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Allianz Air Reta

Prezado(a) cliente,

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

E esta segurança é garantida pela Allianz, um dos maiores grupos 
seguradores do mundo com aproximadamente 80 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 Air Reta, você pode estar certo de ter 
contratado um dos melhores seguros aeronáuticos do mercado.

Para  mais  informações,  ligue  para  a  Linha  Direta  Allianz:
3156 4340 (Grande São Paulo) e 080 0 7777 243 (outras 
localidades) ou, se preferir, acesse www.allianz.com.br.

Allianz. Com você de A a Z.
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Glossário de Termos Técnicos

Este glossário apresenta-se composto de palavras e expressões 
comumente usadas pelo mercado segurador e por vezes desco-
nhecidas pelo grande público consumidor de seguros.

Temos por objetivo elucidar as dúvidas que porventura possam 
existir na leitura e interpretação das Condições Gerais, Cobertu-
ras Adicionais e Coberturas Especiais.

Abandono: é a faculdade que tem o Segurado de, em determina-
das condições, fazer ao Segurador o abandono das coisas segu-
radas e reclamar a indenização total.

Aceitação: aprovação da proposta apresentada pelo Segurado e 
a emissão da competente apólice.

Adicional: taxa acrescida à taxa básica do seguro, pela inclusão 
de novas coberturas ou pela agravação do risco.

Aeródromo: área destinada ao pouso e decolagem de aeronaves 
e ao atendimento e manutenção das mesmas.

Aeronave: qualquer aparelho que navega no ar.

Aeroporto: aeródromo com instalações para chegada, partida, car-
ga e descarga, além de embarque e desembarque de passageiros.

Agravação do Risco: são circunstâncias que aumentam a inten-
sidade ou a probabilidade da ocorrência do risco assumido pela 
Seguradora, independentemente ou não da vontade do Segurado.

Apólice: é o instrumento do contrato de seguro que contém as 
Condições Gerais deste contrato e as condições particulares que 
identificam as garantias e os riscos, assim como as informações 
sobre o objeto ou bem segurado.
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Assistência e Salvamento: entende-se por Assistência e Salva-
mento as despesas legalmente constituídas, devidamente com-
provadas e necessárias quando a aeronave estiver em situação de 
grave perigo real de se perder totalmente ou quando na iminência 
de sofrer ou gerar outros prejuízos indenizáveis sob esta apólice.

Ato Ilícito Culposo: ações ou omissões involuntárias, que vio-
lem direito e causem dano a outrem, ainda que exclusivamente 
moral, decorrentes de negligência, imperícia ou imprudência do 
responsável, pessoa ou empresa. 

Ato Ilícito Doloso: ações ou omissões voluntárias, que violem di-
reito e causem dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.

Autoridade Aeronáutica: autoridade nacional do Estado em 
que se acha registrada a aeronave, com responsabilidade pela 
aeronavegabilidade.

Avaria: termo empregado no Direito Comercial para designar os 
danos às mercadorias.

Avaria Parcial: acontece quando a ocorrência do risco segura-
do ocasiona apenas a perda ou diminuição de parte do objeto 
segurado.

Aviso: é a comunicação da ocorrência de um sinistro que o Se-
gurado é obrigado a fazer a Seguradora, assim que tenha dele 
conhecimento.

Beneficiário: é a 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, desde 
que devida pelo Contrato de Seguro.

Bens: são todas as coisas, direitos e ações que podem ser objeto 
de propriedade.
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Cancelamento: é a dissolução antecipada do seguro, de comum 
acordo, ou em razão do pagamento de indenização total ao Se-
gurado. O cancelamento decidido só pelo Segurado ou pela Se-
guradora, quando o contrato o permite, chama-se rescisão.

Cancelamento Automático: é o que resulta da falta de paga-
mento do prêmio nos prazos estipulados, ou por outros mencio-
nados nas especificações da apólice.

Cancelamento Integral: é a dissolução do contrato de seguro 
antes que tenha produzido qualquer efeito. Este cancelamento 
obriga à devolução de prêmio.

Caso Fortuito: é o acontecimento imprevisto e independente da 
vontade humana, cujos efeitos não são possíveis de evitar ou impe-
dir. Exemplos: tempestade, furacão, inundação, queda de raio, etc.

Causa: no seguro, é o fato antecedente indispensável de qual-
quer acidente ou sinistro.

Condições Especiais: são disposições que modificam as Condi-
ções Gerais, ampliando ou restringindo as suas coberturas.

