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Prezado(a) cliente,

Parabéns! Você acaba de adquirir o Allianz Produção de  
Filmes, um dos seguros mais completos do mercado, desenvolvido 
especialmente para atender às suas necessidades.

Essa segurança é garantida pela Allianz, um dos maiores grupos 
seguradores do mundo, com aproximadamente 70 milhões de 
clientes espalhados em mais de 70 diferentes países.

Neste manual, apresentamos as Condições Gerais que regem o 
seu seguro e todas as vantagens e serviços oferecidos, além dos 
procedimentos em caso de sinistro e um pequeno glossário 
contendo termos técnicos que o auxiliarão em sua leitura.

Por tudo isso, com o Allianz Produção de Filmes você garante 
proteção do seu patrimônio.

Para mais informações, ligue para a Linha Direta Allianz:
3156-4340 (Grande São Paulo) e 0800 7777 243 (Outras 
localidades) ou, se preferir, acesse www.allianz.com.br

Allianz. Soluções em seguros de A a Z.

Allianz Produção de Filmes
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Allianz Produção de Filmes

Condições Gerais

1.  Apresentação

Apresentamos as condições contratuais do seu seguro Allianz  
Produção de Filmes, que estabelecem as formas de funcionamento 
das coberturas contratadas.

Para os devidos fins e efeitos, serão consideradas em cada caso  
somente as condições correspondentes às coberturas aqui previstas, 
discriminadas e contratadas, desprezando-se quaisquer outras.   
Salientamos que, para os casos não previstos nestas condições  
contratuais, serão aplicadas as leis que regulamentam os seguros 
no Brasil.

Mediante a contratação deste seguro, o Segurado aceita as cláusulas 
limitativas que se encontram no texto destas condições contratuais.
A aceitação deste seguro estará sujeita à análise do risco.

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, 
incentivo ou recomendação à 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.

2.  Estrutura deste Contrato de Seguro (Apólice)

Esta apólice está subdividida em três partes assim denominadas: 
Condições Gerais, Condições Especiais e Condições Particulares,  
as quais em conjunto recebem o nome de Condições Contratuais, 
fazendo parte integrante e inseparável desta apólice.

São denominadas Condições Gerais aquelas cláusulas comuns a 
todas as coberturas e/ou modalidades desta apólice de seguro, que 
estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes, ou 
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seja, do Segurado e da Seguradora. Fazem parte delas, por exemplo: 
aceitação da proposta, vigência, renovação, pagamento de prêmio, 
foro, prescrição, entre outras.

É denominado Condições Especiais o conjunto de cláusulas relativas 
a cada cobertura deste plano de seguro, normalmente descrevendo 
quais são os riscos cobertos, os riscos não cobertos, os bens não 
compreendidos para cada cobertura, bem como o Limite Máximo 
de Indenização por cobertura, franquia e/ou a participação mínima 
obrigatória do Segurado nos prejuízos, quando couber. 

Salientamos, ainda, que as Condições Especiais poderão alterar,  
modificar	ou	até	cancelar	disposições	existentes	nas	Condições	Gerais.

São denominadas Condições Particulares aquelas cláusulas que alteram 
as Condições Gerais e/ou Especiais desta apólice de seguro, projeta-
das	para	atender	às	peculiaridades	do	Segurado,	modificando	ou	
cancelando disposições já existentes, ou, ainda, introduzindo novas 
disposições, eventualmente ampliando ou restringindo coberturas.

O Segurado, após ter escolhido as coberturas que deseja contratar, 
deverá definir para cada uma um valor máximo de pagamento e/ou 
reembolso, limitado ao que a Seguradora estabelecer, denominado 
Limite Máximo de Indenização por Cobertura Contratada (LICC), 
representando o valor máximo de responsabilidade assumida pela 
Seguradora para cada cobertura. Os limites máximos de indenização 
não se somam nem se comunicam. Desse modo, em caso de sinistro, 
o Segurado não poderá alegar excesso de verba em qualquer cober-
tura	para	compensação	de	eventual	insuficiência	de	outra.

Não obstante o Limite Máximo de Indenização estipulado pelo Segu-
rado por cobertura, a Seguradora estabelecerá neste contrato o Limite 
Máximo de Garantia por apólice, por evento ou séries de eventos.

3.  Glossário de Termos Técnicos

Para facilitar a compreensão dos termos utilizados nesta apólice, 
incluímos também uma relação com os principais termos técnicos 



Allianz Produção de Filmes / Condições Gerais10

empregados, a qual passa a fazer parte integrante das Condições 
Contratuais.

Aceitação de Risco. Ato de aprovação, pela Seguradora, de proposta 
efetuada pelo Segurado para cobertura de seguro de determinados 
riscos e que servirá de base para a emissão da apólice.

Apólice. Documento que contém as Condições Gerais deste contrato 
e	as	Condições	Particulares	que	identificam	as	garantias	e	os	riscos,	
assim	como	as	modificações	que	se	produzam	durante	a	vigência	
do seguro.

Arbitragem. É a eleição pelas partes (Segurado e Seguradora) de uma 
ou mais pessoas capacitadas, mediante compromisso para dirimir, 
como mediadora, demandas judiciais ou extrajudiciais.

Aviso de Sinistro. É a comunicação da ocorrência de um sinistro 
que o Segurado deverá encaminhar à Seguradora assim que tiver 
conhecimento do evento.

Beneficiário. Pessoa Física ou Jurídica que, de direito ou por ter sido 
nomeada pelo Segurado, goza da condição de favorecida em caso de 
pagamento da indenização, ou de parte dela, devida pelo contrato 
de seguro.

Cláusula Particular.	Disposição	introduzida	na	apólice	com	a	finali-
dade	de	destacar,	modificar	ou	particularizar	aspectos	da	cobertura	
enfocados de forma particular.

Combustão Espontânea. É a combustão que não tem como desenca-
deador um agente externo, devendo-se, exclusivamente, às proprie-
dades do próprio agente e das condições em que é armazenada.

Concorrência de Apólices. Ocorre quando, para o mesmo objeto e 
contra os mesmos riscos, existem duas ou mais apólices, podendo 
o valor segurado cumulativo ultrapassar o valor real do interesse 
segurado. Na medida em que, legalmente, não se pode segurar uma 
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coisa por mais do que ela valha, em caso de sinistro, cada apólice 
responderá por sua responsabilidade proporcionalmente conforme 
disposições	de	cláusula	específica	para	tal	fim.

Condições Especiais. São disposições, em forma de cláusulas,  
anexadas	à	apólice	que	modificam	as	Condições	Gerais,	ampliando	
ou restringindo as suas disposições.

Condições Gerais. São as disposições, em forma de cláusulas, que 
têm aplicação geral aos riscos da mesma natureza. 

Corretor. Pessoa Física ou Jurídica devidamente habilitada e regis-
trada na Superintendência de Seguros Privados para intermediar e 
promover a realização de contratos de seguro entre os Segurados  
e as Seguradoras. A indicação do Corretor de Seguros é de responsa-
bilidade do Segurado.

Dano Material. É toda alteração de um bem tangível que reduza ou 
anule seu valor econômico.

Estipulante. Pessoa ou entidade jurídica que contrata o seguro em 
nome do Segurado. O seguro contratado individualmente não neces-
sita de estipulante.

Fermentação. É uma reação de compostos orgânicos, catalisada 
por produtos denominados enzimas ou fermentos, que são elabo-
rados por micro-organismos, ou seja, é uma transformação química  
provocada por uma substância capaz de provocar trocas químicas 
sem	nada	ceder	de	sua	própria	matéria	aos	produtos	e	suficiente,	
sob	certas	condições	de	temperatura,	para	deflagrar	uma	combustão	
espontânea.

Franquia Dedutível. É uma participação compulsória do Segurado 
(prefixada) nos prejuízos originados de um sinistro, obrigando-se a 
Seguradora a indenizar, tão somente, os prejuízos que excedam ao valor 
da franquia, o qual sempre será deduzido da indenização total.
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Garantia. É a designação genérica utilizada para designar as res-
ponsabilidades pelos riscos assumidos por uma Seguradora. Também 
empregada como sinônimo de cobertura. 
 
Liquidação de Sinistros. Pagamento da indenização propriamente 
dita,	devida	ao	Segurado	após	a	apuração	dos	prejuízos	e	a	verificação	
da cobertura pela regulação do sinistro.

Lucros Cessantes. Perdas financeiras decorrentes de acidentes a que 
estão sujeitos os bens do Segurado e que, por isso, podem causar 
perturbações no seu giro ou movimento de negócios.

Meios Razoáveis.  Todas as providências que o Segurado possa adotar 
durante ou após a ocorrência de sinistro coberto pela apólice, no 
sentido de minimizar o prejuízo sem, contudo, expor ao perigo a 
integridade física das pessoas presentes no local.

Participação Obrigatória do Segurado nos Prejuízos e Franquia.  
Valor pelo qual o Segurado é responsável em um determinado sinistro.

Prejuízo. Em seguro, é qualquer dano ou perda que reduz na quan-
tidade, qualidade ou interesse o valor de bens materiais.

Prêmio. É a importância paga pelo Segurado, ou quem suas vezes 
fizer,	à	Seguradora	para	que	ela	possa	assumir	os	riscos	do	seguro	
contratado, sujeito aos termos e limitações da apólice.

Prescrição. É a perda do direito de propor uma ação depois de ultra-
passado o prazo que a lei determina para reclamação de interesse.

Proposta de Seguro. Instrumento que representa a vontade do Segu-
rado de transferir os riscos para a Seguradora. Pode ser preenchida 
pelo próprio Segurado, pelo seu representante legal ou pelo Corretor 
de Seguros.

Regulação de Sinistros. Primeira fase de apuração de um sinistro, 
que consiste na elaboração de relatório com a apuração dos danos 
realmente sofridos pelo Segurado, se o risco estiver previsto e  
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coberto no contrato de seguro. Trata-se de procedimento que visa a 
estabelecer	a	causa	do	sinistro,	verificar	se	ele	tem	enquadramento	
ou não na cobertura da apólice e determinar o valor do prejuízo a ser 
indenizado.

Reintegração. Recomposição do Limite Máximo de Garantia de uma 
cobertura, nas mesmas proporções em que foi reduzida em função 
de indenização paga.

Risco. Fato ou acontecimento possível, futuro, incerto e independente 
da vontade das partes contratantes de um seguro, cuja indenização 
é garantida pela Seguradora.

Salvados. São os objetos que se consegue resgatar de um sinistro e 
que ainda possuem valor econômico. Assim, são considerados tanto 
os	bens	que	tenham	ficado	em	perfeito	estado	como	os	parcialmente	
danificados	pelos	efeitos	do	sinistro.

Segurado. Pessoa Física ou Jurídica em nome da qual o seguro está 
sendo contratado. 

Seguradora. Pessoa Jurídica legalmente constituída que, recebendo o 
prêmio, assume a cobertura dos riscos e paga a indenização em caso 
de ocorrência de sinistro coberto por esta apólice.

Sinistro. Evento futuro, independente da vontade do Segurado, de 
natureza súbita e imprevista, amparado por esta apólice e cuja ocor-
rência cause prejuízos pecuniários ao Segurado.

Sub-rogação. Transferência, para a Seguradora, dos direitos e ações 
do Segurado contra o causador dos danos, até o limite do valor 
indenizado.

Tabela de Prazo Curto. É uma tabela aplicada para calcular o prêmio 
de seguro com duração inferior a um ano, no qual a exposição ao risco 
é presumivelmente maior, e também para cálculo de restituições 
em caso de cancelamento do seguro antes da data prevista para o fim 
da vigência da apólice.
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Terceiros. São as vítimas de qualquer acidente de responsabilidade 
do Segurado.

Valor Atual. É o valor de novo de um bem segurado, roubado ou des-
truído, após terem sido deduzidas as parcelas relativas à depreciação 
por uso, idade e estado de conservação.

Valor em Risco. É o valor integral do objeto ou do interesse do  
Segurado.

Vício Intrínseco. É o defeito próprio da coisa que não se encontra 
normalmente em outras da mesma espécie.

Vício Próprio. Diz-se de todo germe de destruição, inerente à própria 
qualidade do objeto segurado, que pode, espontaneamente, produzir 
sua deterioração.

Vigência do Seguro. Período de validade da cobertura da apólice.

4.  Objetivo do Seguro 

 O presente seguro tem por objetivo garantir, dentro dos limites da 
apólice, sob os termos destas Condições Gerais, das Condições Especiais – 
expressa e obrigatoriamente convencionadas nesta apólice – e da(s) 
Condições Particulares disponibilizadas pela Seguradora, o pagamen-
to de indenização ao Segurado por prejuízos que ele possa sofrer em 
consequência direta da realização de riscos previstos e cobertos nas 
referidas Condições Especiais.

5.  Forma de Contratação 

      Sem prejuízo do disposto nas demais cláusulas destas Condições Gerais, 
a forma de contratação deste seguro obedece às disposições contidas nas 
Condições Especiais e/ou nas Condições Particulares desta apólice.
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6.  Âmbito Geográfico

As disposições deste contrato de seguro aplicam-se a danos ocorridos 
e reclamados exclusivamente no território brasileiro. 

7.  Bens Interesses Garantidos

Os bens interesses garantidos pelo presente seguro são aqueles 
expressamente convencionados nas Condições Especiais da apólice 
Riscos Cobertos.

8.  Bens Interesses Não Garantidos

OBSERVADAS AS DEMAIS DISPOSIçõES CONTIDAS NAS CONDIçõES 
ESPECIAIS DA APóLICE, NãO ESTãO GARANTIDOS OS BENS INTE-
RESSES quE:

A)  NãO POSSuAM COMPROVAçãO DE POSSE E PREExISTêNCIA à 
VIGêNCIA DESTE SEGuRO; E

B) SEjAM OBjETO DE CONTRABANDO E/Ou COMéRCIO ILEGAL.

9.  Riscos Cobertos

Para	fins	deste	seguro,	consideram-se	riscos	cobertos	aqueles	expres-
samente convencionados nas Condições Especiais desta apólice.

10.  Prejuízos Indenizáveis

Correrão por conta da Seguradora, obedecidos os limites, condições 
e termos previstos na apólice, além dos prejuízos diretamente resul-
tantes dos riscos cobertos, os prejuízos consequentes de:

•		Despesas	de	 tentativa	de	salvamento	e	de	 remoção	de	entulho,	
comprovadamente efetuadas pelo Segurado após a ocorrência de 
um sinistro coberto pela apólice;
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•		Valores	referentes	aos	danos	materiais	comprovadamente	causados	
pelo Segurado e/ou por terceiros na tentativa de evitar o sinistro, 
minorar o dano ou salvar a coisa.

11.  Riscos Excluídos

ESTA APóLICE NãO RESPONDERá PELOS PREjuÍzOS quE SE VERIFI-
CAREM EM CONSEquêNCIA, DIRETA Ou INDIRETA, DE:

a)  VÍCIO INTRÍNSECO DECLARADO Ou NãO PELO SEGuRADO,  
DEFEITO LATENTE, ERRO DE PROjETO, Má quALIDADE Ou MAu 
ACONDICIONAMENTO DOS BENS/INTERESSES GARANTIDOS;

b)  ATOS DE AuTORIDADES PúBLICAS, SALVO PARA EVITAR PROPA-
GAçãO DE DANOS COBERTOS POR ESTA APóLICE;

c)  ATOS DE SABOTAGEM, hOSTILIDADE Ou DE GuERRA, REBELIãO, 
INSuRREIçãO, REVOLuçãO, MOTIM, CONFISCO, NACIONALIzAçãO, 
DESTRuIçãO Ou REquISIçãO DECORRENTES DE quALquER ATO 
DE AuTORIDADE DE FATO Ou DE DIREITO, CIVIL Ou MILITAR, EM 
GERAL, TODO Ou quALquER ATO Ou CONSEquêNCIA DESSAS 
OCORRêNCIAS, BEM COMO ATOS PRATICADOS POR quALquER 
ORGANIzAçãO CujAS ATIVIDADES VISEM A DERRuBAR PELA  
FORçA O GOVERNO Ou INSTIGAR A SuA quEDA, PELA PERTuR-
BAçãO DE ORDEM POLÍTICA E SOCIAL DO PAÍS, POR MEIO DE 
GuERRA REVOLuCIONáRIA, SuBVERSãO E GuERRILhAS;

d)  ATOS TERRORISTAS, CABENDO à SEGuRADORA, NESSE CASO, 
COMPROVAR COM DOCuMENTAçãO háBIL, ACOMPANhADA 
DE LAuDO CIRCuNSTANCIADO quE CARACTERIzE A NATuREzA 
DO ATENTADO, INDEPENDENTEMENTE DE SEu PROPóSITO E 
DESDE quE TENhA SIDO DEVIDAMENTE RECONhECIDO COMO 
ATENTATóRIO à ORDEM PúBLICA PELA AuTORIDADE PúBLICA 
COMPETENTE;

e)  DANO, RESPONSABILIDADE, DESPESA CAuSADA POR, ATRIBuÍ-
DA A, RESuLTANTE DE quALquER ARMA quÍMICA, BIOLóGICA, 
BIOquÍMICA Ou ELETROMAGNéTICA, BEM COMO A uTILIzAçãO, 
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OPERAçãO COMO MEIO DE CAuSAR PREjuÍzO, DE quALquER 
COMPuTADOR, MODEM, IMPRESSORAS E ROTEADORES, Ou 
PROGRAMA, SISTEMA Ou VÍRuS DE COMPuTADOR, Ou AINDA, 
DE quALquER OuTRO SISTEMA ELETRôNICO; 

f)  quALquER PERDA, DESTRuIçãO, DANO DE quAISquER BENS 
MATERIAIS, quALquER PREjuÍzO, DESPESA EMERGENTE, Ou 
DANO CONSEquENTE DE quALquER RESPONSABILIDADE 
LEGAL DE quALquER NATuREzA, DIRETA Ou INDIRETA-
MENTE CAuSADOS POR, RESuLTANTES DE Ou PARA OS quAIS  
TENhAM CONTRIBuÍDO FISSãO NuCLEAR, RADIAçõES IONIzAN-
TES, CONTAMINAçãO PELA RADIOATIVIDADE DE quALquER 
COMBuSTÍVEL NuCLEAR, RESÍDuOS NuCLEAR Ou MATERIAL DE 
ARMAS NuCLEARES; 

