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PERDA / PAGAMENTO DE ALUGUEL 

 
1. Esta cobertura garante até o Limite Máximo de Indenização (LMI) estabelecido na apólice, a indenização 
exclusivamente pelas despesas de aluguel e encargos (a valores de mercado ou do valor de contrato) caso o imóvel 
segurado não possa ser ocupado no todo ou parte, em função da ocorrência dos eventos da cobertura básica. 
 
a)  Se o Segurado é o proprietário do imóvel:   
 
a.1) cobre o aluguel e encargos não recebidos do locatário, se o contrato de locação não obrigar a continuidade de 
pagamento; ou  
 
a.2) cobre o aluguel que o Segurado pagar a terceiros, para utilizar outro imóvel a fim de continuar suas atividades 
(condições semelhantes ao imóvel segurado); ou   
 
a.3) o Segurado pode optar por utilizar parte do Limite   Máximo   de   Indenização (LMI) desta cobertura para se 
instalar provisoriamente em outro local enquanto forem reparados os bens sinistrados, bem como, com as 
despesas de mudança.  
  
b)  Se o Segurado é o locatário do imóvel:  
  
b.1) cobre o aluguel e encargos que tiver de continuar a pagar ao proprietário por força do contrato de locação; ou  
  
b.2) cobre o aluguel que o Segurado pagar a terceiros, para utilizar outro imóvel, nas mesmas condições do imóvel 
segurado sinistrado, a fim de continuar suas atividades (condições semelhantes ao imóvel segurado).  
  
2.  A  indenização  devida  para  os  itens  “a”  ou  “b” precedentes será paga em prestações mensais e 
corresponderá  ao  aluguel  e  aos  encargos  que comprovadamente vierem a ser pagos a terceiros, ou ao aluguel e 
aos encargos que o prédio deixar  de  render,  limitados  ao  quociente  da  divisão  do Limite Máximo de 
Indenização (LMI)  pelo período indenitário,  especificado  na  apólice,  a  contar  da data da ocorrência do sinistro 
coberto e indenizável, podendo ser inferior nos casos onde a recuperação do imóvel segurado se efetue antes do 
final deste prazo.  
  
3.  A   indenização   será   apurada   por   meio   de documentos   e   provas   legais, pelas   reais importâncias dos 
aluguéis e encargos até então pagos pelo imóvel, valores estes que servirão de base para reembolso dos prejuízos. 
  
4.  Despesas    com    mudança    do    imóvel,  se comprovadamente   necessárias, poderão ser indenizadas, até o 
limite de 20% (vinte por cento) do Limite Máximo de Indenização fixado para esta cobertura. 
 
5. Em cada sinistro, o Segurado participará com o valor da franquia estabelecido na apólice para esta 
Cobertura Adicional. 
 
 
RESPONSABILIDADE CIVIL FAMILIAR  

 
1. Esta cobertura garante o reembolso ao Segurado, até o Limite Máximo de Indenização (LMI) estabelecido na 
apólice, das quantias pelas quais vier a ser civilmente responsabilizado e condenado a pagar, em decorrência de 
sentença judicial transitada em julgado, exarada em ação de responsabilidade civil contra o Segurado ou por acordo 

OPERADOR
Retângulo

OPERADOR
Linha



 

  

36 

 

COMPREENSIVO RESIDENCIAL 
CONDIÇÕES GERAIS  
Processo SUSEP N° 15414.005203/2005-11 
 

CNPJ: 61.383.493/0001-80 

Versão 1.1. – 18/02/2020 

entre este e o(s) terceiro(s) prejudicado(s) com anuência prévia e expressa da Seguradora, relativas a reclamações 
por danos corporais e/ou materiais involuntariamente causados a terceiros. Estarão cobertos também as ações 
emergenciais promovidas para tentar impedir que ocorra o sinistro ou para diminuir suas consequências, desde que 
as despesas realizadas pelo segurado ao empreender tais ações emergenciais e que tenham sido comprovadas ou, 
na ausência de comprovantes, confirmadas por vistorias e/ou perícia técnica efetuada pela Seguradora, limitados, 
porém, a 10% (dez por cento) do Limite Máximo de Indenização (LMI) desta cobertura, ocorridos durante a vigência 
da apólice.  
 