Condições Gerais: conjunto de cláusulas contratuais que esta-
belece obrigações e direitos do Segurado e da Seguradora.

Corretor: é a pessoa física ou jurídica devidamente habilitada e 
registrada na Superintendência de Seguros Privados para inter-
mediar e promover a realização de Contratos de Seguro entre os 
Segurados e as Seguradoras. A escolha do corretor de seguros é 
de responsabilidade do Segurado.

Culpa Grave: termo utilizado para expressar forma de culpa 
que mais se aproxima do dolo, motivada por negligência ou im-
prudência grosseira, sendo que, apesar de a ação resultar em 
consequências sérias ou mesmo trágica, não houve, por parte 
do agente, a intenção clara de obter o resultado, embora tivesse 
assumido a possibilidade da sua realização.
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Custo de Revisão de Unidade: custo da obra e materiais que in-
cidiria sobre a revisão ou substituição (uma ou outra, conforme 
a necessidade) ao final do Período de Revisão da Unidade danifi-
cada ou Unidade similar.

Dano: é o prejuízo sofrido pelo objeto segurado e indenizável ou 
não, de acordo com as condições do Contrato de Seguro.

Dano Corporal: toda lesão exclusivamente física causada à pes-
soa. Danos classificáveis como mentais ou psicológicos, não oriun-
dos de danos corporais, não estão abrangidos por esta definição.

Dano Moral: é toda e qualquer ofensa ou violação que não ve-
nha a ferir os bens patrimoniais de uma pessoa, mas aos seus 
princípios de ordem moral, tais como os que se referem à sua 
liberdade, à sua honra, à sua pessoa ou à sua família.

Depreciação: termo que designa a perda progressiva de valor 
dos bens, móveis ou imóveis, pelo seu uso, obsolescência, idade 
e estado de conservação. Redução do valor de um bem segurado, 
visando a apuração do seu valor atual, segundo determinados 
critérios matemáticos.

Dolo: artifício fraudulento empregado pelo Segurado para cons-
tituir à Seguradora uma obrigação que esta não assumiu. Se 
provado, cancela automaticamente o seguro.

Endosso: é o documento pelo qual o Segurado e a Seguradora 
alteram dados, modificam condições de uma apólice ou a trans-
ferem a outrem.

Fiduciário: é aquele que, em nome de outra pessoa e em posi-
ção de confiança, dirige seus fundos ou propriedade.

Força Maior: acontecimento inevitável e irresistível, ou seja, even-
to que poderia ser previsto, porém não controlado ou evitado.
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Furto Qualificado: para efeito deste contrato, é unicamente a 
subtração, para si ou para outrem, de coisa alheia móvel, me-
diante destruição ou rompimento de obstáculo existente em lo-
cal onde esteja guardada a aeronave objeto deste seguro.

Garantia: é a designação genérica dos riscos assumidos pela Se-
guradora. Também é empregada como sinônimo de cobertura.

Indenização: é a reparação devida ao Segurado. Pode ser presta-
da pela reposição do bem ou em dinheiro.

IOF: imposto sobre operações financeiras.

Limite Máximo de Indenização: é o valor máximo, fixado no 
contrato de seguro e resseguro, representando o máximo que a 
Seguradora, ou ressegurador, irá suportar num risco ou contrato.

Liquidação de Sinistros: é o processo de apuração dos prejuízos 
sofridos pelo Segurado e tem por finalidade fixar a responsabili-
dade da Seguradora e as bases das indenizações.

Liquidador, Ajustador ou Regulador: é o técnico indicado pela 
Seguradora para proceder a liquidação dos sinistros.

Lucros Cessantes: são perdas financeiras decorrentes de aciden-
tes aos quais estão sujeitos os bens do Segurado e que, por isso, po-
dem causar perturbações no seu giro ou movimento de negócios.

Negligência: é a omissão, descuido ou desleixo no cumprimen-
to de encargo ou obrigação. No seguro é considerada especial-
mente na prevenção do risco ou minoração dos prejuízos.

Objeto do Seguro: é a designação genérica de qualquer inte-
resse segurado, sejam coisas, pessoas, bens, responsabilidades, 
obrigações, direitos ou garantias.

Período de Revisão: quantidade de uso, ou tempo de operação e/ou 
calendário que, de acordo com a Autoridade Aeronáutica, determi-
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na quando a revisão ou substituição de uma Unidade é necessária.