g)  quALquER PREjuÍzO, DANO, DESTRuIçãO, PERDA, RECLAMAçãO 
DE RESPONSABILIDADE DE quALquER ESPéCIE, NATuREzA Ou 
INTERESSE, DESDE quE DEVIDAMENTE COMPROVADO PELA  
SEGuRADORA, quE POSSA SER, DIRETA Ou INDIRETAMENTE,  
ORIGINADO DE, Ou CONSISTIREM EM FALhA, MAu FuNCIONAMEN-
TO DE quALquER EquIPAMENTO, PROGRAMA DE COMPuTADOR,  
SISTEMA DE COMPuTAçãO ELETRôNICA DE DADOS EM RECO-
NhECER E/Ou CORRETAMENTE INTERPRETAR, PROCESSAR,  
DISTINGuIR E SALVAR quALquER DATA COMO A REAL E CORRE-
TA DATA DE CALENDáRIO, AINDA quE CONTINuE A FuNCIONAR 
CORRETAMENTE APóS AquELA DATA; quALquER ATO, FALhA, 
INADEquAçãO, INCAPACIDADE, INABILIDADE, DECISãO DO 
SEGuRADO Ou DE TERCEIRO, RELACIONADO COM A NãO uTILI-
zAçãO Ou NãO DISPONIBILIDADE DE quALquER PROPRIEDADE, 
EquIPAMENTO DE quALquER TIPO, ESPéCIE Ou quALIDADE, 
EM VIRTuDE DO RISCO DE RECONhECIMENTO, INTERPRETAçãO 
Ou PROCESSAMENTO DE DATAS DE CALENDáRIO. PARA TODOS 
OS EFEITOS, ENTENDE-SE COMO EquIPAMENTO Ou PROGRAMA 
DE COMPuTADOR OS CIRCuITOS ELETRôNICOS, MICRO ChIPS, 
CIRCuITOS INTEGRADOS, MICROPROCESSADORES, SISTEMAS 
EMBuTIDOS, hARDwARES (EquIPAMENTOS COMPuTADORI-
zADOS), SOFTwARES (PROGRAMAS RESIDENTES EM EquIPA-
MENTOS COMPuTADORIzADOS), PROGRAMAS, COMPuTADORES, 
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EquIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SISTEMAS Ou 
EquIPAMENTOS DE TELECOMuNICAçõES Ou quALquER Ou-
TRO EquIPAMENTO SIMILAR, SEjAM ELES DE PROPRIEDADE DO  
SEGuRADO Ou NãO;

h)  PERDAS Ou DANOS EMERGENTES DE quALquER NATuREzA,  
INCLuSIVE LuCROS CESSANTES, LuCROS ESPERADOS, INTERRuP-
çãO DE NEGóCIOS, DEMORAS E PERDA DE MERCADO, PERDA DE 
PONTO E OuTROS PREjuÍzOS INDIRETOS, MESMO quE RESuL-
TANTES DE RISCOS COBERTOS;

i)  RISCOS PROVENIENTES DE CONTRABANDO, TRANSPORTE Ou  
COMéRCIO ILEGAL;

j)  DESGASTE NATuRAL PELO uSO, DETERIORAçãO GRADATIVA,  
FADIGA, CORROSãO, INCRuSTAçãO, CAVITAçãO, FERRuGEM, 
MOFO;

k)  ATOS ILÍCITOS DOLOSOS Ou POR CuLPA GRAVE EquIPARáVEL 
AO DOLO:

k.1)   SE O SEGuRADO FOR PESSOA FÍSICA: PRATICADOS PELO SE-
GuRADO, BENEFICIáRIO REPRESENTANTE LEGAL, DE uM Ou 
DE OuTRO, Ou, AINDA, POR EMPREGADOS Ou PREPOSTOS 
DO SEGuRADO Ou POR PESSOAS A ELES ASSEMELhADAS;

k.2)     SE O SEGuRADO FOR PESSOA juRÍDICA: PRATICADOS  
PELOS SóCIOS CONTROLADRES, DIRIGENTES E ADMINIS-
TRADORES LEGAIS, BENEFICIáRIOS E SEuS RESPECTIVOS 
REPRESENTANTES.

k.3)   DANOS CAuSADOS POR POLuIçãO, CONTAMINAçãO E VA-
zAMENTO, Ou PELA AçãO CONSTANTE DE TEMPERATuRA, 
VAPORES, uMIDADE, INFILTRAçõES, GASES, FuMAçA E 
VIBRAçõES;

k.4)  FERMENTAçãO E/Ou COMBuSTãO NATuRAL Ou ESPON-
TâNEA; 
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k .5) AçãO DE quALquER INSETO Ou ROEDOR.

12.  Limites

Os	limites	indenizatórios	previstos	para	este	seguro	estão	definidos	
nas Condições Especiais e/ou, quando couber, nas Condições Particulares.

Os limites referidos no item anterior não representam, em qualquer 
hipótese, pré-avaliação dos bens garantidos, ficando entendido e 
acordado que o valor da indenização que o Segurado terá direito, com 
base nos termos e condições deste seguro, não poderá ultrapassar 
o valor do bem/interesse garantido no momento do sinistro, inde-
pendentemente de qualquer disposição constante nas condições 
da apólice.

13.  Aceitação da Proposta de Seguro 

O prazo da Seguradora para analisar o risco e decidir sobre a aceitação 
da proposta de seguro preenchida e assinada pelo proponente ou 
seu representante legal, recebida sob protocolo, ou através de meio 
eletrônico, para seguros novos ou renovações, bem como para alte-
rações	que	impliquem	modificação	do	risco,	é	de	15	(quinze)	dias	
contados do seu recebimento.

Na proposta de seguro deverão ser prestadas pelo proponente, ou seu 
representante legal, todas as informações que permitirão à Seguradora 
avaliar as condições para aceitação ou recusa do risco, sendo que a 
existência de omissões ou de declarações inverídicas determinará a 
nulidade do contrato, conforme o disposto no artigo 766 do código 
civil brasileiro.

O prazo de 15 (quinze) dias previsto será suspenso quando a Segu-
radora	verificar	que	as	informações	contidas	na	proposta	de	seguro	
são	insuficientes	para	a	tomada	de	decisão,	podendo	ela	solicitar	ao	
proponente a apresentação de novos documentos. Essa solicitação 
poderá ocorrer mais de uma vez, desde que a Seguradora indique os 
fundamentos para tal pedido. 



20 Allianz Produção de Filmes / Condições Gerais

A contagem do prazo de 15 (quinze) dias reiniciará à zero hora do dia 
seguinte à entrega dos documentos na Seguradora.

Nos casos em que a aceitação da proposta de seguro dependa de  
contratação ou alteração da cobertura de resseguro facultativo,  
o prazo previsto também será suspenso.

Em caso de recusa da proposta de seguro dentro dos prazos previstos, 
a cobertura do seguro prevalecerá por mais 2 (dois) dias úteis, contados 
a partir da data em que o proponente, seu representante legal ou o 
Corretor de Seguros tiver conhecimento formal da recusa.

No caso de recusa da proposta de seguro, em que já tenha sido efetu-
ado o pagamento do prêmio, do valor pago, será deduzido o prêmio 
correspondente na base “pro rata temporis” ao período em que pre-
valeceu a cobertura e a diferença restituída ao proponente, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, corridos após a formalização da recusa.

Caso o prazo de 10 (dez) dias seja ultrapassado, o prêmio será atua-
lizado monetariamente desde a data do seu recebimento pela varia-
ção positiva do IPCA/IBGE (Índice de Preços ao Consumidor Amplo / 
Fundação	 Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística),	apurada	
entre o último índice publicado antes da formalização da recusa e 
aquele publicado imediatamente anterior à data da efetiva devolução 
do prêmio.

Na hipótese da extinção do índice pactuado no parágrafo anterior 
deverá ser utilizado o índice que vier a ser determinado pela legislação 
em vigor.

Além da atualização monetária serão aplicados juros moratórios 
equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento 
de impostos devidos à fazenda nacional, do 1°- dia útil posterior ao 
fim	do	prazo	fixado	para	a	devolução	do	prêmio	sobre	o	valor	a	ser	
restituído ao Segurado.

A emissão da apólice será feita em até 15 (quinze) dias a partir da 
data de aceitação da proposta de seguro.
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14.  Vigência – Início e Término da Cobertura de Risco

A apólice terá seu início e término de vigência às 24 (vinte e quatro) 
horas	das	datas	para	tal	fim	nelas	indicadas.

Nos contratos cujas propostas de seguro tenham sido recepcionadas 
com adiantamento de valor para futuro pagamento parcial ou total 
de prêmio, o início de vigência do seguro se dará a partir da data da 
recepção da proposta de seguro pela Seguradora.

Nos contratos cujas propostas de seguro tenham sido recepcionadas 
sem pagamento de prêmio, o início de vigência do seguro deverá 
coincidir com a data de aceitação da proposta ou com data distinta, 
desde que expressamente acordada entre as partes.

15.  Concorrência de Apólices

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 Segu-
radoras envolvidas, sob pena de perda de direito.

O prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado por cobertura 
de responsabilidade civil, se contratada, cuja indenização esteja  
sujeita às disposições deste contrato, será constituído pela soma das 
seguintes parcelas:

a)  despesas, comprovadamente, efetuadas pelo Segurado durante e/
ou após a ocorrência de danos a terceiros, com o objetivo de reduzir 
sua responsabilidade;

b)   valores das reparações estabelecidas em sentença judicial transi-
tada em julgado e/ou por acordo entre as partes, nesta última 
hipótese com a anuência expressa das sociedades Seguradoras 
envolvidas.

De maneira análoga, o prejuízo total relativo a qualquer sinistro 
amparado pelas demais coberturas será constituído pela soma 
das seguintes parcelas:
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a)  despesas de salvamento, comprovadamente, efetuadas pelo Segu-
rado 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 pelos bens segurados.

A indenização relativa a qualquer sinistro não poderá exceder, em 
hipótese alguma, o valor do prejuízo vinculado à cobertura consi-
derada.

Na ocorrência de sinistro contemplado por coberturas concorren-
tes, ou seja, que garantam os mesmos interesses contra os mesmos 
riscos, em seguros distintos, a distribuição de responsabilidade 
entre as sociedades Seguradoras envolvidas deverá obedecer às 
seguintes disposições:

a)   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;

b)  Será calculada a “indenização individual ajustada” de cada cober-
tura, na forma abaixo indicada:

b.1)		se,	para	um	determinado	seguro,	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 cober-
tura será recalculada, determinando-se, assim, a respectiva 
indenização individual ajustada. Para efeito desse recálculo, 
as indenizações individuais ajustadas relativas às coberturas 
que não apresentem concorrência com outros seguros serão 
as maiores possíveis, observados os respectivos prejuízos e 
Limites Máximos de Indenização. O valor restante do Limite 
Máximo de Garantia do seguro será distribuído entre as  



Allianz Produção de Filmes / Condições Gerais 23

coberturas concorrentes, observados os prejuízos e os  
Limites Máximos de Indenização dessas coberturas.

b.2)  caso contrário, a “indenização individual ajustada” será a indeniza-
ção individual, calculada de acordo com o inciso i deste artigo.

b.2.1)		Será	definida	a	soma	das	indenizações	individuais	ajus-
tadas das coberturas concorrentes de diferentes seguros, 
relativas aos prejuízos comuns, calculadas de acordo com 
o inciso b.1 deste artigo;

b.2.2)  Se a quantia a que se refere o inciso b.2.1 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;

b.2.3)  Se a quantia estabelecida no inciso b.2.1 for maior que o 
prejuízo vinculado à cobertura concorrente, cada socie-
dade Seguradora envolvida participará com percentual 
do prejuízo correspondente à razão entre a respectiva 
indenização individual ajustada e a quantia estabelecida 
naquele inciso.

A sub-rogação relativa a salvados operar-se-á na mesma proporção 
da cota de participação de cada sociedade Seguradora na indenização 
paga.

Salvo disposição em contrário, a sociedade Seguradora que tiver 
participado	com	a	maior	parte	da	 indenização	ficará	encarregada	
de negociar os salvados e repassar a quota-parte, relativa ao produto 
dessa negociação, às demais participantes.

16.  Modificações no Seguro

O	presente	seguro	somente	poderá	sofrer	modificações	mediante	 
solicitação	do	Segurado,	por	escrito,	devendo	dela	constar	a	justificativa	
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que	motivou	o	pedido	de	modificação,	observado	o	disposto	no	item	
13 – Aceitação da Proposta de Seguro, destas Condições Gerais.

A Seguradora deverá manifestar-se sobre a solicitação acima no prazo 
de 15 (quinze) dias contados da data do recebimento, sendo que a 
falta	de	sua	manifestação	em	tal	prazo	significará	sua	aceitação	tácita	
de	tal	modificação.

Caso	a	Seguradora	não	concorde	com	a	modificação	solicitada	pelo	
Segurado deverá, dentro do prazo acima, apresentar por escrito junto 
ao	Segurado	as	justificativas	de	sua	recusa.	

17.  Documentos e Prova do Seguro

São documentos do presente seguro a proposta e a apólice com estas 
Condições Gerais, as respectivas Condições Especiais, Condições 
Particulares onde couber e anexos. Nenhuma alteração nesses docu-
mentos será válida se não for feita por escrito, com a concordância 
de ambas as partes contratantes. 

Não é permitida a presunção de que a Seguradora possa ter conhe-
cimento de circunstâncias que não constem da proposta, questio-
nário, apólice e seus anexos, e daquelas que não lhe tenham sido 
comunicadas posteriormente, na forma do item anterior.

18.  Pagamento de Prêmio

O pagamento do prêmio à vista ou da primeira parcela nos casos de 
fracionamento será efetuado obrigatoriamente até 30 (trinta) dias 
contados da data de emissão da apólice, através de rede bancária, por 
meio de documento emitido pela Seguradora, ou através de débito 
em conta corrente do Segurado.

A Seguradora encaminhará o documento diretamente ao Segurado, 
seu represente legal ou por expressa solicitação de qualquer um 
destes, ao Corretor de Seguros, até 5 (cinco) dias úteis antes da data 
do vencimento do respectivo documento.
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O pagamento do prêmio deverá ser efetuado até a(s) data(s) limite(s) 
prevista(s)	para	esse	fim	no	documento	de	cobrança.

Se não houver expediente bancário no dia do vencimento previsto no 
documento de cobrança, o pagamento do prêmio deverá ser feito no 
primeiro dia útil subsequente.

Se o sinistro ocorrer dentro do prazo para pagamento do prêmio  
à vista ou de qualquer uma de suas parcelas, sem que tenha sido 
efetuado, o direito à indenização não ficará prejudicado.

Quando o pagamento da indenização acarretar o cancelamento da 
apólice, as parcelas vincendas do prêmio serão deduzidas do valor 
da indenização, excluído o adicional de fracionamento.

O não pagamento do prêmio à vista, nos seguros em parcela única, 
ou o não pagamento da primeira parcela nos casos de seguros com 
prêmios fracionados, na data prevista no documento de cobrança, 
implicará o cancelamento automático do seguro independentemente 
de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial.

No	caso	de	fracionamento	do	prêmio	e	configurada	a	falta	de	paga-
mento de qualquer uma das parcelas subsequentes à primeira, o 
prazo de vigência da cobertura será ajustado em função do prêmio 
efetivamente pago, observada no mínimo a fração prevista na tabela 
de prazo curto abaixo, sendo tal procedimento expressamente comu-
nicado ao Segurado ou seu representante legal:
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Para percentuais não previstos na tabela acima, deverão ser aplicados 
os percentuais imediatamente superiores.

A Seguradora comunicará ao Segurado ou seu representante legal, 
por meio de comunicação escrita, o novo prazo de vigência ajustado.

Restabelecido o pagamento do prêmio das parcelas ajustadas, acrescidas 
dos encargos contratualmente previstos, dentro do novo prazo de  
vigência da cobertura referido nesta cláusula, ficará automatica-
mente restaurado o prazo de vigência original do seguro.

Findo o novo prazo de vigência da cobertura, sem que tenha sido 
retomado o pagamento do prêmio, ou, ainda, nos casos em que a 
aplicação do cálculo não resultar em alteração do prazo de vigência, 
operará de pleno direito o cancelamento do seguro.

Relação a ser 
aplicada sobre a 
vigência original 
para obtenção 
de prazo em dias.

 15/365 13 195/365 73
 30/365 20 210/365 75
 45/365 27 225/365 78
 60/365 30 240/365 80
 75/365 37 255/365 83
 90/365 40 270/365 85
 105/365 46 285/365 88
 120/365 50 300/365 90
 135/365 56 315/365 93
 150/365 60 330/365 95
 165/365 66 345/365 98
 180/365 70 360/365 100

Relação a ser 
aplicada sobre a 
vigência original 
para obtenção 
de prazo em dias.

% 
do prêmio

% 
do prêmio
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19.  Cancelamento do Seguro

Excetuada a hipótese de cancelamento prevista no parágrafo 13 – 
Pagamento de Prêmio, cujo estabelecimento decorre de dispositivo 
legal, o presente seguro somente poderá ser cancelado:

a)  no caso de concordância recíproca entre Segurado e Seguradora, 
por escrito, sendo que, na hipótese de cancelamento a pedido da 
Seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, 
a parte proporcional ao tempo decorrido até a data do efetivo  
cancelamento;

b)  na hipótese de cancelamento a pedido do Segurado, a Seguradora 
reterá até a data do recebimento da solicitação, além dos emolu-
mentos, o prêmio calculado de acordo com a tabela de prazo curto 
prevista no parágrafo 18 – pagamento de prêmio.

Os valores a serem devolvidos ao Segurado serão corrigidos pelo 
índice previsto no item 13. Aceitação da proposta de seguro, destas 
Condições Gerais, a partir dos prazos previstos acima.

20.  Liquidação e Indenização do Sinistro

O Segurado comunicará o sinistro à Seguradora, por escrito e imedia-
tamente após sua ocorrência, indicando os danos sofridos e o valor 
estimado dos prejuízos, informando a existência de outros seguros 
que garantam os mesmos bens/interesses e/ou riscos, prestando 
todas as informações sobre qualquer outro fato relacionado com 
este seguro, bem como fornecerá todos os documentos solicitados 
pela Seguradora. 

O Segurado não poderá iniciar reparos dos danos sem prévia autori-
zação da Seguradora, salvo para atender interesse público ou evitar 
a agravação dos prejuízos. 

Para a apuração dos prejuízos indenizáveis a Seguradora se valerá 
dos vestígios físicos, da contabilidade, dos controles da empresa, de 
informações tributárias junto aos órgãos oficiais, de informações e 
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inquéritos policiais, de informações de compradores, fornecedores e 
clientes ou qualquer outro meio razoável para sua conclusão. 

O Segurado disponibilizará registros, controles, escritos contábeis 
e outras informações adicionais à Seguradora, bem como facilitará 
o acesso desta às inspeções e verificações necessárias à regulação e  
liquidação dos sinistros ou a outro fato relacionado com este seguro. 

Os critérios para a determinação dos valores dos prejuízos indenizá-
veis serão especificados nas Condições Especiais da apólice, em face 
das características da cobertura e da forma de contratação nelas 
estabelecidas.

