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Nº 103 - CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA TRANSPORTE DE OBJETOS DE ARTE 
 

Art. 1º Fica entendido e acordado que a cobertura concedida por esta apólice 
estende-se a transporte de objetos de arte, entendidos, como tais, quadros, esculturas, 
antigüidades e coleções. 

 
Art. 2º Fica também estabelecido, sob pena de nulidade da presente cobertura, que 

os objetos de arte somente poderão ser transportados em veículos de carroceria fechada, 
de propriedade do Segurado, e conduzido por motorista empregado do Segurado. 

 
Art. 3º Antes do início dos riscos, será obrigatoriamente anexada, ao conhecimento 

de embarque ou documento equivalente, uma relação específica, contendo todos os 
objetos de arte segurados, com a anotação de seus respectivos valores unitários. 

 
Art. 4º O Segurado se obriga, ainda, a: 
I - manter um sistema de controle, para comprovação das entregas, o qual servirá 

para identificação quantitativa e qualitativa dos objetos de arte segurados e de seu valor 
unitário; 

II - acondicionar convenientemente os objetos de arte segundo a sua natureza. 
 

Art. 5º No caso de embarques em que o valor total dos objetos de arte, 
transportados em um mesmo veículo, ultrapasse o Limite Máximo de Garantia específico 
fixado na apólice, a aceitação do risco fica sujeita a estudo, caso a caso. 

 
Art. 6º Apurações dos prejuízos e indenizações: 
I - os prejuízos serão apurados, tomando-se por base a reclamação e os 

documentos necessários à sua comprovação; 
II - serão indenizáveis, por esta cobertura, todas as despesas efetuadas com a 

finalidade de comprovação do evento e de redução de prejuízos; 
III - apurado o prejuízo, na forma acima indicada, a liquidação será processada, até 

o limite máximo de cada valor especificamente declarado na relação de que trata o artigo 
3º desta Cláusula Específica. 

 
Art. 7º Em casos de sinistros em que objetos de arte sofram danos parciais: 
I - nenhum conserto ou restauração será feito sem a prévia aprovação da 

Seguradora; 
II - ocorrendo avarias em uma ou mais unidades componentes de um conjunto, ou 

de um jogo de peças, a obrigação da Seguradora se limitará ao custo da reposição de tais 
unidades ou ao conserto/restauração das mesmas, não sendo admitidas reivindicações 
relativas às unidades não afetadas pelo sinistro. 

 
Art. 8º Serão negociadas pelas partes as reivindicações relativas à desvalorização 

de objetos de arte restaurados e/ou consertados, ou substituídos, admitindo-se a 
intervenção de peritos, contratados de comum acordo. 
 

Parágrafo único. A indenização relativa à desvalorização estará limitada pela 
diferença, se positiva, entre o valor declarado no artigo 3o desta cláusula, para o objeto 
sinistrado, e a soma das quantias correspondentes ao custo da restauração, conserto 
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e/ou substituição do objeto, aos honorários de peritos, se houver, e às despesas 
garantidas pelo inciso II, do artigo 6º, acima. 

 
Art. 9º A Seguradora, independentemente de autorização do Segurado, ao invés de 

pagar, ao terceiro reclamante, proprietário dos objetos de arte segurados, eventual 
indenização em espécie, poderá propor, ao mesmo, a substituição ou o conserto de 
qualquer objeto perdido ou danificado. 
 

§ 1º Caberá ao terceiro reclamante, proprietário dos objetos de arte segurados, a 
escolha da forma de pagamento da indenização. 

 
§ 2º Na impossibilidade de reposição do objeto de arte segurado, à época da 

liquidação, a indenização será paga em dinheiro. 
 
Art. 10. Em caso de sinistro, a Seguradora se reserva o direito de exigir a 

comprovação do valor declarado pelo beneficiário do seguro. 
 
Art. 11. Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais para o 

Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário - Carga que 
não tenham sido alteradas pela presente Cláusula Específica. 