Prejuízo: é qualquer dano ou perda que reduz, na quantidade 
ou qualidade, o valor dos bens. Aplicado em apólices cobrindo 
responsabilidade, este termo significa pagamentos efetuados 
em nome do Segurado.

Prêmio: é a importância paga pelo Segurado, ou estipulante 
proponente, em contraprestação à cobertura do seguro.

Prescrição: é a perda do direito de ação para reclamar cobertura 
do seguro, em razão do decurso de prazo previsto em lei.

Primeiro Risco Absoluto: é aquele em que o Segurador responde 
pelos prejuízos, integralmente, até o montante da Importância Se-
gurada e não se aplica, em qualquer hipótese, cláusula de rateio. 
Só se justifica esta contratação, tecnicamente, quando a expectati-
va de dano médio é igual a 100% (cem por cento) do risco coberto.

Proponente: é a pessoa que pretende fazer o seguro, preenchen-
do e assinando uma proposta.

Proposta: documento preenchido e assinado pelo proponente, 
na formação do seguro, na qual são contidos os dados que de-
vem constar da apólice e informações verdadeiras e completas 
sobre os riscos a serem cobertos.

Pró-rata: é o cálculo do prêmio do seguro proporcional ao tem-
po de vigência do contrato.

Reclamação: é a apresentação pelo Segurado à Seguradora do 
seu pedido de indenização. A reclamação deve vir acompanha-
da da prova da ocorrência do risco, do seguro do bem e também 
do prejuízo sofrido pelo reclamante.

Regulação de Sinistros: é a primeira fase de apuração de um sinis-
tro, que consiste na elaboração de relatório com a apuração dos da-
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nos sofridos pelo Segurado, procedimento para estabelecer a causa 
do sinistro, verificar se esta tem enquadramento na cobertura da 
apólice, e a determinação do valor do prejuízo a ser indenizado.

Reintegração: recomposição do valor reduzido do Limite Máxi-
mo de Indenização relativo a uma ou mais das coberturas con-
tratadas, após ter sido efetuado o pagamento de alguma indeni-
zação ao Segurado.

Rescisão: é o rompimento unilateral do vínculo contratual an-
tes do término de vigência.

Risco: é o evento cuja ocorrência desperta a responsabilidade do 
Segurador.

Risco Agravado: é aquele que, em virtude de qualquer deficiên-
cia ou característica intrínseca, apresenta maiores probabilida-
des de sinistro.

Riscos Excluídos: são os riscos que o contrato retira da respon-
sabilidade da Seguradora. Os riscos excluídos podem ser gené-
ricos, quando enumerados nas Condições Gerais da apólice e 
específicos quando constam das Condições Especiais.

Roubo: é a subtração da coisa móvel alheia, para si ou para outrem, 
mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de  
havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.

Salvados: são as coisas com valor econômico que escapam ou 
sobram do sinistro.

Segurado: é a pessoa física ou jurídica em nome da qual o segu-
ro está sendo contratado.

Seguradora: é a pessoa jurídica legalmente constituída que, re-
cebendo o prêmio, assume a cobertura dos riscos e paga a indeni-
zação em caso de ocorrência de sinistro coberto por esta apólice.
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Sinistro: é o evento futuro, independente da vontade do Segura-
do, de natureza súbita e imprevista, amparado por esta apólice e 
cuja ocorrência cause prejuízos pecuniários ao Segurado.

Sub-rogação: é a transferência de direitos do Segurado, ou de 
terceiros, ao Segurador, resultante do pagamento de indeniza-
ção prevista no presente Contrato de Seguro.

Taxa: é o elemento necessário a fixação do prêmio.

Unidade (especificado nestas Condições Gerais): montagem 
de partes (inclusive quaisquer submontagens) da aeronave 
para a qual foi determinado um período de revisão. Uma turbi-
na, completa com ventoinha ou propulsor e todas as partes nor-
malmente afixadas à turbina, quando é removida para revisão 
ou substituição, constitui uma só Unidade.

Valores: dinheiro em espécie, moeda, metais preciosos, pedras 
preciosas ou semipreciosas, joias, pérolas, certificados de títulos, 
ações, cupões e todas as outras formas de títulos, conhecimentos, 
recibos de depósitos de armazéns, cheques, saques, ordens de 
pagamento, selos e estampilhas, apólices de seguro e quaisquer 
instrumentos ou contratos, negociáveis ou não, representando 
dinheiro ou bens ou interesses nos mesmos; e ainda, quaisquer 
documentos nos quais esteja interessado o Segurado e a custódia 
dos quais o Segurado tenha assumido, ainda que gratuitamente.