Em toda e qualquer indenização devida, obedecidas todas as  
disposições da apólice, serão deduzidos a franquia e/ou participação 
obrigatória do Segurado, se aplicável, e o valor de eventuais salvados 
que permanecerem em poder do Segurado.

Todas as despesas efetuadas com a comprovação do sinistro e  
documentos de habilitação correrão por conta do Segurado, salvo as 
diretamente realizadas pela Seguradora. 

Os atos ou as providências que a Seguradora praticar, após o sinistro, 
não importam, por si, no reconhecimento da obrigação de pagar a 
indenização reclamada. 

A indenização devida será paga no prazo de até 30 (trinta) dias,  
contados a partir da data em que o Segurado tiver cumprido todas 
as obrigações previstas. 

O prazo de 30 (trinta) dias previsto será suspenso quando a Segura-
dora verificar que a documentação mencionada é insuficiente para a  
regulação do sinistro, podendo ela solicitar ao Segurado a apresentação 
de novas informações e documentos complementares. A contagem 
do prazo de 30 (trinta) dias reiniciará à zero hora do dia seguinte à 
entrega dos documentos complementares na Seguradora. 
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Os documentos básicos em caso de sinistro são aqueles previstos nas 
Condições Especiais da apólice.

Vencido o prazo de 30 (trinta) dias para a regulação do sinistro, após 
a entrega de toda documentação e informações solicitadas ao Segu-
rado, a indenização será atualizada monetariamente pela variação 
positiva do IPCA/IBGE – Índice de Preços ao Consumidor Amplo / 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, entre a data 
da comunicação do sinistro e a data do efetivo pagamento.

A atualização será efetuada com base na variação apurada entre o 
último índice publicado antes da data de comunicação do sinistro e 
aquele publicado imediatamente anterior à data da efetiva liquidação 
do sinistro.

Na hipótese da extinção do índice pactuado, deverá ser utilizado o 
índice que vier a ser determinado pela legislação em vigor.

Além do previsto serão aplicados juros moratórios equivalentes à taxa 
que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos 
à fazenda nacional, do 1°-	dia	útil	posterior	ao	fim	do	prazo	de	30	dias	
para regulação até a data do efetivo pagamento.

A Seguradora, ao invés de indenizar o Segurado mediante o paga-
mento em dinheiro, poderá fazê-lo por meio de reposição dos bens 
destruídos	ou	danificados.	Nesse	caso,	 ter-se-ão	por	validamente	 
cumpridas pela Seguradora as suas obrigações com o restabelecimento 
do estado do bem garantido como se apresentava ou existia imedia-
tamente antes do sinistro. Para os efeitos da reposição, o Segurado é 
obrigado	a	fornecer	à	Seguradora	planta,	debuxos,	especificações	e	
quaisquer outros esclarecimentos necessários àquele fim. 

21.  Franquias Dedutíveis 

As franquias dedutíveis, quando existirem, serão estabelecidas nas 
Condições Especiais da apólice e serão deduzidas dos prejuízos 
indenizáveis em cada sinistro.  
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22.  Redução e Reintegração dos Limites da Apólice

Durante o prazo de vigência deste seguro, os limites previstos nas 
Condições Especiais e/ou nas Condições Particulares serão sempre e 
automaticamente reduzidos, a partir da data da ocorrência do sinis-
tro, do valor de toda e qualquer indenização que vier a ser efetuada, 
passando a limitar-se ao valor remanescente, não tendo o Segurado 
direito à restituição do prêmio correspondente à redução havida. 

Em caso de sinistro, a reintegração dos limites poderá ser efetuada, 
a pedido do Segurado, e terá validade caso a Seguradora manifeste 
sua aceitação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do rece-
bimento pela Seguradora do pedido. A ausência de manifestação da 
Seguradora nesse prazo implicará sua aceitação tácita.

Em qualquer caso, serão observadas as seguintes situações:

a)  a partir da data da ocorrência do sinistro: desde que a solicitação 
do Segurado seja feita num período não superior a 5 (cinco) dias 
úteis após a ocorrência do sinistro; 

b)  a partir da anuência formal da Seguradora: quando a solicitação 
do Segurado for feita em data posterior ao período de 5 (cinco) dias 
úteis após a ocorrência do sinistro. 

Em qualquer hipótese, o prêmio respectivo será calculado propor-
cionalmente ao período a decorrer da vigência do seguro e o prêmio 
cobrado por ocasião do pagamento da indenização.

23.  Perda de Direitos

Se	o	Segurado,	seu	representante	legal	ou	seu	Corretor	de	Seguros	fizer 
declarações	 inexatas	ou	omitir	circunstâncias	que	possam	influir	
na aceitação da proposta de seguro ou no valor do prêmio, perderá  
o direito à indenização, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

Se a inexatidão ou omissão nas declarações não resultar de má-fé do 
Segurado, a Seguradora poderá:
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1. Na hipótese de Não Ocorrência do Sinistro:

a)  cancelar o seguro, retendo, do prêmio originalmente pactuado, 
a parcela proporcional ao tempo decorrido; ou,

b)  permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença de 
prêmio cabível.

2. Na hipótese de Ocorrência do Sinistro Sem Indenização Integral:

a)  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,

b)  permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença do 
prêmio cabível ou deduzindo-a do valor a ser indenizado.

3. Na hipótese de Ocorrência do Sinistro Com Indenização Integral:

a)  cancelar o seguro, após o pagamento da indenização, dedu-
zindo, do valor a ser indenizado, a diferença de prêmio cabível. 

O Segurado perderá o direito à indenização se agravar intencio-
nalmente o risco objeto do contrato.

O Segurado é obrigado a comunicar ao segurador, logo que saiba, 
todo incidente suscetível de agravar o risco coberto, sob pena de 
perder o direito à indenização, 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.
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A rescisão só será eficaz 30 (trinta) dias após a notificação, e a 
diferença do prêmio será restituída pela Seguradora, calculada 
proporcionalmente ao período a decorrer.

Na hipótese de agravação do risco, sem culpa do Segurado, a  
Seguradora poderá propor a continuidade do contrato e cobrar a 
diferença do prêmio.

O Segurado obriga-se, sob pena de perder seu direito a qualquer 
indenização, dar imediato aviso à Seguradora da ocorrência de 
todo e qualquer sinistro tão logo tome conhecimento, bem como 
tomar todas as providências cabíveis no sentido de proteger e 
minorar os prejuízos. 

O Segurado perderá todo e qualquer direito, com relação a este 
seguro:

a)  caso haja fraude ou tentativa de fraude, simulando um sinis-
tro ou agravando as consequências de um sinistro para obter 
indenização; 

b)  caso haja reclamação dolosa, sob qualquer ponto de vista ou baseado 
em declarações falsas, ou emprego de quaisquer meios culposos ou 
simulações para obter indenização que não for devida. 

24.  Sub-Rogação de Direitos

A Seguradora, uma vez paga a indenização de sinistro, fica sub-
rogada até a concorrência dessa indenização, nos direitos e ações do 
Segurado contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao  
prejuízo indenizado, podendo exigir do Segurado, em qualquer  
tempo, o instrumento de cessão e os documentos hábeis para o exer-
cício desses direitos.

O Segurado não poderá praticar qualquer ato que venha a prejudicar 
esse direito da Seguradora, não podendo, inclusive, fazer qualquer 
acordo ou transação sem prévia concordância da mesma.  
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25.  Inspeção

A Seguradora se reserva o direito de proceder, durante a vigência do 
contrato, a inspeção de objetos que se relacionem com o seguro e a 
averiguação das circunstâncias que aos mesmos se refiram. 
O Segurado deve facilitar à Seguradora, ou a quem por ela for compro-
vadamente indicado, a execução de tais medidas, proporcionando-lhes 
as provas e os esclarecimentos razoavelmente solicitados.
  

26.  Arbitragem

Mediante livre acordo prévio entre as partes, poderá ser incluída na 
apólice cláusula particular de arbitragem, sem cobrança de qualquer 
prêmio adicional.

27.  Cessão de Direitos

Nenhuma disposição deste seguro dará quaisquer direitos contra os 
Seguradores a qualquer pessoa ou pessoas que não o Segurado. 
A Seguradora não ficará obrigada por qualquer transferência ou  
cessão de direitos feita pelo Segurado, a menos e até que a Seguradora 
por meio de endosso declare o seguro válido para o benefício de 
outra(s) pessoa(s).

28.  Salvados 

Ocorrido o sinistro que atinja bens descritos nesta apólice, o Segurado 
não poderá fazer abandono dos salvados e deverá tomar desde logo 
todas as providências cabíveis no sentido de protegê-los e de minorar 
os prejuízos.

A Seguradora poderá, de acordo com o Segurado, providenciar o melhor 
aproveitamento dos salvados, ficando, no entanto, entendido e acor-
dado que quaisquer medidas tomadas pela Seguradora não implicarão 
reconhecer-se ela obrigada a indenizar os danos ocorridos.
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29.  Prescrição

A prescrição ou sua interrupção será regulada pelo Código Civil  
brasileiro.

30.  Foro

É competente para dirimir toda e qualquer controvérsia relativa a 
este contrato de seguro o foro do domicílio do Segurado, conforme 
definido	na	legislação	em	vigor.
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Condições Especiais para as Garantias desta Apólice

1. Não Apresentação

1.1.  Riscos Cobertos

O presente seguro garante, na forma prevista nestas Condições Especiais, 
até o Limite Máximo de Indenização expressamente fixado pelo Segu-
rado, o pagamento das perdas apuradas (conforme definido no item 
1.9 destas Condições Especiais) após o adiamento, interrupção ou 
abandono	da	filmagem	caso	qualquer	pessoa	designada	na	contra-
tação do seguro, constante da especificação da apólice, seja impedida 
de continuar ou concluir seus respectivos deveres durante o período de 
cobertura definido nestas Condições Especiais por consequência de:

a) morte, lesão corporal, enfermidade ou sequestro;

b)  morte súbita ou imprevisível, sequestro, lesão corporal, enfermi-
dades acometidas aos membros imediatos da família das pessoas 
seguradas designadas na apólice. Nesse caso, a indenização será 
limitada a, no máximo, 3 (três) dias de filmagem.

1.2.  Forma de Contratação

  Esta cobertura é contratada a risco total, respondendo esta Segu-
radora pelos prejuízos indenizáveis, isto é, aqueles que excedam a 
franquia e/ou participação obrigatória do Segurado, se houver, até o 
 Limite Máximo de Indenização. 

  Outrossim, se o custo para produção do audiovisual apurado no 
momento de qualquer sinistro for superior ao Limite Máximo de In-
denização desta cobertura, constante da apólice, em caso de sinistro 
parcial, correrá por conta do Segurado a parte proporcional do pre-
juízo correspondente à razão entre o Limite Máximo de Indenização 
e o custo para produção do audiovisual apurado no momento do 
sinistro.
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Opcionalmente, esta cobertura poderá ser contratada a primeiro risco 
relativo. Tendo sido o seguro contratado sob essa forma, a Segurado-
ra responderá pelos prejuízos indenizáveis, decorrentes de sinistro 
coberto, até o Limite Máximo de Indenização contratado, respeitado 
o Limite Máximo de Garantia estipulado na apólice, desde que o valor 
em risco declarado pelo Segurado para o custo da produção, constante 
da especificação desta apólice, seja igual ou superior a 80% (oitenta 
por cento) do valor real apurado na data do sinistro. Caso contrário, 
correrá por conta do Segurado a parcela dos prejuízos proporcional à 
diferença entre 100% (cem por cento) do valor real apurado dos custos 
de produção na data do sinistro e o valor em risco declarado.

O valor em risco declarado pelo Segurado deve conter todos os custos 
imputáveis à produção do audiovisual, inclusive os custos de pré-
produção e pós-produção. 
 
Excluem-se, para fins de determinação do valor em risco dos custos 
da produção, aqueles relativos aos itens abaixo relacionados, po-
dendo, no entanto, ser incluídos mediante solicitação expressa do 
Segurado e concordância expressa da Seguradora manifestada na 
especificação da apólice:

•  direitos subjacentes, como roteiro, royalties, música, som e  
cenário.

• equipamentos, objetos de cena e figurinos próprios.
•  juros pagos por empréstimos e prêmios pagos para as apólices de 

seguro.

1.3.  Limite Máximo de Indenização e Franquias

O Limite Máximo de Indenização desta cobertura constituirá o máximo 
de responsabilidade da Seguradora. 

Durante o período que compreende a pré-produção, a responsabilidade 
da Seguradora por perdas ficará limitada a 20% do Limite Máximo de 
Indenização desta cobertura. 
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A responsabilidade da Seguradora por perdas ficará restrita ao  
pagamento do valor que exceder a franquia e/ou participação obri-
gatória do Segurado estabelecida, isoladamente, para cada perda 
que ocorrer.

1.4.  Períodos de Cobertura 

A cobertura a que se referem estas Condições Especiais vigora de 
acordo com os períodos de vigência previstos na especificação da 
apólice.

a) Extensão da cobertura 

1.5.  Riscos Excluídos

Além das exclusões previstas no item 11 – Riscos Excluídos das 
Condições Gerais da apólice, salvo estipulação expressa na apólice, 
esta cobertura não abrange os prejuízos causados por morte, lesão 
corporal, enfermidade ou sequestro, nas seguintes condições:

a)  Participação em acrobacias sem dublê, atuação como dublê em 
situação de risco ou a participação em efeitos especiais sem o  
consentimento por escrito da Seguradora;

b)  Participação em voo aéreo sem ser como passageiro, e em qualquer 
outro voo que não seja de linha aérea regular;

c)  Participação em provas de competição, de resistência ou de  
velocidade, bem como a bordo de meios de transporte terrestres, 
náuticos ou aéreos;

d) Participação em demonstrações de força;

e)  Participação em lutas ou atos notoriamente arriscados ou acrobáticos 
que ofereçam risco à integridade das pessoas seguradas, a menos 
que esses atos sejam realizados no curso de tentativas de salva-
mento de pessoas ou em casos de legítima defesa;
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f)  Participação nos seguintes esportes: boxe, pesca submarina,  
mergulho submarino com garrafa de gás comprimido, windsurfe, 
trenó de corrida, skeleton, alpinismo, espeleologia, caça a animais 
de grande porte, asa-delta, skate, tiro e equitação;

g)  Envolvimento das pessoas seguradas em atos ilícitos;

h)   Uso de drogas ou medicamentos narcóticos, exceto aqueles  
prescritos por médico;

i)   Suicídio ou a sua tentativa, mutilação intencional, ato  
criminoso, loucura;

j)   Doença que já estava em tratamento no momento em que a  
produção foi declarada;

k)  Perda de voz;

l)    Gravidez, nascimento, menstruação ou consequência desses 
eventos;

m)   Alergia e afecção cutânea que se manifestem antes do início de 
vigência desta cobertura;

n)   No caso de atores com menos de 9 (nove) anos, as doenças típicas  
de criança discriminadas aqui: caxumba, catapora, sarampo, sarampo 
alemão, coqueluche, escarlatina, amidalite e difteria.

Esta cobertura não garante ainda quaisquer perdas, danos, despesas 
ou responsabilidade decorrentes de ou resultantes de, causadas 
por ou em consequência de quaisquer obrigações ou exigências do  
Segurado para cumprir qualquer prazo do programa, datas de entrega,  
datas de lançamento ou quaisquer outros prazos de conclusão, tenham 
ou não tais perdas, danos, despesas ou responsabilidade ocorridos em 
conjunto com outra perda coberta por esta apólice.
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1.6.  Consultas Médicas

A consulta médica torna-se obrigatória quando o custo da produção 
audiovisual ultrapassar R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 
A consulta médica deve ser feita por médico credenciado designado 
pela Seguradora, que deverá apresentar a esta questionário e atestado 
médico em formato pré-aprovado por ela, assinado pelo examinado 
e pelo médico. Somente as pessoas seguradas designadas para esta 
cobertura devem passar por essa consulta médica. 

A Seguradora obriga-se a analisar o questionário e o atestado médico 
e avisar prontamente o Segurado sobre quaisquer restrições, exceções 
ou ressalvas.

Caso o orçamento da produção ultrapasse o valor de R$ 1.000.000,00 
(um milhão de reais) e se o exame não tiver sido realizado, a cobertura 
prevista será reduzida a riscos causados por acidente e sequestro.

1.7.  Procedimentos em Caso de Sinistro 

Em caso de impedimento de qualquer pessoa segurada de iniciar  
ou dar continuidade aos seus trabalhos na produção, o Segurado 
deverá comunicar prontamente a ocorrência à Seguradora. A comu-
nicação, por escrito, deverá ser acompanhada de atestado médico.

O Segurado deverá garantir e preservar o direito da Seguradora de 
examinar, a qualquer momento, pelos médicos indicados por ela 
mesma, a pessoa designada cuja incapacidade possa levar a uma 
reclamação. 

Em caso de não cumprimento das disposições acima, por parte do 
Segurado e das pessoas seguradas deste, a Seguradora ficará isenta 
de todas as responsabilidades relacionadas com o evento.
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1.8.  Obrigações do Segurado

Sob pena de perder o direito à indenização, o Segurado obriga-se a:

a)   Formalizar contrato com as pessoas seguradas nesta cobertura 
de modo que a data de término do contrato seja no mínimo 15 
(quinze) dias posterior à data especificada na apólice para a con-
clusão da filmagem; 

b)   Tomar todas as ações para determinar que quaisquer das pessoas 
seguradas nesta cobertura estejam em perfeitas condições físicas e  
gozando de boa saúde e não estejam sofrendo de qualquer condição 
física, psicológica ou estejam sendo submetidas a qualquer forma 
de tratamento médico, a não ser os informados e acordados pela 
Seguradora.

1.9.  Definições

O termo perda, nesta cobertura, significa quaisquer despesas extras, 
devidamente comprovadas, incorridas pelo Segurado, acima do  
orçamento original proposto e apresentado à Seguradora, que tenham 
como objetivo completar a etapa de filmagem da produção segurada, 
ou seja, despesas adicionais não previstas para a conclusão da  
filmagem. No entanto, exclui quaisquer perdas, danos, despesas ou 
responsabilidades decorrentes de, resultantes de, causadas por ou 
em consequência de quaisquer obrigações ou exigências do Segurado 
para cumprir qualquer prazo do programa, datas de entrega, datas 
de lançamento ou quaisquer outros prazos de conclusão, tenham ou 
não tais perdas, danos, despesas ou responsabilidade ocorridos em 
conjunto com outra perda coberta por esta apólice.

Membros imediatos da família da pessoa segurada são definidos 
como: pai, mãe, cônjuge, irmãos, filhos, companheiro e companheira.