1.1.O termo “despesas” significa gastos realizados pelo segurado em caráter de urgência, com o objetivo de tentar 
evitar e/ou impedir os danos causados a terceiros, e cobertos pelo seguro.  
 
2. Os danos ocorridos devem ser decorrentes de falha sou acidentes exclusivamente relacionados com:  
 
a) Queda, lançamento ou deslocamento de quaisquer objetos, ainda que acidental, a partir de qualquer ponto do 
imóvel residencial do segurado;  
 
b) ações ou omissões do próprio Segurado, de seu cônjuge, de seus filhos menores que estiverem sob a sua 
autoridade e em sua companhia, e/ou de empregados domésticos no exercício do trabalho que lhes competir, ou 
em razão deles, ainda que ocorridas no exterior do imóvel residencial do Segurado;  
 
c) danos causados por animais domésticos pelos quais é o Segurado responsável, ainda que ocorridos no exterior 
do imóvel residencial do Segurado, nesta hipótese condicionado a que tenham sido observadas as medidas de 
segurança exigidas pelas autoridades competentes;  
 
d) acidentes causados por ações, mesmo que realizados apenas eventualmente destinadas a manutenção e/ou a 
preservação do imóvel residencial do segurado;  
 
e) acidentes causados por máquinas, veículos terrestres não motorizados, aparelhos, equipamentos e instalações 
existentes no imóvel residencial do segurado, ainda que não lhe pertencente, ocorridos dentro do local segurado;  
 
f) desabamento total ou parcial, do imóvel residencial do segurado;  
 
g) incêndio e/ou explosão ocorridos no imóvel residencial do segurado;  
 
h) vazamentos e/ou infiltrações originados das instalações de água e esgoto do imóvel residencial do segurado.  
 
2.1. Em relação ao fato gerador aludido na alínea “e” A GARANTIA SOMENTE PREVALECERÁ SE:  
 
a) for comprovada a existência de manutenção regular das máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e 

instalações, quando necessária; 
 

b) na hipótese de ser necessário um operador para manejar as máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e 
instalações, tiverem sido empregadas e/ou contratadas pessoas comprovadamente habilitadas quando exigida 
a habilitação, pelo respectivo fabricante e/ou por disposição legal.  

 

c) for comprovado que as máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações foram utilizados dentro da 
capacidade para a qual foram concebidos.  
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2.2. A expressão o “IMÓVEL RESIDENCIAL DO SEGURADO” abrange:  
 
a) no caso de imóveis multifamiliares, como prédios de apartamentos: os espaços de uso privativo do segurado, de 
sua família, e de seus empregados domésticos tais como: sala, vestíbulo, quartos, varandas, corredores, banheiros, 
cozinhas, áreas, dependências de empregados, terraços, escadas, piscinas privativas, etc.  
 
b) no caso de residencial unifamiliar, além dos espaços citados acima, todas as partes contidas no perímetro do 
imóvel, e de uso privativo do segurado, de sua família e de seus empregados domésticos, tais como: cisternas, 
caixas d´agua, garagens, terraços, piscinas, canis, casas e/ou alojamentos de caseiros, depósitos, quintais, jardins, 
quadras desportivas, vias e caminhos de acessos internos, muros, cercas, guaritas, etc.  
 
3. Este seguro poderá ser contratado por pessoa física ou jurídica.  
 
4. Estão cobertas também por esta Cobertura Adicional, até o Limite Máximo de Indenização (LMI) estabelecido na 
apólice, as custas judiciais do foro civil e honorários de advogados, bem como que estas despesas sejam 
decorrentes da responsabilidade do Segurado prevista na Cláusula 1ª desta Cobertura.  
 
5. Além das exclusões previstas nas Cláusulas 3ª – “Riscos Excluídos” e 4ª – “Bens / Interesses Não 
Garantidos” das Condições Gerais, não estão cobertas as reclamações decorrentes de:  
 
a) danos causados por quaisquer veículos terrestres, aéreos, ferroviários e aquáticos motorizados;  
 
b) danos causados por qualquer tipo de embarcação, exceção feita a barcos a remos e veleiros de até 7 

metros de comprimento;  
 

c) exercício de atividade profissional;  
 