Vício Próprio ou Intrínseco: é a condição natural de certas coi-
sas que as tornam suscetíveis de se destruir ou avariar sem in-
tervenção de qualquer causa externa.

Vistoria de Sinistro: inspeção efetuada por peritos habilitados, 
após o sinistro, de modo a constatar os danos ou prejuízos sofri-
dos pelo objeto segurado.

Vistoria Prévia: inspeção efetuada por peritos habilitados para 
avaliar as condições do risco a ser segurado.
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Condições Gerais 

1. Objeto do Seguro

Apresentamos as Condições Contratuais do seu seguro RETA, que es-
tabelecem as formas de funcionamento das coberturas contratadas.

O presente seguro, contratado a Primeiro Risco Absoluto, tem por 
objetivo garantir, dentro do Limite Máximo de Indenização es-
pecificado na apólice, nos termos destas Condições Gerais e/ou 
Condições Especiais, o pagamento de indenização ao Segurado, 
por prejuízos sofridos, reembolsos de despesas e responsabilida-
des legais a que venha a ser obrigado, consequentes dos riscos 
cobertos em decorrência da utilização da aeronave segurada.

2. Aceitação

2.1. Deverá ser encaminhada proposta contendo os elementos es-
senciais para a análise e aceitação do risco, assinada pelo Segurado, 
ou pelo seu representante legal, ou ainda pelo corretor de seguros.

2.2. O Segurado, ao assinar a Proposta de Seguro, declara o rece-
bimento das presentes Condições Contratuais.

2.3. Para os devidos fins e efeitos, serão consideradas em cada 
caso somente as condições correspondentes às coberturas aqui 
previstas, discriminadas e contratadas, desprezando-se quais-
quer outras.

2.4. Salientamos que, para os casos não previstos nestas Condi-
ções Contratuais, serão aplicadas as leis que regulamentam os 
seguros no Brasil.

2.5. A aceitação do seguro estará sujeita a análise do risco.

2.6. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da 
Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.
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2.7. O Segurado poderá consultar a situação cadastral de seu 
corretor de seguros no site www.susep.gov.br, por meio de seu 
registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

2.8. A Seguradora fornecerá ao proponente, obrigatoriamen-
te, protocolo que identifique a proposta, assim como a data e a 
hora de seu recebimento.

2.9. A Seguradora dispõe do prazo de 15 (quinze) dias contados a 
partir da data de recebimento da proposta, para manifestar-se a 
respeito, seja para seguros novos ou renovações, bem como para 
alterações que impliquem modificação do risco.

2.10. A Seguradora poderá solicitar documentos complementa-
res para análise e aceitação do risco ou da alteração proposta. 
Para este caso, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no subitem 
anterior ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em 
que se der a entrega da documentação.

2.11. No caso do proponente ser pessoa física, o prazo estabe-
lecido no subitem 2.9 destas Condições Gerais ficará suspenso, 
caso a Seguradora solicite documentos complementares para 
análise do risco, o que poderá ser feito apenas uma vez, reini-
ciando a sua contagem a partir do primeiro dia útil após a data 
em que se der a entrega destes documentos.

2.12. No caso do proponente ser pessoa jurídica, o prazo estabe-
lecido no subitem 2.9 destas Condições Gerais ficará suspenso, 
caso a Seguradora, justificando o(s) novo(s) pedido(s), podendo 
solicitar documentos complementares para uma melhor aná-
lise do risco(s) proposto(s), reiniciando a sua contagem a par-
tir do primeiro dia útil após a data em que se der a entrega da 
documentação. A solicitação de documentos complementares 
poderá ocorrer mais de uma vez.

2.13. A Seguradora comunicará ao proponente, seu represen-
tante legal ou ao seu corretor, por escrito, a não aceitação da 
proposta, especificando os motivos de recusa.
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2.14. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, 
nos prazos previstos no subitem 2.9, caracterizará a aceitação 
tácita da proposta.

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

2.16. Os contratos de seguro cujas propostas tenham sido re-
cepcionadas, com adiantamento de valor para futuro pagamen-
to parcial ou total do prêmio, terão seu início de vigência a partir 
da data de recepção da proposta pela Seguradora.

2.17. Em caso de recusa da proposta dentro dos prazos previs-
tos no subitem 2.9, e havendo adiantamento de valor para futu-
ro pagamento parcial ou total do prêmio, a cobertura de 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.