1.10.  Ratificação 

Ratificam-se as cláusulas das Condições Gerais não alteradas por 
estas Condições Especiais.
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2. Suporte

2.1.  Riscos Cobertos

O presente seguro garante, até o Limite Máximo de Indenização  
expressamente fixado pelo Segurado, as perdas apuradas após perdas 
e/ou danos materiais causados ao material de suporte decorrentes de 
eventos de origem de causa externa, incluindo roubo, furto qualificado 
e os riscos por defeitos relacionados abaixo:

a) Exposição acidental à luz;

b) Revelação, edição ou processamento defeituoso;

c)  Corte, edição física ou outros trabalhos de laboratório, ou 
apagamento acidental de gravações em fitas de vídeo ou trilhas 
sonoras;

d)  Filme velado ou utilização de materiais com defeito, câmeras ou 
gravadores, fitas defeituosas ou equipamentos ou trilhas sonoras 
com defeito.

Para efeito desta cobertura, entende-se por suporte: películas virgens 
ou expostas, fitas e faixas de áudio e audiovisuais, fitas de vídeo,  
carriers digitais, matrizes, cópias de trabalho interpositivas, positivas, 
cortes, impressões em grão fino, transparências coloridas, acetatos, 
células, trabalhos de arte, desenhos e software com o material de apoio 
para a criação de efeitos especiais por computador.

2.2.  Forma de Contratação

Esta cobertura é contratada a risco total, respondendo esta Seguradora 
pelos prejuízos indenizáveis, isto é, aqueles que excedam a franquia 
e/ou participação obrigatória do Segurado, se houver, até o Limite 
Máximo de Indenização.

Outrossim, se o custo para produção do audiovisual apurado no 
momento de qualquer sinistro for superior ao Limite Máximo de  
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Indenização desta cobertura constante da apólice, em caso de sinistro 
parcial, correrá por conta do Segurado a parte proporcional do  
prejuízo correspondente à razão entre o Limite Máximo de Indeni-
zação e o custo para produção do audiovisual apurado no momento 
do sinistro.

Opcionalmente, esta cobertura poderá ser contratada a primeiro risco 
relativo. Tendo sido o seguro contratado sob essa forma, a Seguradora 
responderá pelos prejuízos indenizáveis, decorrentes de sinistro co-
berto, até o Limite Máximo de Indenização contratado, respeitado o 
Limite Máximo de Garantia, estipulado na apólice, desde que o valor 
em risco declarado pelo Segurado para o custo da produção, constante 
da especificação desta apólice, seja igual ou superior a 80% (oitenta 
por cento) do valor real apurado na data do sinistro. Caso contrário, 
correrá por conta do Segurado a parcela dos prejuízos proporcional à 
diferença entre 100% (cem por cento) do valor real apurado do custo 
da produção na data do sinistro e o valor em risco declarado.

O valor em risco declarado pelo Segurado deve conter todos os custos 
imputáveis à produção do audiovisual, inclusive os custos de pré-
produção e pós-produção. 

Excluem-se, para fins de determinação do valor em risco dos custos da 
produção, aqueles relativos aos itens abaixo relacionados, podendo, no 
entanto, ser incluídos mediante solicitação expressa do Segurado e 
concordância expressa da Seguradora manifestada na especificação 
na apólice:

• direitos subjacentes, como roteiro, royalties, música, som e cenário;
•	equipamentos, objetos de cena e figurinos próprios;
•  juros pagos por empréstimos e prêmios pagos para as apólices de 

seguro.

2.3.  Limite de Responsabilidade e Franquias

O Limite Máximo de Indenização desta cobertura constituirá o máximo 
de responsabilidade da Seguradora.

A responsabilidade da Seguradora por perdas ficará restrita ao  
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pagamento do valor que exceder a franquia e/ou participação  
obrigatória do Segurado estabelecida, isoladamente, para cada perda 
que ocorrer.

2.4.  Períodos da Cobertura

A cobertura a que se referem estas Condições Especiais vigora de 
acordo com os períodos de vigência previstos na especificação da 
apólice.

2.5.  Riscos Excluídos

Além das exclusões previstas no item 11 – Riscos Excluídos das  
Condições Gerais da apólice, salvo estipulação expressa na apólice, 
esta cobertura não garante os prejuízos causados por:

a) uTILIzAçãO DE MATERIAL IMPRóPRIO;

b) ERROS Ou OMISSõES CAuSADOS POR:

b.1.)  NãO CONFORMIDADE COM AS INSTRuçõES Ou ESPECIFICA- 
çõES DO MATERIAL Ou DO EquIPAMENTO uTILIzADO NA PRO-
DuçãO Ou COM OS PADRõES ACEITOS DE PRáTICA NO SETOR;

b.2.)  ERROS DE juLGAMENTO EM ExPOSIçõES, ILuMINAçãO Ou  
GRAVAçãO SONORA Ou DECORRENTE DO uSO DE TIPO INCOR-
RETO DE CâMERA, LENTE, FILME VIRGEM Ou FITA, TESTE DE 
FILMES VIRGENS, EquIPAMENTOS Ou NOVAS TéCNICAS E 
TRABALhOS ExPERIMENTAIS;

c)  ExPOSIçãO DO SuPORTE A TEMPERATuRAS ExTREMAS, Ex- 
CETO NOS CASOS PREVIAMENTE ACORDADOS E DEFINIDOS NA 
ESPECIFICAçãO DA APóLICE E NAS SITuAçõES quE FujAM DO 
CONTROLE DO SEGuRADO;

d)  ERRO DE CONFIGuRAçãO Ou SINCRONIzAçãO DO SuPORTE DE  
áuDIO E VÍDEO;
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e)  OS DANOS RELATIVOS àS CONDIçõES CLIMáTICAS E/Ou 
ATMOSFéRICAS;

f ) O uSO DE MATERIAL COM PRAzO DE VALIDADE VENCIDO;

g) ATRASOS NA ENTREGA DO MATERIAL VIRGEM DE SuPORTE;

h)  ExPOSIçãO DO SuPORTE A CAMPOS MAGNéTICOS Ou ELé- 
TRICOS quE NãO TENhAM LIGAçãO COM OS PROCESSOS DE 
GRAVAçãO Ou REPRODuçãO DO SuPORTE;

i)  DANO Ou DESTRuIçãO CAuSADO POR Ou RESuLTANTE DE ATOS 
INTENCIONAIS DO SEGuRADO Ou A SEu MANDO;

j)  RAIOS x, SISTEMAS DE RAIOS x, DISPOSITIVOS DE INSPEçãO 
FLuOROSCóPICAS, RADIAçãO ELETROMAGNéTICA, CONTRO-
LADAS Ou NãO CONTROLADAS E MESMO quE A CAuSA ESTEjA 
PRóxIMA Ou REMOTA, ExCETO NAS SITuAçõES quE FujAM DO 
CONTROLE DO SEGuRADO.

k)  PERDA Ou DESAPARECIMENTO INExPLICáVEL, FuRTO SIMPLES 
E Ou FALTA NO ESTOquE.

Esta cobertura não garante ainda quaisquer perdas, danos, despesas 
ou responsabilidade decorrentes de, resultantes de, causadas 
por ou em consequência de quaisquer obrigações ou exigências 
do Segurado para cumprir qualquer prazo do programa, datas 
de entrega, datas de lançamento, ou quaisquer outros prazos 
de conclusão, tenham ou não tais perdas, danos, despesas ou  
responsabilidade ocorridos em conjunto com outra perda coberta 
por esta apólice.

2.6.  Obrigações do Segurado

Sob pena de perder o direito à indenização, o Segurado obriga-se:

No transporte do suporte, deverá adotar as seguintes medidas:
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a) A embalagem deverá ser apropriada;

b)  O transporte deve ser efetuado por uma pessoa da produção ou 
por transportadora especializada e reconhecida;

c)  A embalagem e os documentos de transporte devem apresentar, 
de maneira visível, a expressão: “negativo não revelado”;

d)  Os negativos não podem ser expostos a “raios x” ou equivalentes. 
É necessário que a transportadora ou o courrier assinem por  
escrito declaração reconhecendo que os objetos transportados não 
podem ser expostos a raios x. 

A	testar	as	câmeras,	lentes	e	equipamentos	correlatos	e	se	certificar	
de que estão em perfeitas condições de funcionamento para os fins 
a que se destinam, antes do início das captações.

A manter em condições de segurança adequadas todos os materiais 
objeto desta cobertura, inclusive artes-finais e desenhos, softwares 
e materiais correlatos usados para gerar imagens por computador, 
bem como metragens não utilizadas, até a conclusão da impressão 
do negativo de proteção ou da duplicação da cópia de segurança.
Os danos a qualquer desses materiais e desenhos que já tenham 
sido fotografados e para os quais existam suportes satisfatórios não 
constituem perdas amparadas por esta apólice, exceto se a gravação 
original correspondente também estiver danificada, requerendo a 
reprodução dos materiais, bem como do filme.

Não acumular, para embarque ou processamento, negativos gravados 
dos filmes não processados por um período de mais de 3 (três) dias 
de filmagem. 

Verificar prontamente se todos os materiais processados estão em 
conformidade técnica com o formato a ser utilizado, para o lança-
mento previsto da produção.
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2.7.  Definições

O termo perda, nesta cobertura, significa quaisquer despesas extras, 
devidamente comprovadas, incorridas pelo Segurado, acima do  
orçamento original proposto e apresentado à Seguradora, que tenham 
como objetivo completar a produção segurada (até a conclusão da pós-
produção). No entanto, conforme item 5.2 destas Condições Especiais, 
excluem-se quaisquer perdas, danos, despesas ou responsabilidade 
decorrentes de, resultantes de, causadas por ou em consequência 
de quaisquer obrigações ou exigências do Segurado para cumprir  
qualquer prazo do programa, datas de entrega, datas de lançamento, 
ou quaisquer outros prazos de conclusão, tenham ou não tais perdas, 
danos, despesas ou responsabilidade ocorridos em conjunto com 
outra perda coberta por esta apólice. 

2.8.  Ratificação 

Ratificam-se as cláusulas das Condições Gerais não alteradas por 
estas Condições Especiais.

3.  Despesas Extraordinárias

3.1.  Riscos Cobertos

O presente seguro garante, na forma prevista nestas Condições  
Especiais, até o Limite Máximo de Indenização expressamente fixado 
pelo Segurado para a presente cobertura, o pagamento das perdas 
contingenciais apuradas (conforme definido no item 6.1 destas  
Condições Especiais), decorrentes do adiamento ou da interrupção da 
filmagem, em consequência direta e exclusiva de dano ou destruição 
de propriedades ou instalações, utilizadas ou a serem utilizadas, pelo 
Segurado na produção segurada.

3.2.  Forma de Contratação

Esta cobertura é contratada a primeiro risco absoluto, respondendo 
esta Seguradora integralmente pelos prejuízos indenizáveis, isto é, 
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aqueles que excedam a franquia estabelecida e/ou participação obri-
gatória do Segurado, se houver, até o Limite Máximo de Indenização 
previsto.

3.3.  Limite de Responsabilidade e Franquias

O Limite Máximo de Indenização desta cobertura constituirá o máximo 
de responsabilidade da Seguradora.
 
A responsabilidade da Seguradora por perdas ficará restrita ao  
pagamento do valor que exceder a franquia e/ou participação  
obrigatória do Segurado estabelecida, isoladamente, para cada perda 
que ocorrer.

3.4.  Riscos Excluídos

Além das exclusões previstas no item 11 – Riscos Excluídos das Con-
dições Gerais da apólice, esta cobertura não abrange perdas direta 
ou indiretamente causadas por ou resultantes de: 

a)   PREjuÍzOS quE DECORREM Ou PROVêM DE INSETOS, BIChOS, 
DEFEITOS LATENTES, DESGASTE PELO uSO, DETERIORAçãO, 
uMIDADE ATMOSFéRICA, MuDANçAS CLIMáTICAS ExTREMAS, 
ENCOLhIMENTO, EVAPORAçãO, PERDA DE PESO, VAzAMEN-
TO DE CONTEúDO RESuLTANTE DA quEBRA DE VIDRO Ou DE  
MATERIAIS FRáGEIS, ExCETO SE TAL DANO FOR CAuSADO POR 
uM RISCO COBERTO;

b)   EFEITOS DO MAu TEMPO SOBRE OS ITENS DEIxADOS A Céu  
ABERTO (ExCETO EM CASOS DE FILMAGEM ExTERNA);

c)  DANOS ELéTRICOS, ExCETO SE CAuSADOS POR quEDA DE RAIO Ou 
INCêNDIO. EM CASO DE INCêNDIO, A COBERTuRA SE RESTRINGE 
AOS DANOS CAuSADOS PELO INCêNDIO;

d)   PERDA Ou DESAPARECIMENTO INExPLICáVEL, FuRTO SIMPLES 
E/Ou FALTA NO ESTOquE; 
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e)  DESPESAS DECORRENTES DE DEFEITOS DE FABRICAçãO E DANOS 
MECâNICOS DE EquIPAMENTOS;

f)  PERDA PELO uSO Ou REPOSIçãO DE ANIMAIS POR quALquER 
MOTIVO;

g)  DANOS SOFRIDOS ENquANTO A PROPRIEDADE ESTEjA SEN-
DO uTILIzADA E quE RESuLTEM DIRETAMENTE DE OBRAS DE 
CONSTRuçãO, ALTERAçãO, REPARO Ou TESTE, A MENOS quE 
DECORRAM DE INCêNDIO Ou ExPLOSãO ACIDENTAIS E SOMEN-
TE SE hOuVER PERDA Ou DANO CAuSADO POR TAL INCêNDIO 
Ou ExPLOSãO;

h)  DANO Ou DESTRuIçãO CAuSADO POR Ou RESuLTANTE DE ATOS 
INTENCIONAIS DO SEGuRADO Ou A SEu MANDO;

i)  PERDA Ou DANOS A FILMES, FITAS DE VÍDEOS Ou TRILhAS  
SONORAS;

j)  ExCLuSãO ESPECIAL – ESTA COBERTuRA NãO ABRANGE PERDAS, 
DIRETAS Ou INDIRETAS, DE DANOS à PROPRIEDADE, NEM  
DESPESAS INCORRIDAS NA COMPRA, CONSTRuçãO, REPARO Ou 
REPOSIçãO DAS MESMAS.

Esta cobertura não garante ainda quaisquer perdas, danos, despesas 
ou responsabilidade decorrentes de, resultantes de, causadas 
por ou em consequência de quaisquer obrigações ou exigências 
do Segurado para cumprir qualquer prazo do programa, datas 
de entrega, datas de lançamento, ou quaisquer outros prazos 
de conclusão, tenham ou não tais perdas, danos, despesas ou  
responsabilidade ocorridos em conjunto com outra perda coberta 
por esta apólice.

3.5.  Períodos de Cobertura

A cobertura a que se referem estas Condições Especiais vigora de 
acordo com os períodos de vigência previstos na especificação da 
apólice.
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3.6  Definições

O termo perda, nesta cobertura, significa quaisquer despesas  
extras, devidamente comprovadas, incorridas pelo Segurado, acima 
do orçamento original proposto e apresentado à Seguradora, que te-
nham como objetivo completar a etapa de filmagem da produção se-
gurada, ou seja, despesas adicionais não previstas para a conclusão da 
filmagem. No entanto, conforme item 4.3 desta condição, excluem-se 
quaisquer perdas, danos, despesas ou responsabilidades decorrentes 
de ou resultantes de: causadas por ou em consequência de quaisquer 
obrigações ou exigências do Segurado para cumprir qualquer prazo 
do programa, datas de entrega, datas de lançamento, ou quaisquer 
outros prazos de conclusão, tenham ou não tais perdas, danos, 
despesas ou responsabilidade ocorridos em conjunto com outra  
perda coberta por esta apólice.

3.7.  Extensão de Cobertura

Caso os respectivos geradores portáteis, equipamentos de câme-
ra, som e imagem sejam totalmente testados e demonstrem que  
estavam em perfeitas condições de funcionamento antes do início dos 
trabalhos, ao contrário do que consta no item 3.4 destas Condições 
Especiais, ficam cobertas as perdas apuradas (conforme definido no 
item 6.1 desta Condição Especial) em consequência de dano mecâ-
nico, curto-circuito ou qualquer prejuízo de ordem elétrica aos equi-
pamentos testados, provenientes de causa externa ou interna.

3.8.  Ratificação

Ratificam-se as cláusulas das Condições Gerais não alteradas por 
estas Condições Especiais.

4.  Equipamentos Audiovisuais

4.1.  Riscos Cobertos

Esta Seguradora responderá, até o Limite Máximo de Indenização  
expressamente	fixado	pelo	Segurado	para	a	presente	cobertura,	pelas	
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perdas e/ou danos materiais causados aos equipamentos cinemato-
gráficos, fotográficos e de televisão, de propriedade do Segurado ou 
de terceiros sob seus cuidados, custódia e controle, utilizados para 
a produção audiovisual segurada, inclusive explosão, roubo e furto 
qualificado, bem como os danos decorrentes de operações de trans-
porte dos mesmos, quando conduzidos por prepostos ou empregados 
do Segurado.

Para efeito desta cobertura, entende-se por equipamentos audiovisuais 
os	equipamentos	cinematográficos,	fotográficos	e	de	televisão	tais	
como: câmeras, geradores, objetivas, tripés, dollies,	painéis,	refletores,	
equipamentos	de	iluminação	elétrica	ou	eletrônica,	amplificadores,	
monitores, instrumentos de teste, fotômetros, gravadores de áudio 
ou vídeo, microfones e pedestais, cabos e conexões, equipamentos de 
efeitos mecânicos, equipamento de maquinistas, camarins móveis e 
unidade de trailers. Igualmente, os acessórios, peças de substituição, 
estojos especiais ou capas flexíveis para os equipamentos acima 
descritos.

Fica entendido e acordado que esta cobertura garante os danos e as 
perdas materiais aos equipamentos segurados devido a variações 
anormais de tensão, curto-circuito, arco voltaico, calor gerado aciden-
talmente por eletricidade, descargas elétricas, eletricidade estática ou 
qualquer efeito ou fenômeno de natureza elétrica, inclusive a queda 
de raio ocorrida fora do local segurado.

4.2.  Forma de Contratação

Esta cobertura poderá ser contratada a primeiro risco absoluto 
ou a risco total, conforme acordo entre as partes e estipulado nas 
Condições Especiais da apólice.

