico), camisa-de-vênus,halogeno quinolicol (remédios
administrados oralmente), RU 486 e outros produtos químicos abortificantes, silicones (em
implantes e aplicações médicas), amianto, produtos derivados de sangue, dióxido de carbono e,
também, os causados por campos eletromagnéticos em geral;
e) do descumprimento de obrigações trabalhistas relativas à seguridade social, seguros de acidentes
do trabalho, pagamento de salários e similares;
f) de circulação de veículos motorizados e licenciados, de propriedade do Segurado, fora dos locais
ocupados pelo mesmo;
g) de doença profissional, doença do trabalho ou similar;
h) de ações de regresso contra o Segurado, promovidas pela Previdência Social;
i) de Danos Morais;
j) de Indenizações Punitivas.
k) danos materiais;
l) Danos relacionados com radiações ionizantes, contaminação por radioatividade e/ou energia
nuclear;
m) Danos ou prejuízos causados a terceiros, salvo se contratada a Cobertura.
Aplicam-se as exclusões previstas na CLÁUSULA 7 – RISCOS EXCLUÍDOS previstas nas Condições
Gerais.
CLÁUSULA 3 - FORMA DE CONTRATAÇÃO
Esta cobertura será contratada a Primeiro Risco Absoluto.
CLÁUSULA 4 - FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO
Será deduzido dos prejuízos cobertos e apurados em cada sinistro, a participação obrigatória do
segurado/franquia estipulada na apólice.
CLÁUSULA 5 - RATIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais disposições das Condições Gerais da Apólice, exceto quando conflitarem com
estas Condições Especiais, as quais deverão prevalecer.
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