2.18. O valor do adiantamento a que se refere o subitem 2.17 
é devido no momento da formalização da recusa, devendo ser 
restituído ao proponente, no prazo máximo de 10 (dez) dias cor-
ridos, deduzido da parcela pro rata temporis correspondente ao 
período em que estiver prevalecendo a cobertura. Para esta de-
volução aplicar-se-á o item 24. Cláusula de Correção de Valores.

2.19. Caso o seguro seja aceito, a apólice será emitida em um 
prazo de até 15 (quinze) dias da data de aceitação da proposta.

3. Forma de Contratação

Este seguro somente poderá ser contratado pelo proprietário da 
aeronave, com coberturas e limites em conformidade ao estabe-
lecido pela legislação em vigor.

Este seguro somente poderá ser contratado em moeda nacional.
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4. Vigência do Seguro

O prazo de vigência do seguro é de 1 (um) ano, tendo o seu início 
e seu término às vinte e quatro horas (horário de Brasília) das 
datas mencionadas na apólice.

5. Âmbito Geográfico

O âmbito geográfico de cobertura desta apólice é o território 
brasileiro, salvo menção em contrário, expressamente conven-
cionada na especificação da apólice.

6. Limite Máximo de Indenização

6.1. Os Limites Máximos de Indenização são os especificados 
na presente apólice e/ou endossos, as quais foram aceitas pelo 
Segurado, representam apenas os Limites Máximos das Indeni-
zações exigíveis de acordo com as condições desta apólice.

6.2. Os Limites Máximos de Indenização nos diferentes itens da 
Garantia RETA devem ser considerados sempre como inteiramente 
distintas e destinadas a indenizações completamente diferentes.

7. Pagamento do Prêmio do Seguro

7.1. Fica entendido e ajustado que o pagamento do prêmio po-
derá ser efetuado à vista ou em prestações mensais, de acordo 
com os dados constantes dos documentos de cobrança (notas 
de seguro ou fichas de compensação). Quando a data do paga-
mento ocorrer em feriado bancário ou em fim de semana, o pa-
gamento poderá ocorrer no primeiro dia útil seguinte em que 
houver expediente bancário.

7.2. No seguro custeado através de fracionamento de prêmio, 
o não pagamento da primeira parcela ou o não pagamento do 
prêmio à vista, quando for o caso, implicará no cancelamento da 
apólice de pleno direito.
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7.3. No caso de ocorrer sinistro dentro do prazo do pagamento do 
prêmio à vista ou de qualquer uma das suas parcelas, sem que este 
tenha sido quitado, o direito a indenização não ficará prejudicado.

7.4. Quando for o caso, é garantido ao Segurado a possibilidade 
de antecipar o pagamento do prêmio fracionado, total ou par-
cialmente, mediante redução proporcional dos juros pactuados.

7.5. No caso de fracionamento do prêmio e configurada a falta de 
pagamento de qualquer uma das parcelas subsequentes à pri-
meira, o prazo de vigência da cobertura será ajustado em função 
do prêmio efetivamente pago, tomando-se por base a Tabela de 
Prazo Curto (vide Anexo 1 destas Condições Gerais), e a Segura-
dora irá informar ao Segurado ou ao seu representante legal, por 
meio de comunicação escrita, o novo prazo de vigência ajustado.

7.6. Restabelecido o pagamento do prêmio das parcelas ajusta-
das, acrescidas dos encargos contratualmente previstos, dentro 
do novo prazo de vigência da cobertura referido no item ante-
rior, ficará automaticamente restaurado o prazo de vigência ori-
ginal da apólice.

7.7. Findo o novo prazo de vigência da cobertura referido no su-
bitem 7.5, sem que tenha sido retomado o pagamento do prêmio, 
operará de pleno direito o cancelamento do Contrato de Seguro.

7.8. No caso de fracionamento em que a aplicação da Tabela de 
Prazo Curto não resultar em alteração do prazo de vigência da 
cobertura, a sociedade seguradora irá suspender sua vigência 
até o pagamento da parcela em atraso, sendo vedada a cobrança 
de prêmio pelo período de sua suspensão, em caso de restabele-
cimento do contrato.

7.9. Fica vedado o cancelamento do contrato de seguro cujo 
prêmio tenha sido pago à vista, mediante financiamento obtido 
junto a instituições financeiras, nos casos em que o Segurado 
deixar de pagar o financiamento.
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7.10. No caso de endosso, o não pagamento do respectivo prê-
mio ou de sua parcela tornará sem efeito o correspondente en-
dosso, permanecendo inalteradas as coberturas vigentes ime-
diata e anteriormente ao mesmo.