Tendo sido o seguro contratado a primeiro risco absoluto, esta Segu-
radora responderá integralmente pelos prejuízos indenizáveis, isto 
é, aqueles que excedam a franquia estabelecida e/ou participação 
obrigatória do Segurado, se houver, até o Limite Máximo de Indeni-
zação previsto na mesma.
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Tendo sido o seguro contratado a risco total, sempre que o Limite  
Máximo de Indenização contratado para a totalidade dos equipa-
mentos segurados for inferior ao respectivo valor em risco dessa to-
talidade, apurado na ocasião do sinistro, o Segurado será considerado 
segurador da diferença e, em caso de sinistro, aplicar-se-á o rateio 
percentual entre eles, salvo na hipótese de perda total de todos os 
equipamentos segurados, quando a indenização estará limitada ao 
Limite Máximo de Indenização contratado para a cobertura. 

Opcionalmente, a critério da Seguradora, poderá ser estabelecido, 
nas Condições Particulares, um fator de ajuste superior a 1 (um) a 
ser aplicado sobre o Limite Máximo de Indenização contratado para a 
totalidade dos equipamentos segurados, em caso de sinistro parcial, 
a partir do qual será realizado o cálculo do rateio.

Se houver mais de um Limite Máximo de Indenização especificado na 
apólice para equipamentos, ou grupo de equipamentos, estes não se 
somam nem se comunicam, não podendo o Segurado alegar excesso 
de Limite Máximo de Indenização em um equipamento ou grupo de 
equipamentos para compensação de insuficiência em outros.

Em qualquer situação, deverá ser respeitado o Limite Máximo de 
Garantia estipulado na apólice.

4.3.  Limite de Responsabilidade e Franquias
 
O Limite Máximo de Indenização desta cobertura constituirá o máximo 
de responsabilidade da Seguradora. 

A responsabilidade da Seguradora por perdas ficará restrita ao  
pagamento do valor que exceder a franquia estabelecida e/ou  
participação obrigatória do Segurado, isoladamente, para cada perda 
que ocorrer.
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4.4.  Riscos Excluídos

Além das exclusões previstas no item 11 – Riscos Excluídos das 
Condições Gerais da apólice, esta cobertura não abrange os pre-
juízos causados por:

a) SERVIçOS DE MANuTENçãO;

b)  SOBRECARGA, ISTO é, CARGA CujO PESO ExCEDA A CAPACI- 
DADE NORMAL DE quALquER MáquINA Ou EquIPAMENTO 
uSADO PARA SuPORTE Ou MOVIMENTAçãO DO EquIPAMENTO  
SEGuRADO;

c)  NEGLIGêNCIA DO SEGuRADO NA uTILIzAçãO DOS EquIPAMEN-
TOS, BEM COMO NA ADOçãO DE TODOS OS MEIOS RAzOáVEIS 
PARA SALVá-LOS E PRESERVá-LOS DuRANTE Ou APóS A OCOR-
RêNCIA DE quALquER SINISTRO;

d) MANuSEIO INADEquADO DOS EquIPAMENTOS;

e)  PERDA Ou DESAPARECIMENTO INExPLICáVEL, FuRTO SIMPLES 
E FALTA NO ESTOquE;

f)  NEVE, ChuVA, áGuA Ou GRANIzO SOBRE O MATERIAL ARMAzE-
NADO Ou ExPOSTO AO AR LIVRE (ExCETuANDO-SE EM CASOS DE 
FILMAGEM ExTERNA);

g)  FERRuGEM, OxIDAçãO, ARRANhõES, RISCOS;

h)  DEFEITO MECâNICO, AVARIA Ou INTERFERêNCIA quE NãO SEjA 
RESuLTANTE DE uM ACIDENTE;

i)  DESGASTE DO EquIPAMENTO PELO uSO, VÍCIO INTRÍNSECO, 
quEBRA Ou DEFEITO ESTRuTuRAL;

j)   uSO EM DESACORDO COM AS RECOMENDAçõES DO FABRICANTE;
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k)  APREENSãO Ou CONFISCO LEGAL Ou ILEGAL DO MATERIAL PARA 
GARANTIA DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS;

l)  FuRTO DOS EquIPAMENTOS quANDO DEIxADOS EM VEÍCuLO 
DESOCuPADO;

m)  DANOS ELéTRICOS DECORRENTES DE CAuSA MECâNICA;

n)  PERDA DE DADOS, INSTRuçõES ELETRôNICAS Ou SOFTwARE DE 
SISTEMAS COMPuTACIONAIS;

o)  SOBRECARGA, ISTO é, CARGA Ou OPERAçãO quE ExCEDA A 
CAPACIDADE NORMAL DE OPERAçãO DOS BENS SEGuRADOS, 
ExCETO POR VARIAçãO ANORMAL DE TENSãO;

p)  DESLIGAMENTO INTENCIONAL DE DISPOSITIVO DE SEGuRANçA 
Ou DE CONTROLES AuTOMáTICOS;

q)  DANOS DECORRENTES DA INTERRuPçãO/FALhA NO FORNECI-
MENTO DE ENERGIA POR PARTE DA GERADORA Ou DISTRIBuI-
DORA DO SERVIçO, MESMO quE A INTERRuPçãO/FALhA SEjA 
PROGRAMADA;

r)  quAISquER DANOS NãO MATERIAIS, TAIS COMO: LuCROS  
CESSANTES, DANOS MORAIS, DESVALORIzAçãO DO OBjETO  
SEGuRADO E quAISquER DANOS EMERGENTES;

s)   VELAMENTO E/Ou Véu DE BASE DE FILMES VIRGENS (Ou ExPOS-
TOS, PORéM NãO REVELADOS), SALVO SE RESuLTANTE DE RISCO 
COBERTO POR ESTA APóLICE;

t)  APAGAMENTO DE FITAS GRAVADAS (SOM E/Ou VÍDEO) POR  
AçãO DE CAMPOS MAGNéTICOS DE quALquER ORIGEM; 

u)  DANO Ou DESTRuIçãO CAuSADO POR Ou RESuLTANTE DE ATOS 
INTENCIONAIS DO SEGuRADO Ou A SEu MANDO;
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v)  DANOS CAuSADOS A FuSÍVEIS, FIOS, CONDuÍTES, DISjuNTORES, 
LâMPADAS Ou quAISquER OuTROS COMPONENTES quE, POR 
SuA NATuREzA, NECESSITEM DE TROCAS PERIóDICAS, ExCETO 
quANDO TAIS DANOS FOREM CONSEquENTES Ou FIzEREM PAR-
TE DE OuTRAS PERDAS AMPARADAS POR ESTA COBERTuRA.

4.5.  Bens Não Compreendidos no Seguro

Além dos bens não garantidos previstos na Cláusula 8ª – Bens/Interesses 
Não Garantidos das Condições Gerais da apólice, salvo estipulação 
expressa na apólice, esta cobertura não se aplica a:

a) FILMES Ou FITAS DE VÍDEO;

b)  OBjETOS CENOGRáFICOS – OBjETOS DE CENA, SETS, CENáRIOS, 
ROuPAS DE éPOCA, FIGuRINOS E PROPRIEDADES TEATRAIS SI-
MILARES;

c) EDIFÍCIOS PERMANENTES E CONTEúDOS DE ESCRITóRIOS;

d) AERONAVES, EMBARCAçõES, TREM Ou VAGõES DE TREM;

e) VEÍCuLOS MOTORIzADOS LICENCIADOS PARA uSO EM ESTRADAS.

4.6. Períodos de Cobertura

A cobertura a que se referem estas Condições Especiais vigora de 
acordo	com	os	períodos	de	vigência	previstos	na	especificação	da	
apólice.

4.7.  Valor em Risco e Prejuízos Indenizáveis

Serão adotados os seguintes critérios para determinação do valor em 
risco atual e dos prejuízos apurados:

Tomar-se-á por base o custo de reposição do equipamento sinistrado, 
no estado de novo, aos preços correntes, no dia e local do sinistro.
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Para os equipamentos próprios, será o valor de reposição no estado 
de novo, menos 5% de depreciação por ano em relação à data de 
compra. 

Para os objetos alugados (ou emprestados), o prejuízo indenizável, 
reembolsável integralmente ao proprietário do objeto, será o valor 
de reposição no estado de novo, sem dedução por uso, ruptura ou 
deterioração gradual.

Exclusivamente nos casos de danos parciais, ou seja, aqueles em 
que não ficar caracterizada a perda total do equipamento sinistrado,  
conforme	definido	no	 item	8.1	desta	cobertura,	será	 indenizável	o	 
total dos prejuízos correspondentes aos custos (material e mão de 
obra) para reparação dos respectivos danos sofridos pelo equipamento 
sinistrado, sem dedução de qualquer depreciação.

4.8.  Perda Total

Para fins deste contrato, ficará caracterizada a Perda Total quando:

O objeto segurado é destruído ou tão extensamente danificado que 
deixa de ter as características do equipamento segurado; ou

O custo de reconstrução, reparação e/ou recuperação do equipa- 
mento sinistrado atingir ou ultrapassar 75% (setenta e cinco por 
cento) do seu valor atual.

4.9.  Ratificação

Ratificam-se	as	cláusulas	das	Condições	Gerais	não	alteradas	por	
estas Condições Especiais.

5.  Objetos Cenográficos (Sets, Figurinos, Objetos de cena)

5.1 Riscos Cobertos

Esta Seguradora responderá, até o Limite Máximo de Indenização  
expressamente fixado pelo Segurado para a presente cobertura, pe-
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las perdas e/ou danos materiais causados aos objetos cenográficos 
utilizados na produção audiovisual segurada, de propriedade do Segu-
rado ou de terceiros, sob seus cuidados, custódia e controle, inclusive 
explosão,	roubo	e	furto	qualificado,	bem	como	os	danos	decorrentes	
de operações de transporte dos mesmos, quando conduzidos por 
prepostos ou empregados do Segurado.

Para	efeito	desta	cobertura,	entende-se	por	objetos	cenográficos	os	
objetos de cena, sets, cenários, roupas de época, figurinos e proprie-
dades teatrais similares. 

5.2.  Forma de Contratação

Esta cobertura é contratada a primeiro risco absoluto, respondendo 
esta Seguradora integralmente pelos prejuízos indenizáveis, isto é, 
aqueles que excedam a franquia estabelecida e/ou participação obri-
gatória do Segurado, se houver, até o Limite Máximo de Indenização 
previsto na mesma.

5.3.  Limite de Responsabilidade e Franquias

O Limite Máximo de Indenização desta cobertura constituirá o máximo 
de responsabilidade da Seguradora. 

A responsabilidade da Seguradora por perdas ficará restrita ao  
pagamento do valor que exceder a franquia estabelecida e/ou  
participação obrigatória do Segurado, isoladamente, para cada perda 
que ocorrer.

5.4.  Bens Não Compreendidos no Seguro

Além dos bens não garantidos previstos no item 8 – Bens/Interesses 
Não Garantidos das Condições Gerais da apólice, salvo estipulação 
expressa na apólice, esta cobertura não abrange:

a)  quAISquER OBjETOS Ou BENS quE NãO FAzEM PARTE DA 
CENOGRAFIA;
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b)  OS ANIMAIS, AS PLANTAS E áRVORES quE NãO FAzEM PARTE DO 
CENáRIO;

c)  OS AVIõES, BARCOS E EquIPAMENTOS FERROVIáRIOS E OuTROS 
VEÍCuLOS MOTORIzADOS E SEuS ACESSóRIOS;

d)  PRéDIOS E/Ou CONSTRuçõES DuRáVEIS uTILIzADAS COMO SET 
DA PRODuçãO quE NãO FORAM CONSTRuÍDAS ESPECIALMENTE 
PARA A PRODuçãO;

e)  OS MóVEIS, INVENTáRIO E OuTROS OBjETOS quE NãO SãO uTI-
LIzADOS PELA PRODuçãO E/Ou quE NãO FAzEM PARTE DE uM 
CENáRIO;

f)  CONTAS FATuRAS, MOEDA Ou DINhEIRO, NOTAS, TÍTuLOS,  
SELOS, ESCRITuRAS, CARTAS DE CRéDITO, CARTõES DE CRéDITO, 
PASSAPORTES E PASSAGENS;

g)  EquIPAMENTOS CINEMATOGRáFICOS DE SOM E IMAGEM, A 
MENOS quE SEjAM uTILIzADOS COMO PARTE DO CENáRIO, 
ENTENDENDO-SE COMO TAIS OS EquIPAMENTOS CINEMATOGRá-
FICOS, FOTOGRáFICOS E DE TELEVISãO, TAIS COMO: CâMERAS, 
GERADORES, OBjETIVAS, TRIPéS, dollies, PAINéIS, REFLETORES, 
EquIPAMENTOS DE ILuMINAçãO ELéTRICA Ou ELETRôNICA, 
AMPLIFICADORES, MONITORES, INSTRuMENTOS DE TESTE,  
FOTôMETROS, GRAVADORES DE áuDIO Ou VÍDEO, MICROFONES 
E PEDESTAIS, CABOS E CONExõES, EquIPAMENTOS DE EFEITOS 
MECâNICOS, EquIPAMENTO DE MAquINISTAS, CAMARINS  
MóVEIS E uNIDADE DE TRAILERS;

h)  IGuALMENTE OS ACESSóRIOS, PEçAS DE SuBSTITuIçãO, ESTO-
jOS ESPECIAIS Ou CAPAS FLExÍVEIS PARA OS EquIPAMENTOS 
ACIMA DESCRITOS;

i)  jOIAS, PELES, PEDRAS PRECIOSAS, PéROLAS FINAS, OBRAS DE  
ARTE, ANTIGuIDADES E ARMAS DE FOGO, CujO VALOR POR OBjETO 
INDIVIDuAL Ou DO CONjuNTO SEjA SuPERIOR A R$ 7.000,00 
(SETE MIL REAIS);



58 Allianz Produção de Filmes / Condições Especiais

j)   FILMES Ou FITAS, A MENOS quE SEjAM uSADOS COMO PARTE DO 
CENáRIO.

Ao contrário da exclusão prevista nestas Condições Especiais, 
poderão estar cobertos pelo presente seguro animais e plantas 
enquanto objetos cenográficos utilizados na produção audiovisual 
segurada, de propriedade do Segurado ou de terceiros, sob seus 
cuidados, custódia e controle desde que a Seguradora tenha sido 
consultada previamente e manifeste sua concordância quanto à 
aceitação do bem e que deverá estar ratificado na especificação 
da apólice. 

5.5  Riscos Excluídos

Além das exclusões previstas no item 11 – Riscos Excluídos das  
Condições Gerais da apólice, esta cobertura não garante os prejuízos 
causados por:

a)  PERDA Ou DESAPARECIMENTO INExPLICáVEL, FuRTO SIMPLES 
Ou FALTA NO ESTOquE;

b)  NEVE, ChuVA, áGuA Ou GRANIzO SOBRE O MATERIAL ARMAzE-
NADO Ou ExPOSTO AO AR LIVRE, ExCETO EM CASOS DE FILMA-
GEM ExTERNA;

c) FERRuGEM, OxIDAçãO, ARRANhõES E RISCOS; 

d)  DESGASTE NORMAL PELO uSO, DEFEITOS INERENTES E DESAR-
RANjO MECâNICO;

e)  DANOS CAuSADOS POR INSETOS, VERMES, VÍCIO OCuLTO,  
VÍCIO PRóPRIO, DEFEITOS MECâNICOS Ou ESTRuTuRAIS, 
DETERIORAçãO GRADuAL, DETERIORAçãO  DEVIDO A Mu- 
DANçA BRuSCA DE TEMPERATuRA, ENCOLhIMENTO, 
EVAPORAçãO, PERDA DE PESO;
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f )  quAISquER DANOS NãO MATERIAIS, TAIS COMO LuCROS CES-
SANTES, DANOS MORAIS, DESVALORIzAçãO DO OBjETO SEGu-
RADO E quAISquER DANOS EMERGENTES;

g)  DANOS CAuSADOS A FuSÍVEIS, FIOS, CONDuÍTES, DISjuNTORES, 
LâMPADAS Ou quAISquER OuTROS COMPONENTES quE, POR 
SuA NATuREzA, NECESSITEM DE TROCAS PERIóDICAS, ExCE-
TO quANDO TAIS DANOS FOREM CONSEquENTES Ou FIzEREM  
PARTE DE OuTRAS PERDAS AMPARADAS POR ESTA COBERTuRA;

h)  DANOS SOFRIDOS ENquANTO A PROPRIEDADE ESTEjA SENDO 
uTILIzADA E quE RESuLTEM DIRETAMENTE DE OBRAS DE 
CONSTRuçãO, ALTERAçãO, REPARO Ou TESTE, A MENOS 
quE DECORRAM DE INCêNDIO Ou ExPLOSãO ACIDENTAL E  
SOMENTE SE hOuVER PERDA Ou DANO CAuSADO POR TAL  
INCêNDIO Ou ExPLOSãO;

i)  DANO Ou DESTRuIçãO CAuSADO POR Ou RESuLTANTE DE ATOS 
INTENCIONAIS DO SEGuRADO Ou A SEu MANDO.

5.6.  Pares e Conjuntos

Em caso de perda total de um item do par ou conjunto, não podendo 
a Seguradora fornecer um substituto idêntico ao item sinistrado, a 
Seguradora concorda em pagar a indenização do par ou conjunto 
mediante a entrega, pelo Segurado, do(s) item(ns) restante(s) do par 
ou conjunto.

5.7  Período de Cobertura

A cobertura a que se referem estas Condições Especiais vigora de 
acordo com os períodos de vigência previstos na especificação da 
apólice.

5.8.  Prejuízos Indenizáveis

Serão adotados os seguintes critérios para determinação dos preju-
ízos indenizáveis:
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Tomar-se-á por base o custo de reposição do bem sinistrado, no estado 
de novo, aos preços correntes no dia e local do sinistro.

Para os objetos próprios, o prejuízo indenizável será o valor de reposi-
ção, no estado de novo, menos 5% de depreciação por ano em relação 
à data de compra. 

Para os objetos alugados (ou emprestados), o prejuízo indenizável 
será o valor de reposição no estado de novo, sem dedução por uso, 
ruptura ou deterioração gradual.

Nos casos de danos parciais, ou seja, aqueles em que não ficar  
caracterizada a perda total do objeto sinistrado conforme definido 
no item 9.1 desta cobertura, será indenizável o total dos prejuízos 
correspondentes aos custos (material e mão de obra) para reparação 
dos respectivos danos sofridos pelos objetos sinistrados, sem dedução 
de qualquer depreciação.

5.9.  Perda Total

Para fins deste contrato, ficará caracterizada a Perda Total quando:

O objeto segurado é destruído ou tão extensamente danificado que 
deixa de ter as características do equipamento segurado; ou

O custo de reconstrução, reparação e/ou recuperação do equipa-
mento sinistrado atingir ou ultrapassar 75% (setenta e cinco por 
cento) do seu valor atual.