d) exercício ou prática dos seguintes esportes: motorizados, caça (inclusive submarina), tiro ao alvo, 
equitação, esqui aquático, “surf”, “windsurf”, vôo livre (em todas as suas modalidades), vela, pesca, 
canoagem, esgrima (em todas as suas modalidades e estilos), boxe e artes marciais, salvo pedido 
expresso do Segurado e mediante contratação de cobertura específica e cobrança de prêmio adicional;  
 

e) operações de carga e descarga, inclusive em locais de terceiros;  
 

f) danos causados ao Segurado, seus ascendentes, descendentes e cônjuge, bem como a quaisquer 
parentes que com ele residam ou que dele dependam economicamente;  
 

g) danos a bens de terceiros em poder do Segurado para guarda ou custódia, uso, manipulação, transporte 
ou execução de quaisquer trabalhos; 
 

h) atos ilícitos dolosos, culpa grave equiparável ao dolo, praticados pelo Segurado, seu 
empregado/preposto, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;  

 
i) multas de qualquer natureza, impostas ao Segurado;  

 
j) despesas de quaisquer naturezas, relativas à ações ou processos criminais;  

 
k) extravio, apropriação indébita, estelionato, furto simples e/ou qualificado, e/ou roubo;  
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l) indenizações trabalhistas, criminais e/ou relacionadas ao direito de família;  

 
m) quaisquer condenações judiciais, exceto se garantida por esta Cobertura;  

 
n) danos causados por quaisquer produtos consumidos nos locais ocupados ou controlados pelo 

Segurado, inclusive quando se tratar de bares, restaurantes e similares;  
 

o) danos morais e/ou danos estéticos;  
 

p) quaisquer responsabilidades assumidas pelo Segurado por contratos ou acordos, sem a prévia e 
expressa anuência da Seguradora;  
 

q) danos causados por construção, demolição, reconstrução ou alteração estrutural do imóvel, bem como 
qualquer tipo de obra, inclusive instalações e montagens, admitidos, porém, pequenos trabalhos de 
reparos destinados à manutenção do imóvel, cujo valor não exceda ao limite de 0,5 % (meio por cento) 
do Limite Máximo de Garantia (LMG);  
 

r) competições e jogos de qualquer natureza;  
 

s) eventos relacionados ou consequentes de caso fortuito e/ou de força maior, somente quando seus 
efeitos não foram passíveis de serem evitados ou impedidos pelo Segurado;  
 

t) indenização que o segurado for obrigado a pagar por sentença que decretar a sua revelia (falta de 
apresentação de contestação/defesa ou por ausência injustificada em audiência designada pelo juízo);  
 

u) morte ou invalidez permanente do empregado doméstico, quando a serviço do Segurado e cuja 
responsabilidade possa ser imputada ao mesmo, salvo pedido expresso do Segurado e mediante 
contratação de cobertura específica e cobrança de prêmio adicional;  
 

v) danos corporais e materiais a empregados domésticos e prestadores de serviços.  
 

w) Danos causados ao imóvel residencial e/o as máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e 
instalações neles existentes;  
 

x) Danos causados a quaisquer objetos pessoais pertencentes as pessoas que habitam ou trabalham no 
imóvel residencial do segurado; 
 

y) Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes, mesmo que decorrentes de dano corporal e/ou dano 
material cobertos pela apólice.  
 

4.1. QUALQUER FATO GERADOR NÃO RELACIONADO NO ITEM 1 DESTAS CONDIÇÕES ESPECIAIS, SERÁ 
CONSIDERADO COMO RISCO EXCLUÍDO E NÃO DARÁ ENSEJO AO PAGAMENTO DE QUALQUER 
VALOR PECUNIÁRIO.  

 
6. Em cada sinistro, o Segurado participará com o valor da franquia estabelecido na apólice para esta 
Cobertura Adicional.  
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7. LIMITE DE RESPONSABILIDADE  
 
7.1. A presente cobertura possui um Limite Máximo de Indenização (LMI) e um Limite Agregado (LA), os quais não 
se somam e nem se comunicam.  
 
7.2. O Limite Máximo de Indenização (L.M.I.) desta cobertura representa o Limite Máximo de Responsabilidade da 
Seguradora relativo à reclamação, ou série de reclamações decorrentes do mesmo fato gerador.  
 
7.3. O Limite Agregado (L.A.) corresponde a uma vez o valor do Limite Máximo de Indenização da cobertura. 