7.11. O pagamento do prêmio referente ao endosso não isenta o(s) 
pagamento(s) da(s) parcela(s) a vencer da apólice, caso houver.

8. Riscos Cobertos

Para os fins deste seguro, consideram-se riscos cobertos aqueles 
expressamente definidos nas Condições Especiais.

9. Riscos Excluídos

A SEGURADORA NAO INDENIZARÁ:

9.1. PERDAS, DANOS OU RESPONSABILIDADES DECORRENTES 
DIRETA OU INDIRETAMENTE DE: ATOS DE HOSTILIDADE OU DE 
GUERRA, REBELIÃO, INSURREIÇÃO, REVOLUÇÃO, CONFISCO, 
NACIONALIZAÇÃO, DESTRUIÇÃO OU REQUISIÇÃO DECORREN-
TES DE QUALQUER ATO DE AUTORIDADE DE FATO OU DE DI-
REITO, CIVIL, MILITAR, E EM GERAL TODO E QUALQUER ATO OU 
CONSEQUÊNCIA DESSAS OCORRÊNCIAS; NÃO RESPONDENDO, 
AINDA, POR PREJUÍZOS DIRETA OU INDIRETAMENTE RELACIO-
NADOS COM OU PARA OS QUAIS PRÓXIMA OU REMOTAMEN-
TE TENHAM CONTRIBUIDO TUMULTOS, MOTINS, GREVES E 
QUAISQUER OUTRAS PERTURBAÇÕES DE ORDEM PÚBLICA.

9.2. QUALQUER PERDA OU DESTRUIÇÃO OU DANO DE QUAIS-
QUER BENS MATERIAIS OU QUALQUER PREJUÍZO OU DESPESA 
EMERGENTE OU QUALQUER DANO CONSEQUENTE, OU QUAL-
QUER RESPONSABILIDADE LEGAL DE QUALQUER NATUREZA, DI-
RETA OU INDIRETAMENTE CAUSADOS POR RESULTANTES DE, OU 
PARA OS QUAIS TENHAM CONTRIBUIDO RADIAÇÕES IONIZANTES 
OU DE CONTAMINAÇÃO POR RADIOATIVIDADE DE QUALQUER 
COMBUSTÍVEL NUCLEAR, RESULTANTE DE COMBUSTÃO DE MA-
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TERIAL NUCLEAR, BEM COMO QUALQUER PERDA, DESTRUIÇÃO, 
DANO OU RESPONSABILIDADE LEGAL DIRETA OU INDIRETA-
MENTE CAUSADOS POR, RESULTANTE DE, OU PARA OS QUAIS TE-
NHAM CONTRIBUIDO MATERIAL DE ARMAS NUCLEARES. PARA 
FINS DESTA EXCLUSÃO, “COMBUSTÃO”, ABRANGERÁ QUALQUER 
PROCESSO AUTO-SUSTENTADOR DE FISSÃO NUCLEAR.

9.3. PERDAS OU DANOS EM CONSEQUÊNCIA DE VENTOS DE 
VELOCIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DE 60 NÓS, TERREMO-
TOS E OUTRAS CONVULSÕES DA NATUREZA, SALVO QUANDO 
A AERONAVE ESTIVER EM VOO OU MANOBRA, PREVALECENDO 
PARA A DETERMINAÇÃO DA VELOCIDADE DO VENTO, A INFOR-
MAÇÃO DO POSTO METEOROLÓGICO OFICIAL MAIS PRÓXIMO 
DO LOCAL DO ACIDENTE.

9.4. LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES DIRETA OU 
INDIRETAMENTE RESULTANTES DA PARALISAÇÃO DA AERO-
NAVE SEGURADA, MESMO QUANDO EM CONSEQUÊNCIA DE 
QUALQUER RISCO COBERTO POR ESTA APÓLICE.

9.5. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.

9.6. MULTAS E/OU FIANÇAS QUE VIEREM A SER IMPOSTAS AO 
SEGURADO.

9.7. ATOS ILÍCITOS DOLOSOS OU POR CULPA GRAVE EQUIPA-
RÁVEL AO DOLO PRATICADOS PELO SEGURADO, PELO BENEFI-
CIÁRIO OU POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS, DE UM OU DE 
OUTRO. NOS SEGUROS CONTRATADOS POR PESSOA JURÍDICA, 
ESTA EXCLUSÃO APLICA-SE AOS SÓCIOS CONTROLADORES, AOS 
SEUS DIRIGENTES E ADMINISTRADORES LEGAIS, AOS BENEFICI-
ÁRIOS E AOS SEUS RESPECTIVOS REPRESENTANTES LEGAIS.