5.10.  Ratificação

Ratificam-se as cláusulas das Condições Gerais não alteradas por 
estas Condições Especiais.
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6.  Responsabilidade Civil Geral

6.1  Riscos Cobertos

Esta Seguradora responderá, até o Limite Máximo de Indenização 
expressamente fixado pelo Segurado para a presente cobertura, pelo 
reembolso ao Segurado das quantias pelas quais vier a ser respon-
sável civilmente, em sentença judicial transitada em julgado ou em 
acordo autorizado de modo expresso pela Seguradora, relativas à:

Reparação por danos involuntários, materiais e/ou corporais causados 
a terceiros, ocorridos no território brasileiro durante a vigência do 
seguro e decorrentes de acidentes relacionados com as atividades 
exercidas para produção do audiovisual especificado na apólice; 

Reparação por danos materiais involuntários causados aos prédios, 
cenários naturais e sets de terceiros ocupados para realização da 
filmagem, estritamente em consequência de incêndio, danos elétricos, 
danos por água e quebra de vidros regularmente instalados nas de-
pendências do imóvel, ocorridos na vigência deste contrato. 

São também indenizáveis por esta cobertura, dentro do limite máximo 
previsto no contrato de seguro, custas judiciais do foro civil e de  
honorários de advogados nomeados de acordo com ela.

Atendidas as disposições deste seguro, o Segurado terá direito à 
garantia, ainda que os danos decorram de atos ilícitos, culposos ou 
dolosos, praticados por empregados do Segurado ou, ainda, por 
pessoas a eles assemelhadas.

6.2.  Definições

Para efeito desta cobertura, entende-se por:

•	Dano	corporal:	é	todo	e	qualquer	dano	ao	corpo	humano;
•		Dano	material:	qualquer	dano	físico	à	propriedade	tangível,	inclusive	

todas as partes materiais relacionadas com o uso dessa proprie-
dade; e
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•		Sinistro:	caracteriza-se	como	um	único	sinistro	todos	os	prejuízos	
decorrentes de um mesmo evento coberto, qualquer que seja o  
número de reclamantes.

6.3.  Forma de Contratação

Esta cobertura é contratada a primeiro risco absoluto, respondendo 
esta Seguradora integralmente pelos prejuízos indenizáveis, isto é, 
aqueles que excedam a franquia estabelecida e/ou participação obri-
gatória do Segurado, se houver, até o Limite Máximo de Indenização 
previsto na mesma.

6.4.  Riscos Não Cobertos e Bens Não Garantidos

Além das exclusões previstas no item 8 – Bens/Interesses Não Garan-
tidos e no item 11 – Riscos Excluídos das Condições Gerais da apólice, 
esta cobertura não garante os prejuízos decorrentes de:

a)  DANOS A BENS DE TERCEIROS EM PODER DO SEGuRADO, PARA 
GuARDA Ou CuSTóDIA, TRANSPORTE, uSO Ou MANIPuLAçãO 
Ou ExECuçãO DE quAISquER TRABALhOS;

b)   RESPONSABILIDADES ASSuMIDAS PELO SEGuRADO POR  
CONTRATOS Ou CONVENçõES quE NãO SEjAM DECORRENTES 
DE OBRIGAçõES CIVIS LEGAIS;

c)  DANOS CAuSADOS PELA AçãO PAuLATINA DE TEMPERATuRA, 
uMIDADE, INFILTRAçãO E VIBRAçãO;

d)  DANOS CAuSADOS POR POLuIçãO, CONTAMINAçãO E VAzA-
MENTO Ou DESPEjO DE PRODuTOS;

e)  DANOS MATERIAIS E/Ou CORPORAIS SOFRIDOS PELOS EMPRE-
GADOS Ou PREPOSTOS DO SEGuRADO quANDO COMPROVADA-
MENTE A SEu SERVIçO;
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f)    DANOS CAuSADOS A VEÍCuLOS E/Ou ACESSóRIOS quANDO EM 
LOCAIS DE PROPRIEDADE, ALuGADOS Ou CONTROLADOS PELO 
SEGuRADO;

g)  DANOS MORAIS;

h) ROuBO, FuRTO Ou ExTRAVIO;

i )  DANOS CAuSADOS AOS SEGuRADOS, SEuS ASCENDENTES,  
DESCENDENTES E CôNjuGE, BEM COMO A quAISquER PARENTES 
quE COM ELE RESIDAM Ou DELE DEPENDAM ECONOMICA- 
MENTE, E AINDA CAuSADOS A SóCIOS, DIRETORES, ADMINISTRA-
DORES E CONTROLADORES;

j)  VAzAMENTOS E INFILTRAçõES DECORRENTES DE Má CONSER-
VAçãO DAS INSTALAçõES DE áGuA E ESGOTO, SISTEMA DE  
REFRIGERAçãO, TRANSBORDO Ou ExTRAVASAMENTO DOS  
SISTEMAS DE CAPTAçãO DE áGuAS PLuVIAIS (CALhAS) E  
DEMAIS SISTEMAS DE ESCOAMENTO;

k)  MuLTAS IMPOSTAS AO SEGuRADO, BEM COMO AS DESPESAS 
DE quALquER NATuREzA, RELATIVAS A AçõES Ou PROCESSOS 
CRIMINAIS;

l)  DANOS AOS PRéDIOS, CENáRIOS NATuRAIS E SETS DE TERCEIROS 
OCuPADOS PARA REALIzAçãO DA FILMAGEM quE NãO DECOR-
RENTES DE INCêNDIO Ou ExPLOSãO, DANOS ELéTRICOS, DANOS 
POR áGuA Ou quEBRA DE VIDROS REGuLARMENTE INSTALADOS 
NAS DEPENDêNCIAS DO IMóVEL; 

m)  DANOS AO CONTEúDO DE PRéDIOS, CENáRIOS NATuRAIS E SETS  
DE TERCEIROS OCuPADOS PARA REALIzAçãO DA FILMAGEM;

n)  DANOS RELACIONADOS COM A ExISTêNCIA, uSO E CONSERVAçãO 
DE AERONAVES, EMBARCAçõES;
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o)  DANOS RESuLTANTES DE DOLO Ou CuLPA GRAVE EquIPARáVEL  
A DOLO DO SEGuRADO, BEM COMO SEuS SóCIOS CONTROLA-
DORES, DIRIGENTES, ADMINISTRADORES, BENEFICIáRIOS E 
RESPECTIVOS REPRESENTANTES;

p)  RECLAMAçõES POR DESCuMPRIMENTO DAS OBRIGAçõES 
TRABALhISTAS, SEjAM CONTRATuAIS Ou LEGAIS, REFERENTES 
à SEGuRIDADE SOCIAL, SEGuRO OBRIGATóRIO DE ACIDENTES 
DO TRABALhO, PAGAMENTO DE SALáRIOS E SIMILARES, BEM 
COMO COM RELAçãO A quALquER TIPO DE AçãO DE REGRESSO 
CONTRA O SEGuRADO, PROMOVIDA PELO INSTITuTO NACIONAL 
DO SEGuRO SOCIAL E OuTROS;

q)  DANOS DECORRENTES DA CIRCuLAçãO DE VEÍCuLOS TERRES-
TRES, ALuGADOS Ou CONTROLADOS PELO SEGuRADO, E AINDA  
OS DANOS RELACIONADOS COM A ExISTêNCIA, uSO E CONSER-
VAçãO DE AERONAVES E AEROPORTOS;

r)  DANOS CAuSADOS PELO MANuSEIO, uSO, CONSuMO Ou POR  
IMPERFEIçãO DE PRODuTOS FABRICADOS, VENDIDOS, NEGOCIA-
DOS Ou DISTRIBuÍDOS PELO SEGuRADO;

s)  RECLAMAçõES BASEADAS NA INFRAçãO DE DIREITOS AuTORAIS,  
TÍTuLOS, SLOGANS, PATENTES, MARCAS REGISTRADAS DE 
quALquER ESPéCIE, BEM COMO SEGREDOS COMERCIAIS Ou 
INDuSTRIAIS;

t)  DANOS CAuSADOS POR ASBESTOS, TALCO ASBESTIFORME, DIE-
ThILSTIBESTROL, DIOxINA, uREIA, FORMALDEÍDO, VACINA PARA 
GRIPE SuÍNA, CONTRACEPTIVO ORAL, FuMO Ou DERIVADOS,  
DANOS RESuLTANTES DE hEPATITE B E SÍNDROME DE DEFICIêN-
CIA IMuNOLóGICA ADquIRIDA (AIDS);

u)  DANOS CAuSADOS A Ou POR EMBARCAçõES, AERONAVES Ou  
OuTROS VEÍCuLOS quE, POR ANALOGIA, POSSAM SER ENquA-
DRADOS COMO TAL;
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v)  DANOS CAuSADOS A VEÍCuLOS DE PROPRIEDADE DO SEGuRADO 
E DE SEuS EMPREGADOS;

w)  DANOS CAuSADOS A Ou POR VEÍCuLOS VINCuLADOS CONTRA-
TuALMENTE AO SEGuRADO, SOB FORMA ExPRESSA Ou TáCITA, 
quANDO CONDuzIDOS POR TERCEIROS;

x)   DANOS DECORRENTES DA GuARDA DE VEÍCuLOS DE TERCEIROS.

6.5.  Limite de Responsabilidade e Franquias

O Limite Máximo de Indenização desta cobertura especial constituirá 
o máximo de responsabilidade da Seguradora, independentemente do  
número de Segurados, de reclamações ou de pessoas ou entidades 
que pretendem as reclamações.

A responsabilidade da Seguradora por perdas ficará restrita ao  
pagamento do valor que exceder a franquia estabelecida e/ou  
participação obrigatória do Segurado, isoladamente, para cada perda 
que ocorrer.

6.6.  Períodos de Cobertura

A cobertura a que se referem estas Condições Especiais vigora de 
acordo	com	os	períodos	de	vigência	previstos	na	especificação	da	
apólice.

6.7.  Procedimentos de Liquidação em Caso de Sinistro

Sem prejuízo do estabelecido das Condições Gerais, quando aplicá-
vel, o procedimento em caso de sinistros e sua respectiva liquidação 
observarão as seguintes disposições:

Em caso de sinistro, o Segurado deverá:

•		Comunicar	à	Seguradora,	imediatamente,	tão	logo	saiba	das	con-
sequências de um ato seu suscetível de lhe acarretar a responsabi-
lidade incluída na garantia;
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•		Comunicar	à	Seguradora,	de	imediato,	qualquer	citação,	carta	ou	
documento que se relacione com sinistro coberto por este contrato, 
haja vista a necessidade de atender prazos legais estipulados em lei.

A liquidação de sinistro coberto por este contrato processar-se-á 
segundo as seguintes regras:

•		Qualquer	acordo	judicial	ou	extrajudicial,	com	o	terceiro	prejudicado,	
seus beneficiários e herdeiros, só será reconhecido pela Seguradora 
se tiver sua prévia anuência. Na hipótese de recusa do Segurado em 
aceitar o acordo recomendado pela Seguradora e aceito pelo terceiro 
prejudicado, fica desde já acordado que a Seguradora não responderá 
por quaisquer quantias acima daquela pela qual seria o sinistro  
liquidado por aquele acordo;

•		Proposta	qualquer	ação	civil,	o	Segurado	dará	imediato	aviso	à	Se-
guradora, nomeando, de acordo com ela, os advogados de defesa;

•		Mesmo	que	não	 figure	na	ação,	a	Seguradora	dará	as	 instruções	
para seu processamento, intervindo diretamente na mesma, se lhe 
convier, na qualidade de assistente;

•		Fixada	a	 indenização	devida,	 seja	por	 sentença	 transitada	em	
julgado, seja por acordo na forma do 1º- item, acima, a Seguradora 
efetuará o reembolso da importância a que estiver obrigada;

•		Se	a	reparação	pecuniária	devida	pelo	Segurado	compreender	paga-
mento em dinheiro e prestação de renda ou pensão, a Seguradora, 
dentro do Limite Máximo de Indenização estabelecido para a pre-
sente cobertura, pagará preferencialmente em dinheiro. Quando 
a Seguradora, ainda dentro daquele limite, tiver que contribuir 
também para a renda ou pensão, poderá fazê-lo mediante o forneci-
mento 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;

Todos os prejuízos decorrentes de um mesmo evento serão consi-
derados como um único sinistro, qualquer que seja o número de 
reclamantes.
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6.8.  Obrigações do Segurado

O Segurado se obriga a zelar e a manter em bom estado de conserva-
ção, segurança e funcionamento os bens de sua propriedade e posse 
que sejam capazes de causar danos cuja responsabilidade lhe possa 
ser atribuída.

6.9.  Data de Ocorrência do Sinistro

Se o dano a terceiros tiver por fato gerador um evento contínuo, 
repetitivo e ininterrupto, e não havendo concordância entre o 
Segurado	e	a	Seguradora	sobre	o	dia	em	que	o	mesmo	ocorreu,	fica	
estabelecido que:

•		O	dano	corporal	será	considerado	como	ocorrido	no	dia	em	que,	 
pela primeira vez, o reclamante tiver consultado médico especiali- 
zado a respeito daquele dano; e,

•		O	dano	material	será	considerado	como	ocorrido	no	dia	em	que	a	
existência do mesmo ficou evidente para o reclamante, ainda que 
a sua causa não fosse conhecida.

6.10.  Ratificação

Ratificam-se	as	cláusulas	das	Condições	Gerais	não	alteradas	por	
estas Condições Especiais.

7.  Responsabilidade Civil Empregador

7.1.  Risco Coberto 

Considera-se risco coberto a responsabilidade civil do Segurado 
por danos corporais sofridos por seus empregados em decorrência 
de acidente súbito e inesperado que resulte em morte ou invalidez 
permanente do empregado durante a vigência do Seguro e que se 
derive de uma produção objeto deste seguro, quando, a seu serviço ou 
durante o percurso de ida e volta do trabalho, sempre que a viagem 
for realizada por veículo contratado pelo Segurado.
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O presente contrato garantirá ao Segurado a indenização corres-
pondente a sua responsabilidade no evento, independentemente do 
pagamento, pela Previdência Social, das prestações por acidente de 
trabalho, previsto na Lei 8.213, de 24/7/91.

Para fins desta cobertura especial, consideram-se empregados todos 
os trabalhadores, atores e figurantes, sejam eles contratados pelo 
regime da CLT ou sob contrato de trabalho temporário e eventual 
exercendo	trabalho	na	produção	segurada,	 inclusive	atores	e	figu-
rantes menores de idade.

7.2.  Forma de Contratação

Esta cobertura é contratada a primeiro risco absoluto, respondendo 
esta Seguradora integralmente pelos prejuízos indenizáveis, isto é, 
aqueles que excedam a franquia estabelecida e/ou a participação 
obrigatória do Segurado, se houver, até o Limite Máximo de Indeni-
zação previsto na mesma.

7.3.  Limite de Responsabilidade e Franquias

O Limite Máximo de Indenização desta cobertura, especial constituirá 
o máximo de responsabilidade da Seguradora, independentemente do  
numero de Segurados, de reclamações ou de pessoas ou entidades 
que pretendem as reclamações.

A responsabilidade da Seguradora por perdas ficará restrita ao paga-
mento do valor que exceder a franquia estabelecida e/ou a participação 
obrigatória do Segurado, para cada perda que ocorrer, em separado.

7.4.  Riscos Não Cobertos e Bens Não Garantidos

Além das exclusões previstas no item 8 – Bens/Interesses Não 
Garantidos e no item 11 – Riscos Excluídos das Condições Gerais da 
apólice, esta cobertura não garante os prejuízos decorrentes de:

a)  RECLAMAçõES RESuLTANTES DO DESCuMPRIMENTO DE 
OBRIGAçõES TRABALhISTAS RELATIVAS à SEGuRIDADE SOCIAL,  
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SEGuROS DE ACIDENTES DO TRABALhO, PAGAMENTO DE 
SALáRIOS E SIMILARES;

b)  DANOS RESuLTANTES DE DOLO DO SEGuRADO, DE SEuS DIRE-
TORES, ADMINISTRADORES E/Ou SóCIOS CONTROLADORES;

c)  DANOS RELACIONADOS COM A CIRCuLAçãO DE VEÍCuLOS LICEN-
CIADOS, DE PROPRIEDADE DO SEGuRADO;

d)  RECLAMAçõES RELACIONADAS COM DOENçA PROFISSIONAL, 
DOENçA DO TRABALhO Ou SIMILAR;

e)  DANOS RELACIONADOS COM RADIAçõES IONIzANTES Ou ENERGIA 
NuCLEAR, SALVO CONVENçãO EM CONTRáRIO;

f) DANOS MORAIS;

g)  RECLAMAçõES DECORRENTES DE AçõES DE REGRESSO CONTRA 
O SEGuRADO, PROMOVIDAS PELA PREVIDêNCIA SOCIAL.

7.5.  Períodos de Cobertura

A cobertura a que se referem estas Condições Especiais começa e 
expira conforme prazos estabelecidos nesta apólice.

7.6.  Ratificação

Ratificam-se	as	cláusulas	das	Condições	Gerais	não	alteradas	por	
estas condições

8.  Bens de Terceiros

8.1.  Riscos Cobertos

Esta Seguradora responderá, até o Limite Máximo de Indenização  
expressamente fixado pelo Segurado para a presente cobertura, 
pelas perdas e/ou danos materiais, inclusive explosão, roubo e furto  
qualificados	causados	aos	bens	de	terceiros	que	estejam	sob	cuidados,	
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custódia e controle do Segurado em função da produção audiovisual 
especificada	na	apólice.

8.2.  Forma de Contratação

Esta cobertura é contratada a primeiro risco absoluto, respondendo 
esta Seguradora integralmente pelos prejuízos indenizáveis, isto é, 
aqueles que excedam a franquia estabelecida e/ou participação obri-
gatória do Segurado, se houver, até o Limite Máximo de Indenização 
previsto na mesma.

8.3.  Limite de Responsabilidade e Franquias

O Limite Máximo de Indenização desta cobertura constituirá o máximo 
de responsabilidade da Seguradora.
 
A responsabilidade da Seguradora por perdas ficará restrita ao  
pagamento do valor que exceder a franquia estabelecida e/ou  
participação obrigatória do Segurado, isoladamente, para cada perda 
que ocorrer.

8.4.  Bens Não Compreendidos no Seguro

Além dos bens não garantidos previstos no item 8 – Bens/Interesses 
Não Garantidos das Condições Gerais da apólice, salvo estipulação 
expressa na apólice, esta cobertura não abrange:

a) ANIMAIS, PLANTAS E áRVORES;

b)  CONTAS FATuRAS, MOEDA Ou DINhEIRO, NOTAS, TÍTuLOS, SE-
LOS, ESCRITuRAS, CARTAS DE CRéDITO, CARTõES DE CRéDITO, 
PASSAPORTES E PASSAGENS;

c)  EquIPAMENTOS AuDIOVISuAIS, Ou SEjA, OS EquIPAMENTOS  
CINEMATOGRáFICOS, FOTOGRáFICOS E DE TELEVISãO TAIS 
COMO: CâMERAS, GERADORES, OBjETIVAS, TRIPéS, dollies,  
PAINéIS, REFLETORES, EquIPAMENTOS DE ILuMINAçãO ELéTRI-
CA Ou ELETRôNICA, AMPLIFICADORES, MONITORES, INSTRu-
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MENTOS DE TESTE, FOTôMETROS, GRAVADORES DE áuDIO Ou 
VÍDEO, MICROFONES E PEDESTAIS, CABOS E CONExõES, EquI-
PAMENTOS DE EFEITOS MECâNICOS, EquIPAMENTO DE MAquI-
NISTAS, CAMARINS MóVEIS E uNIDADE DE TRAILERS;

d)   IGuALMENTE OS ACESSóRIOS, PEçAS DE SuBSTITuIçãO, ESTOjOS 
ESPECIAIS Ou CAPAS FLExÍVEIS PARA OS EquIPAMENTOS ACIMA 
DESCRITOS;

e)  jOIAS, PELES, PEDRAS PRECIOSAS, PéROLAS FINAS, OBRAS DE 
ARTE, ANTIGuIDADES, ARMAS DE FOGO;

f ) FILMES Ou FITAS uTILIzADOS PELA PRODuçãO;

g)  OBjETOS CENOGRáFICOS COMO OBjETOS DE CENA, SETS, CENá-
RIOS, ROuPAS DE éPOCA, FIGuRINOS E PROPRIEDADES TEATRAIS 
SIMILARES;

h) VEÍCuLOS DE CENA;

i) VEÍCuLO SOBRE áGuA, SOBRE TRILhOS Ou NO AR;

j)  ACESSóRIOS DE VEÍCuLOS;

k)  OS AVIõES, BARCOS, EquIPAMENTOS FERROVIáRIOS E OuTROS 
VEÍCuLOS MOTORIzADOS E SEuS ACESSóRIOS;

l) PRéDIOS.

8.5.  Riscos Excluídos

Além das exclusões previstas no item 11 – Riscos Excluídos das  
Condições Gerais da apólice, esta cobertura não abrange os prejuízos 
causados por:

a)  PERDA Ou PREjuÍzO RESuLTANTE DE PERDA INExPLICáVEL Ou 
DESAPARECIMENTO MISTERIOSO, FuRTO SIMPLES;
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b)  DANOS CAuSADOS POR INSETOS, VERMES, VÍCIO OCuLTO, VÍCIO 
PRóPRIO, DEFEITOS MECâNICOS Ou ESTRuTuRAIS, DETERIO-
RAçãO GRADuAL, DETERIORAçãO DEVIDO A MuDANçA BRuSCA 
DE TEMPERATuRA, ENCOLhIMENTO, EVAPORAçãO, PERDA DE 
PESO;

c) FERRuGEM, OxIDAçãO, ARRANhõES E RISCOS;

d) DESGASTE NORMAL PELO uSO E OS DEFEITOS INERENTES;

e)  DEFEITO MECâNICO, AVARIA Ou INTERFERêNCIA quE NãO SEjA 
RESuLTANTE DE uM ACIDENTE;

f)  uSO EM DESACORDO COM AS RECOMENDAçõES DO FABRICANTE;

g)  APREENSãO Ou CONFISCO LEGAL Ou ILEGAL DO MATERIAL 
PARA GARANTIA DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS;

h)  FuRTO DE BENS quANDO DEIxADOS EM VEÍCuLO DESOCuPADO;

i)  quALquER PERDA Ou DANO CAuSADO A ACESSóRIOS DE  
VEÍCuLOS;

j) DANOS ELéTRICOS DECORRENTES DE CAuSA MECâNICA;

k)  PERDA DE DADOS, INSTRuçõES ELETRôNICAS Ou SOFTwARE DE 
SISTEMAS COMPuTACIONAIS;

l)  SOBRECARGA, ISTO é, CARGA Ou OPERAçãO quE ExCEDA A 
CAPACIDADE NORMAL DE OPERAçãO DOS BENS SEGuRADOS, 
ExCETO POR VARIAçãO ANORMAL DE TENSãO;

m)  INADEquAçãO Ou INSuFICIêNCIA DE DEMANDA DE ENERGIA 
ELéTRICA INSTALADA NO LOCAL DO RISCO;

n)  NEVE, ChuVA, áGuA Ou GRANIzO SOBRE O MATERIAL ARMAzE-
NADO Ou ExPOSTO AO AR LIVRE, ExCETO EM CASOS DE FILMA-
GEM ExTERNA;
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o) DANOS A IMóVEIS;

p)  quAISquER DANOS NãO MATERIAIS, TAIS COMO LuCROS CES-
SANTES, DANOS MORAIS, DESVALORIzAçãO DO OBjETO SEGu-
RADO E quAISquER DANOS EMERGENTES;

q)   DANOS CAuSADOS A FuSÍVEIS, FIOS, CONDuÍTES, DISjuNTORES, 
LâMPADAS Ou quAISquER OuTROS COMPONENTES quE, POR 
SuA NATuREzA, NECESSITEM DE TROCAS PERIóDICAS, ExCETO 
quANDO TAIS DANOS FOREM CONSEquENTES Ou FIzEREM PARTE 
DE OuTRAS PERDAS AMPARADAS POR ESTA COBERTuRA.

8.6.  Pares e Conjuntos

Em caso de perda total de um item do par ou conjunto, não podendo 
a Seguradora fornecer um substituto idêntico ao item sinistrado, a 
Seguradora concorda em pagar a indenização do par ou conjunto 
mediante a entrega, pelo Segurado, do(s) item(ns) restante(s) do par 
ou conjunto.

8.7.  Períodos de Cobertura

A cobertura a que se referem estas Condições Especiais vigora de 
acordo	com	os	períodos	de	vigência	previstos	na	especificação	da	
apólice.

8.8.  Prejuízos Indenizáveis

Serão adotados os seguintes critérios para determinação dos  
prejuízos indenizáveis:

Tomar-se-á por base o custo de reposição do bem sinistrado, no estado 
de novo, aos preços correntes, no dia e local do sinistro.

Para os objetos alugados (ou emprestados), o prejuízo indenizável, 
reembolsável integralmente ao proprietário do objeto será o valor 
de reposição no estado de novo, sem dedução por uso, ruptura ou 
deterioração gradual.
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Nos casos de danos parciais, ou seja, aqueles em que não ficar  
caracterizada	a	perda	total	do	objeto	sinistrado,	conforme	definido	
no item 9.1, será indenizável o total dos prejuízos correspondentes 
aos custos (material e mão de obra) para reparação dos respectivos 
danos sofridos pelos objetos sinistrados, sem dedução de qualquer 
depreciação.

8.9.  Perda Total

Para	fins	deste	contrato,	ficará	caracterizada	a	Perda	Total	quando:

O	objeto	segurado	é	destruído	ou	tão	extensamente	danificado	que	
deixa de ter as características do equipamento segurado; ou

O custo de reconstrução, reparação e/ou recuperação do objeto 
sinistrado atingir ou ultrapassar 75% (setenta e cinco por cento) 
do seu valor atual.

8.10.  Ratificação

Ratificam-se	as	cláusulas	das	Condições	Gerais	não	alteradas	por	
estas Condições Especiais.

9.  Bens em Escritório

9.1.  Riscos Cobertos

Esta Seguradora responderá, até o Limite Máximo de Indenização 
expressamente fixado pelo Segurado para a presente cobertura, 
pelas perdas e/ou danos materiais, inclusive explosão, roubo e furto 
qualificado,	aos	bens	normais	da	ocupação	dos	escritórios	utilizados	
pela produção audiovisual segurada. 

Para efeito desta cobertura, entende-se por bens de escritórios bens 
próprios ou de terceiros, como: mobiliário (sofás, cortinas, tapetes, 
mesas, cadeiras); equipamentos e suprimentos de escritório (compu-
tadores, aparelhos de telefone e interfone, câmeras de vigilância, car-
tuchos de tintas, televisores, monitores, máquinas de fax, copiadoras, 
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scanners); e aparelhos e utensílios eletrodomésticos (geladeira, fogão, 
liquidificador,	cafeteira,	torradeira,	bebedouros,	condicionadores	de	
ar, louças e panelas).

Fica entendido e acordado que esta cobertura garante os danos e as 
perdas materiais aos bens segurados devido a variações anormais 
de tensão, curto-circuito, arco voltaico, calor gerado acidentalmente 
por eletricidade, descargas elétricas, eletricidade estática ou qualquer 
efeito ou fenômeno de natureza elétrica, inclusive a queda de raio 
ocorrida fora do local segurado.

9.2.  Forma de Contratação

Esta cobertura é contratada a primeiro risco absoluto, respondendo 
esta Seguradora integralmente pelos prejuízos indenizáveis, isto é, 
aqueles que excedam a franquia estabelecida e/ou participação obri-
gatória do Segurado, se houver, até o Limite Máximo de Indenização 
previsto na mesma.

9.3.  Bens Não Compreendidos no Seguro

Além dos bens não garantidos previstos no item 8 – Bens/Interesses 
Não Garantidos das Condições Gerais da apólice, salvo estipulação 
expressa na apólice, esta cobertura não abrange:

a)  DINhEIRO EM ESPéCIE, MOEDAS, CERTIFICADOS DE TÍTuLOS, 
AçõES, CuPONS E TODAS AS OuTRAS FORMAS DE TÍTuLOS,  
CONhECIMENTOS, ChEquES, SAquES, ORDENS DE PAGAMENTO, 
VALES-TRANSPORTE, VALES-REFEIçãO, VALES-ALIMENTAçãO E  
SIMILARES, APóLICES DE SEGuROS E quAISquER INSTRuMEN-
TOS Ou CONTRATOS, NEGOCIáVEIS Ou NãO, REPRESENTANDO 
DINhEIRO Ou BENS Ou INTERESSES NOS MESMOS;

b)  COMESTÍVEIS, BEBIDAS, PERFuMES DE quALquER ESPéCIE,  
COSMéTICOS E SEMELhANTES;

c) ANIMAIS DE quALquER ESPéCIE;
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d)  VEÍCuLOS TERRESTRES DE quALquER ESPéCIE, AERONAVES, 
EMBARCAçõES, MOTOCICLETAS, MOTONETAS E SIMILARES, BEM 
COMO PEçAS E ACESSóRIOS NO INTERIOR DESTES, MESMO quAN-
DO GuARDADOS NA GARAGEM Ou EM OuTRAS DEPENDêNCIAS 
DO LOCAL SEGuRADO;

e)  RARIDADES E ANTIGuIDADES, COLEçõES, SELOS, jOIAS, PEDRAS 
E METAIS PRECIOSOS Ou SEMIPRECIOSOS, RELóGIOS DE MESA,  
PAREDE, PuLSO Ou BOLSO, quADROS, quAISquER OBjETOS  
RAROS Ou PRECIOSOS Ou DE VALOR ESTIMATIVO, OBjETOS DE  
ARTE, LIVROS, TAPETES ORIENTAIS E SIMILARES;

f )  EquIPAMENTOS AuDIOVISuAIS, Ou SEjA, OS EquIPAMENTOS  
C I N E M A T O G R á F I C O S ,  F O T O G R á F I C O S  E  D E  T E L E -
VISãO, TAIS C O M O :  C â M E R A S ,  G E R A D O R E S ,  O B j E T I -
VAS, TRIPéS, dollies ,  PAINéIS, REFLETORES, EquIPA-
M E N T O S  D E  I L u M I N A ç ã O  E L é T R I C A  O u  E L E T R ô N I -
CA, AMPLIFICADORES, MONITORES, INSTRuMENTOS DE  
TESTE, FOTôMETROS, GRAVADORES DE áuDIO Ou VÍDEO, 
MICRO-FONES E PEDESTAIS, CABOS E CONExõES, EquIPA-
MENTOS DE EFEITOS MECâNICOS, EquIPAMENTO DE MAquI-
NISTAS, CAMARINS MóVEIS E uNIDADE DE TRAILERS;

g)  IGuALMENTE OS ACESSóRIOS, PEçAS DE SuBSTITuIçãO, ESTOjOS 
ESPECIAIS Ou CAPAS FLExÍVEIS PARA OS EquIPAMENTOS ACIMA 
DESCRITOS;

h) FILMES Ou FITAS uTILIzADOS PELA PRODuçãO;

i)  OBjETOS CENOGRáFICOS COMO OBjETOS DE CENA, SETS, CENá-
RIOS, ROuPAS DE éPOCA, FIGuRINOS E PROPRIEDADES TEATRAIS 
SIMILARES;

j) DANOS A IMóVEIS.

Além das eventuais limitações definidas em cada cobertura, leia 
também os itens 7 – Riscos Não Cobertos e 8 – Bens Não Compre-
endidos no Seguro, aplicáveis a todas as coberturas.
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9.4. Riscos Excluídos

Além das exclusões previstas no item 11 – Riscos Excluídos das  
Condições Gerais da apólice, esta cobertura não abrange os prejuízos 
causados por:

a)  PERDA Ou DESAPARECIMENTO INExPLICáVEL, FuRTO SIMPLES 
Ou FALTA NO ESTOquE;

b)  NEVE, ChuVA, áGuA Ou GRANIzO SOBRE O MATERIAL ARMAzE-
NADO Ou ExPOSTO AO AR LIVRE, ExCETO EM CASOS DE FILMAGEM 
ExTERNA;

c) FERRuGEM, OxIDAçãO, ARRANhõES E RISCOS;

d)  DESGASTE NORMAL PELO uSO, DEFEITOS INERENTES E DESAR-
RANjO MECâNICO;

e) uSO EM DESACORDO COM AS RECOMENDAçõES DO FABRICANTE;

f ) APREENSãO Ou CONFISCO LEGAL Ou ILEGAL;

g)  DANOS CAuSADOS POR INSETOS, VERMES, VÍCIO OCuLTO, VÍCIO 
PRóPRIO, DEFEITOS MECâNICOS Ou ESTRuTuRAIS, DETERIORAçãO 
GRADuAL, DETERIORAçãO DEVIDO A MuDANçA BRuSCA DE  
TEMPERATuRA, ENCOLhIMENTO, EVAPORAçãO, PERDA DE PESO;

h)  DANOS CAuSADOS A FuSÍVEIS, FIOS, CONDuÍTES, DISjuNTORES, 
LâMPADAS Ou quAISquER OuTROS COMPONENTES quE, POR 
SuA NATuREzA, NECESSITEM DE TROCAS PERIóDICAS, ExCETO  
quANDO TAIS DANOS FOREM CONSEquENTES Ou FIzEREM 
PARTE DE OuTRAS PERDAS AMPARADAS POR ESTA COBERTuRA.

9.5.  Limite de Responsabilidade e Franquias

O Limite Máximo de Indenização desta cobertura constituirá o máximo 
de responsabilidade da Seguradora. 

A	 responsabilidade	da	Seguradora	por	perdas	ficará	 restrita	 ao	 
pagamento do valor que exceder a franquia estabelecida e/ou  
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participação obrigatória do Segurado, isoladamente, para cada 
perda que ocorrer.

 9.6.  Prejuízos Indenizáveis

Serão adotados os seguintes critérios para determinação dos pre-
juízos indenizáveis:

Tomar-se-á por base o custo de reposição do bem sinistrado, no estado 
de novo, aos preços correntes no dia e local do sinistro.

Para os objetos próprios, o prejuízo indenizável será o valor de reposi-
ção, no estado de novo, menos 5% (cinco) de depreciação por ano em 
relação à data de compra. 

Para os objetos alugados (ou emprestados), o prejuízo indenizável, 
reembolsável integralmente ao proprietário do objeto será o valor 
de reposição no estado de novo, sem dedução por uso, ruptura ou 
deterioração gradual.

Nos casos de danos parciais, ou seja, aqueles em que não ficar  
caracterizada	a	perda	total	do	objeto	sinistrado	conforme	definido	
no item 7.1, será indenizável o total dos prejuízos correspondentes 
aos custos (material e mão de obra) para reparação dos respectivos 
danos sofridos pelos objetos sinistrados, sem dedução de qualquer 
depreciação.

9.7.  Perda Total

Para	fins	deste	contrato,	ficará	caracterizada	a	Perda	Total	quando:

O objeto segurado é destruído ou tão extensamente danificado que 
deixa de ter as características do equipamento segurado; ou

O custo de reconstrução, reparação e/ou recuperação do equipa-
mento sinistrado atingir ou ultrapassar 75% (setenta e cinco por 
cento) do seu valor atual.
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9.8.  Períodos de Cobertura

A cobertura a que se referem estas Condições Especiais vigora de 
acordo	com	os	períodos	de	vigência	previstos	na	especificação	da	
apólice.

9.9.  Ratificação

Ratificam-se	as	cláusulas	das	Condições	Gerais	não	alteradas	por	
estas condições. 

10.  Veículos de Cena

10.1.  Riscos Cobertos 

Esta Seguradora responderá, até o Limite Máximo de Indenização  
expressamente fixado pelo Segurado para a presente cobertura, pelas 
perdas e ou danos materiais causados aos veículos de cena utilizados 
pela produção audiovisual, inclusive explosão, roubo e furto qualifi-
cados, bem como os danos decorrentes de operações de transporte 
desses veículos quando conduzidos ou transportados por prepostos 
ou empregados do Segurado. 

10.2.  Forma de Contratação

Esta cobertura é contratada a primeiro risco absoluto, respondendo 
esta Seguradora integralmente pelos prejuízos indenizáveis, isto é, 
aqueles que excedam a franquia estabelecida e/ou participação obri-
gatória do Segurado, se houver, até o Limite Máximo de Indenização 
previsto na mesma.

10.3.  Limite de Responsabilidade e Franquias

O Limite Máximo de Indenização desta cobertura constituirá o máximo 
de responsabilidade da Seguradora. 

A responsabilidade da Seguradora por perdas ficará restrita ao  
pagamento do valor que exceder a franquia estabelecida e/ou  
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participação obrigatória do Segurado, isoladamente, para cada perda 
que ocorrer.

10.4.  Bens Não Compreendidos no Seguro

Além dos bens não garantidos previstos no item 8 – Bens/Interesses 
Não Garantidos das Condições Gerais da apólice, salvo estipulação 
expressa na apólice, esta cobertura não garante os prejuízos causados 
aos veículos sobre água, no ar e sobre trilhos. 