9.8. PREJUÍZOS DECORRENTES DE ACIDENTES COM AÇÃO OU 
OMISSÃO CULPOSAS OU DOLOSAS, OU COM INOBSERVÂNCIA 
DAS LEIS, REGULAMENTOS OU INSTRUÇÕES QUE REGEM A AE-
RONAVEGABILIDADE, POR PARTE DO SEGURADO OU DE QUAL-
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QUER PESSOA QUE ESTEJA A SEU SERVIÇO OU QUE UTILIZE A 
AERONAVE COM O SEU CONSENTIMENTO.

9.9. SEM TER O CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDADE EM 
VIGOR, EXCETO COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO GO-
VERNAMENTAL COMPETENTE.

9.10. FORA DOS LIMITES DO TERRITÓRIO BRASILEIRO, SALVO 
MENÇÃO EM CONTRÁRIO, EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA 
NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE.

9.11. NÃO TENDO AOS COMANDOS PESSOA LEGALMENTE HA-
BILITADA, EXCETO POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR QUE SOBRE-
VENHA DURANTE O VOO.

9.12COM EXCESSO SOBRE O PESSO MÁXIMO INDICADO NESTA 
APÓLICE OU SOBRE O AUTORIZADO PELA AUTORIDADE COM-
PETENTE.

9.13. EM DISPUTA DE CORRIDAS, TENTATIVAS DE QUEBRA DE 
“RECORDES”, VOOS DE EXIBIÇÃO E DE ACROBACIAS.

9.14. EM POUSO, DECOLAGEM OU TENTATIVA PARA REALIZÁ-LOS 
EM LUGARES QUE NÃO SEJAM AERÓDROMOS OU AEROPORTOS 
HOMOLOGADOS OU REGISTRADOS, EXCETO QUANDO PROVADO 
QUE TAL OPERAÇÃO FOI DE ABSOLUTA EMERGÊNCIA, ISTO É, LO-
CAL UTILIZADO, OU CUJA UTILIZAÇÃO FOI TENTADA, NÃO ESTA-
VA NO PLANO DE VOO, NEM A OPERAÇÃO DECORREU DE ATO DE 
VONTADE, MAS FOI ABSOLUTAMENTE NECESSÁRIA E INTEIRA-
MENTE DEVIDA A CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A QUALQUER ATO, 
FATO, OMISSÃO OU CULPA IMPUTÁVEL AO COMANDANTE OU A 
QUEM NA EMERGÊNCIA O ESTIVER SUBSTITUINDO.

10. Obrigações do Segurado

10.1. Comunicar imediatamente a Seguradora, a ocorrência de 
qualquer sinistro indenizável por este seguro.
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10.2. Medidas conservatórias e preventivas: se, por ocorrência de 
risco coberto por esta apólice, o objeto segurado suportar ou esti-
ver na iminência de suportar prejuízo indenizável sob a presente, 
o Segurado ou o representante legal da aeronave segurada, por si, 
seus representantes legais, agentes e procuradores, estará obriga-
do a agir, diligenciar e providenciar o que for necessário na defe-
sa, salvaguarda e recuperação do objeto segurado ou de qualquer 
parte deste, bem como no sentido de prevenir perdas ou danos e 
minorar suas consequências, sob pena de ficar responsável por 
negligência ou inação, sendo-lhe garantido, pela Seguradora, o 
reembolso das despesas em que incorrer no cumprimento dessas 
obrigações, na medida em que forem adequadas e razoavelmente 
efetuadas, e desde que tais providências sejam tomadas, sempre 
que possível em concordância com a Seguradora, inclusive, no 
que couber, visando a responsabilizar terceiros e à preservação de 
seus direitos contra estes. Fica, porém, expressamente entendido 
e acordado que nenhum ato do Segurado ou da Seguradora para 
recuperar, salvar ou preservar a propriedade do bem segurado, 
será considerado como renúncia ou aceitação de abandono.

Observação: a concordância ou a participação da Seguradora nas 
medidas previstas neste item não implica prévio reconhecimento 
de cobertura para o risco que determinar tais providências.

10.3. O Segurado deverá comunicar a Seguradora sobre quais-
quer alterações das características do objeto segurado, e caso 
seja necessário, deverá ser realizada nova vistoria prévia.