10.5.  Riscos Excluídos

Além das exclusões previstas no item 11 – Riscos Excluídos das  
Condições Gerais da apólice, esta cobertura não abrange os prejuízos 
causados por:

a)  DANOS CAuSADOS A TERCEIROS EM DECORRêNCIA DE uSO DOS 
VEÍCuLOS;

 
b)   Ou quE SEjAM RESuLTANTES DIRETA Ou INDIRETAMENTE DE 

ACROBACIAS E/Ou EFEITOS ESPECIAIS; 

c)  NEVE, ChuVA, áGuA Ou GRANIzO SOBRE O MATERIAL ARMA-
zENADO Ou ExPOSTO AO AR LIVRE ExCETO EM CASOS DE FIL-
MAGEM ExTERNA;

d) DESGASTE PELO uSO;

e)   DANOS CAuSADOS POR INSETOS, VERMES, VÍCIO OCuLTO, VÍCIO 
PRóPRIO, DEFEITOS MECâNICOS Ou ESTRuTuRAIS, DETERIO- 
RAçãO GRADuAL, DETERIORAçãO DEVIDO A MuDANçA  
BRuSCA DE TEMPERATuRA, ENCOLhIMENTO, EVAPORAçãO, 
PERDA DE PESO;

f)   DESGASTE NORMAL PELO uSO, DEFEITOS INERENTES E DESAR-
RANjO MECâNICO;
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g)   uSO EM DESACORDO COM AS RECOMENDAçõES DO FABRI-
CANTE;

h)  quALquER PERDA Ou DANO A ACESSóRIOS;

i)   quAISquER DANOS NãO MATERIAIS, TAIS COMO LuCROS  
CESSANTES, DANOS MORAIS, DESVALORIzAçãO DO OBjETO  
SEGuRADO E quAISquER DANOS EMERGENTES.

10.6.  Períodos de Cobertura

A cobertura a que se referem estas Condições Especiais vigora de 
acordo	com	os	períodos	de	vigência	previstos	na	especificação	da	
apólice.

10.7.  Prejuízos Indenizáveis

Tomar-se-á por base o valor atual, isto é, o custo de reposição, aos 
preços correntes, no dia e local do sinistro, menos a depreciação pelo 
uso, idade e estado de conservação.

Para os casos de perdas parciais, a Seguradora não fará, a título de 
depreciação, qualquer redução dos prejuízos com relação às partes 
reparadas e/ou substituídas. Entende-se também que o valor even-
tualmente atribuído aos remanescentes substituídos deverá ser 
deduzido dos prejuízos.

10.8.  Ratificação

Ratificam-se	as	cláusulas	das	Condições	Gerais	não	alteradas	por	
estas Condições Especiais.

11.  Roubo de Valores – Em Mãos de Portador

11.1  Riscos Cobertos

Esta Seguradora responderá, até o Limite Máximo de Indenização 
expressamente	fixado	pelo	Segurado	para	a	presente	cobertura,	pelos	
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prejuízos referentes a perdas e danos materiais decorrentes de roubo 
ou	furto	qualificado	de	valores	exclusivamente	destinados	aos	gastos	
da produção audiovisual segurada e quando em mãos de portadores 
devidamente	credenciados	para	tal	fim	e	maiores	de	18	anos.

São também indenizáveis por esta cobertura destruição ou pereci-
mento dos valores em mãos de portador, por consequência ou decor-
rente da simples tentativa de roubo e quando decorrente de acidente 
ou mal súbito sofrido pelos portadores.

Para efeito desta cobertura, define-se:

Roubo: subtração, para si ou para outrem, de coisa alheia móvel, 
mediante grave ameaça ou emprego de violência contra pessoa, ou 
depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de 
resistência, quer pela ação física, quer pela aplicação de narcóticos 
ou assalto à mão armada;

Furto qualificado: subtração, para si ou para outrem, de coisa alheia 
móvel, mediante destruição ou rompimento de obstáculo à subtração 
dos bens segurados, desde que deixado vestígios materiais inequívo-
cos, ou que tenha sido constatada por inquérito policial;

Valores: dinheiro em espécie, cheques em moeda corrente, vale-
refeição, vale-alimentação, vale-transporte, desde que não sejam 
mercadorias inerentes ao ramo de negócio do Segurado;

Portadores: pessoas às quais são confiados valores, entendendo-se 
como tais, empregados do Segurado com o respectivo registro em 
carteira, bem como os sócios e diretores que façam parte do estatuto 
ou contrato social da empresa.
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Não serão considerados portadores os menores de 18 anos.

Para esta cobertura são indenizáveis apenas os valores destinados 
às necessidades diárias da produção quando em mãos de portador 
dentro das instalações da produção, incluindo durante trânsito em 
missões externas de remessas, pagamentos, cobranças ou retiradas, 
entendendo-se como tais a retirada do dinheiro de máquinas de  
saque e ou de agências bancárias. 

11.2.  Forma de Contratação

Esta cobertura é contratada a primeiro risco absoluto respondendo 
esta Seguradora integralmente pelos prejuízos indenizáveis, isto é, 
os prejuízos que excedam a franquia estabelecida e/ou participação 
obrigatória do Segurado, se houver, até o Limite Máximo de Indeni-
zação previsto na mesma.

11.3.  Riscos Excluídos

Além das exclusões previstas no item 11 – Riscos Excluídos das 
Condições Gerais da apólice, esta cobertura não abrange quaisquer 
prejuízos, ônus, perdas ou danos, direta ou indiretamente, causados 
por, resultantes de, ou para os quais tenham contribuído:

a)    APROPRIAçãO INDéBITA NOS TERMOS DEFINIDO PELO ART. 168 
DO CóDIGO PENAL: “APROPRIAR-SE DE COISA ALhEIA MóVEL, 
DE quE TEM A POSSE Ou A DETENçãO”;

b)   FuRTO SIMPLES, CONFORME DEFINIDO PELO ARTIGO 155 DO 
CóDIGO PENAL: “SuBTRAIR, PARA SI Ou PARA OuTREM, COISA 
ALhEIA MóVEL”;

c)   FuRTO quALIFICADO DEFINIDO COMO TAL NOS INCISOS II, III E 
IV DO PARáGRAFO 4º DO ARTIGO 155 DO CóDIGO PENAL E SEM  
quE TENhA hAVIDO DESTRuIçãO Ou ROMPIMENTO DO OBSTá-
CuLO à SuBTRAçãO DA COISA, SENDO:
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II –  com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou 
destreza;

III – com emprego de chave falsa;

IV – mediante concurso de duas ou mais pessoas;

d)   ESTELIONATO, NA FORMA DEFINIDA PELO ART. 171 DO CóDIGO 
PENAL: “OBTER, PARA SI Ou PARA OuTREM, VANTAGEM ILÍ-
CITA, EM PREjuÍzO ALhEIO, INDuzINDO ALGuéM EM ERRO, 
MEDIANTE ARTIFÍCIO, ARDIL Ou quALquER OuTRO MEIO 
FRAuDuLENTO”; 

e)   ExTORSãO MEDIANTE SEquESTRO NOS TERMOS DO ARTIGO 159  
DO CóDIGO PENAL: “SEquESTRAR PESSOA COM O FIM DE  
OBTER, PARA SI Ou PARA OuTREM, quALquER VANTAGEM, COMO 
CONDIçãO Ou PREçO DO RESGATE”;

f)   INFIDELIDADE, CuMPLICIDADE, DOLO Ou CuLPA GRAVE DE DIRE-
TORES, SóCIOS, EMPREGADOS Ou PREPOSTOS DO SEGuRADO;

g)  LuCROS CESSANTES;

h)  TuMuLTOS E LOCkOuT.

11.4. Bens Não Compreendidos no Seguro

Além dos bens não garantidos previstos no item 8 – Bens/Interesses 
Não Garantidos das Condições Gerais da apólice, salvo estipulação 
expressa na apólice, esta cobertura não abrange:

a)  VALORES EM VEÍCuLOS DE ENTREGA DE MERCADORIAS;

b)   VALORES SOB A RESPONSABILIDADE DE EMPRESAS ESPECIALI-
zADAS EM TRANSPORTE DE VALORES;

c)   VALORES, DuRANTE VIAGENS AéREAS, quE ExCEDAM OS LIMITES 
PREVISTOS NA LEGISLAçãO PERTINENTE;
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d)   VALORES, EM MãOS DE PORTADORES, DESTINADOS AO PAGA-
MENTO DE FOLhA SALARIAL.

11.5. Proteção, Segurança e Limitações para os Valores Cobertos

Sem prejuízo de outras exigências, estabelecidas por legislação espe-
cífica, qualquer que seja o Limite Máximo de Indenização contratado 
para esta cobertura, o Segurado se obriga a proteger convenientemente 
os valores e a cumprir ou fazer cumprir o seguinte:

Acondicionar convenientemente, segundo a sua natureza, os valo-
res em trânsito, devendo o portador manter permanentemente sob 
sua guarda pessoal os valores transportados, não os deixando, em 
nenhuma hipótese, em veículos ou quaisquer outros locais, nem os 
confiando	a	terceiros	não	credenciados	para	tal;

Nos períodos de hospedagem em hotéis ou similares, o portador fica 
obrigado a utilizar os cofres desses estabelecimentos para recolhi-
mento dos valores transportados, sempre que tais valores excederem 
a quantia estabelecida na apólice para essa situação;

Manter um sistema regular de controle para comprovação das en-
tregas, o qual servirá para identificação qualitativa e quantitativa 
dos valores segurados, registrando ou pedindo relação prévia dos 
cheques a serem transportados (origem, emissor, banco, número 
do cheque e valor).

11.6. Limite de Responsabilidade e Franquias

O Limite Máximo de Indenização desta cobertura constituirá o máximo 
de responsabilidade da Seguradora. 

A responsabilidade da Seguradora por perdas ficará restrita ao pa-
gamento do valor que exceder a franquia estabelecida e/ou partici-
pação obrigatória do Segurado, isoladamente, para cada perda que 
ocorrer.
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11.7.  Períodos de Cobertura

A cobertura a que se referem estas Condições Especiais vigora de 
acordo com os períodos de vigência previstos na especificação da 
apólice.

11.8.  Ratificação

Ratificam-se as cláusulas das Condições Gerais não alteradas por 
estas Condições Especiais.

12. Bagagens

12.1  Riscos Cobertos

Esta Seguradora responderá, até o Limite Máximo de Indenização  
expressamente fixado pelo Segurado para a presente cobertura, 
pelas perdas e/ou danos materiais, inclusive explosão, roubo e furto  
qualificado, causados às bagagens dos funcionários quando em  
viagens a serviço da produção segurada.
 
12.2.  Forma de Contratação

Esta cobertura é contratada a primeiro risco absoluto, respondendo 
esta Seguradora integralmente pelos prejuízos indenizáveis, isto é, 
aqueles que excedam a franquia estabelecida e/ou participação obri-
gatória do Segurado, se houver, até o Limite Máximo de Indenização 
previsto na mesma.

12.3.  Limite de Responsabilidade e Franquias

O Limite Máximo de Indenização desta cobertura constituirá o má-
ximo de responsabilidade da Seguradora. 

A responsabilidade da Seguradora por perdas ficará restrita ao pa-
gamento do valor que exceder a franquia estabelecida e/ou partici-
pação obrigatória do Segurado, isoladamente, para cada perda que 
ocorrer.
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12.4.  Bens Não Compreendidos no Seguro

Além dos bens não garantidos previstos no item 8 – Bens/Interesses 
Não Garantidos das Condições Gerais da apólice, salvo estipulação 
expressa na apólice, esta cobertura não abrange:

a)   PASSAGENS DE VIAGENS, FOTOGRAFIAS, quALquER TIPO DE  
DOCuMENTO E ChAVES;

b)   quAISquER OBjETOS LEVADOS PARA FINS COMERCIAIS Ou 
quE REPRESENTEM VALORES NEGOCIáVEIS;

c)   DINhEIRO EM ESPéCIE, MOEDAS, CERTIFICADOS DE TÍTuLOS, 
AçõES, CuPONS E TODAS AS OuTRAS FORMAS DE TÍTuLOS,  
CONhECIMENTOS, ChEquES, SAquES, ORDENS DE PAGAMENTO, 
VALES-TRANSPORTE, VALES-REFEIçãO, VALES-ALIMENTAçãO  
E SIMILARES, APóLICES DE SEGuROS E quAISquER INSTRu-
MENTOS Ou CONTRATOS, NEGOCIáVEIS Ou NãO, REPRESEN-
TANDO DINhEIRO Ou BENS Ou INTERESSES NOS MESMOS;

d)  ANIMAIS DE quALquER ESPéCIE;

e)   RARIDADES E ANTIGuIDADES, COLEçõES, SELOS, jOIAS, PEDRAS 
E METAIS PRECIOSOS Ou SEMIPRECIOSOS, RELóGIOS DE MESA, 
PAREDE, PuLSO Ou BOLSO, quADROS, quAISquER OBjETOS 
RAROS Ou PRECIOSOS Ou DE VALOR ESTIMATIVO, OBjETOS DE 
ARTE, LIVROS, TAPETES ORIENTAIS E SIMILARES;

f)   EquIPAMENTOS AuDIOVISuAIS, Ou SEjA, EquIPAMENTOS CINE-
MATOGRáFICOS, FOTOGRáFICOS E DE TELEVISãO, TAIS COMO: 
CâMERAS, GERADORES, OBjETIVAS, TRIPéS, dollies, PAINéIS, 
REFLETORES, EquIPAMENTOS DE ILuMINAçãO ELéTRICA Ou 
ELETRôNICA, AMPLIFICADORES, MONITORES, INSTRuMENTOS 
DE TESTE, FOTôMETROS, GRAVADORES DE áuDIO Ou VÍDEO, 
MICROFONES E PEDESTAIS, CABOS E CONExõES, EquIPAMENTOS 
DE EFEITOS MECâNICOS, EquIPAMENTO DE MAquINISTAS,  
CAMARINS MóVEIS E uNIDADE DE TRAILERS;
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g)  IGuALMENTE OS ACESSóRIOS, PEçAS DE SuBSTITuIçãO, ESTOjOS 
ESPECIAIS Ou CAPAS FLExÍVEIS PARA OS EquIPAMENTOS ACIMA 
DESCRITOS;

h)  jOIAS, PELES, PEDRAS PRECIOSAS, PéROLAS FINAS, OBRAS DE 
ARTE, ANTIGuIDADES, ARMAS DE FOGO;

i)  FILMES Ou FITAS uTILIzADOS PELA PRODuçãO;

j)   OBjETOS CENOGRáFICOS TAIS COMO: OBjETOS DE CENA, SETS, 
CENáRIOS, ROuPAS DE éPOCA, FIGuRINOS E PROPRIEDADES 
TEATRAIS SIMILARES.

12.5. Riscos Excluídos

Além das exclusões previstas no item 11 – Riscos Excluídos das  
Condições Gerais da apólice, esta cobertura não abrange os prejuízos 
causados por:

a) DEFEITOS PREExISTENTES àS BAGAGENS;

b)  DETERIORAçãO DE BAGAGENS FRáGEIS, COMO CERâMICAS, 
OBjETOS DE VIDRO, DE PORCELANA Ou DE MáRMORE, SALVO SE 
DECORRENTE DE ACIDENTE COM O MEIO DE TRANSPORTE;

c)  FuGA DE LÍquIDOS, DE MATéRIAS GORDuROSAS, DE CORAN- 
TES Ou DE PRODuTOS CORROSIVOS quE FAzEM PARTE DAS 
BAGAGENS;

d) ESquECIMENTO DAS BAGAGENS;

e)  PREjuÍzOS ORIuNDOS DIRETA Ou INDIRETAMENTE DE: VÍCIO 
PRóPRIO, DERRAME Ou VAzAMENTO DE LÍquIDOS, ROEDuRAS, 
DANOS CAuSADOS POR TRAçA Ou OuTROS INSETOS, MOFO;

f )  DANOS SOFRIDOS PELAS MALAS EM CONSEquêNCIA DO uSO, 
TAIS COMO ARRANhADuRAS, ESFOLAMENTO, quEBRA DE ALçA 
E OuTROS SEMELhANTES;
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g) DOLO DO SEGuRADO E/Ou PORTADOR DE BAGAGEM.
 

12.6. Procedimentos em Caso de Sinistro

O Segurado e/ou representante legal deverá, na ocorrência de sinistro:

			Comunicar	o	fato	à	Seguradora	imediatamente	após	o	término	
da viagem;

			Efetuar	a	reclamação	por	prejuízos	havidos	mediante	comprovação	
dos danos sofridos;

			Em	caso	de	roubo	ou	extravio,	o	Segurado	obriga-se	a	comunicar	o	fato	
às autoridades competentes, pedindo as necessárias providências.

12.7. Períodos de Cobertura

A cobertura a que se referem estas Condições Especiais vigora de acordo 
com	os	períodos	de	vigência	previstos	na	especificação	da	apólice.

12.8. Prejuízos Indenizáveis

Serão adotados os seguintes critérios para determinação dos prejuízos 
indenizáveis:

Tomar-se-á por base o custo de reposição do bem sinistrado, no estado 
de novo, aos preços correntes, no dia e local do sinistro.

Para os objetos próprios, o prejuízo indenizável será o valor de  
reposição, no estado de novo, menos 5% (cinco) de depreciação por ano 
em relação à data de compra. 

Para os objetos alugados (ou emprestados), o prejuízo indenizável, 
reembolsável integralmente ao proprietário do objeto será o valor de 
reposição no estado de novo, sem dedução por uso, ruptura ou dete-
rioração gradual.

Nos	casos	de	danos	parciais,	ou	seja,	aqueles	em	que	não	ficar	caracte-
rizada	a	perda	total	do	objeto	sinistrado	conforme	definido	no	item	9.1	
desta cobertura, será indenizável o total dos prejuízos correspondentes 
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aos custos (material e mão de obra) para reparação dos respectivos 
danos sofridos pelos objetos sinistrados, sem dedução de qualquer 
depreciação.

12.9. Perda Total

Para f ins deste contrato, ficará caracterizada a Perda Total quando:

O objeto segurado é destruído ou tão extensamente danificado que 
deixa de ter as características do equipamento segurado; ou

O custo de reconstrução, reparação e/ou recuperação do equipa-
mento sinistrado atingir ou ultrapassar 75% (setenta e cinco por 
cento) do seu valor atual.

12.10. Ratificação

Ratificam-se	as	clausulas	das	Condições	Gerais	não	alteradas	por	
estas Condições Especiais.
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Allianz Seguros
SAC – 24h: 0800 115 215
Atendimento à pessoa com deficiência auditiva
ou de fala – 24h: 0800 121 239

Ouvidoria: 0800 771 3313
 
Linha Direta Allianz - serviços ao segurado e aviso de sinistro:
3156 4340 (Grande São Paulo)
0800 7777 243 (Outras localidades)

CNPJ 061.573.796/0001-66 –
Processo SUSEP Filmagem RC 15414.000061/2009-29.
Processo SUSEP Filmagem 15414.000084/2009-33.
O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia,
incentivo ou recomendação à sua comercialização.