10.4. O Segurado é obrigado a comunicar à Seguradora, logo que 
saiba, todo incidente suscetível de agravar consideravelmente o 
risco coberto, sob pena de perder o direito à garantia, se provar que 
SILENCIOU DE MÁ-FÉ. A Seguradora, desde que o faça nos quinze 
dias seguintes ao recebimento do aviso da agravação do risco sem 
culpa do Segurado, poderá dar-lhe ciência, por escrito, de sua deci-
são de resolver o contrato. A RESOLUÇÃO só será eficaz 30 (trinta) 
dias após a notificação, devendo ser restituída pela Seguradora a 
diferença de prêmio. [Art. 769 do Código Civil, §§1º e 2º].
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10.5. Cumpre ao Segurado, sem prejuízo para o disposto nas de-
mais Cláusulas, Condições Gerais e Condições Especiais desta 
apólice, manter a aeronave, no seu todo, em boas condições no 
que diz respeito à sua conservação e funcionamento, bem como:

10.5.1. Submeter a aeronave às vistorias estabelecidas em lei 
ou determinadas pelas autoridades competentes, ou as que fo-
rem solicitadas pela Seguradora.

10.5.2. Ter, no serviço da aeronave, tripulação habilitada de acor-
do com a lei e com as exigências das autoridades competentes.

10.5.3. Diligenciar para evitar infrações de leis e regulamentos, 
especialmente em relação à aeronave e suas condições de aero-
navegabilidade.

10.6. O Segurado deverá manter as documentações da aeronave 
regularizadas e atualizadas.

Observação: a negligência caracterizada ou a omissão culposa 
do Segurado ou ao administrador da aeronave, no cumprimento 
das obrigações expressas nesta cláusula, implicará na perda de 
direito a qualquer indenização por prejuízo causado ou atribuí-
vel a tal negligência ou omissão.

11. Declarações do Segurado

Se o Segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações 
inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceita-
ção da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garan-
tia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

Se a inexatidão ou omissão nas declarações não resultar de má-fé 
do Segurado, a Seguradora terá direito a rescindir o contrato, ou 
a cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio.
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12. Cláusula de Concorrência de Apólices

12.1. O Segurado que, na vigência do contrato, pretender obter 
novo seguro sobre os mesmos bens e contra os mesmos riscos de-
verá comunicar sua intenção, previamente, por escrito, a todas as 
sociedades seguradoras envolvidas, sob pena de perda de direito.

12.2. O prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado por 
cobertura de Responsabilidade Civil, cuja indenização esteja su-
jeita as disposições deste contrato, será constituído pela soma 
das seguintes parcelas:

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

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

12.3. De maneira análoga, o prejuízo total relativo a qualquer si-
nistro amparado pelas demais coberturas será constituído pela 
soma das seguintes parcelas:

a)  despesas de salvamento comprovadamente efetuadas pelo 
Segurado durante e/ou após a ocorrência do sinistro;

b)  valor referente aos danos materiais comprovadamente cau-
sados pelo Segurado e/ou por terceiros na tentativa de mino-
rar o dano ou salvar a coisa;

c) danos sofridos pelos bens segurados.

12.4. A indenização relativa a qualquer sinistro não poderá ex-
ceder, em hipótese alguma, o valor do prejuízo vinculado à co-
bertura considerada.
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12.5. Na ocorrência de sinistro contemplado por coberturas 
concorrentes, ou seja, que garantam os mesmos interesses con-
tra os mesmos riscos, em apólices distintas, a distribuição de 
responsabilidade entre as sociedades seguradoras envolvidas 
deverá obedecer às seguintes disposições:

I – será calculada a indenização individual de cada cobertura 
como se o respectivo contrato fosse o único vigente, conside-
rando-se, quando for o caso, franquias, participações obrigató-
rias do Segurado, Limite Máximo de Indenização da cobertura e 
cláusulas de rateio;

II – será calculada a “indenização individual ajustada” de cada 
cobertura, na forma abaixo indicada:

a)  se, para uma determinada apólice, for verificado que a soma 
das indenizações correspondentes às diversas coberturas 
abrangidas pelo sinistro é maior que seu respectivo Limite 
Máximo de Garantia, a indenização individual de cada cober-
tura será recalculada, determinando-se, assim, a respectiva 
indenização individual ajustada. Para efeito deste recálculo, 
as indenizações individuais ajustadas relativas às coberturas 
que não apresentem concorrência com outras apólices serão 
as maiores possíveis, observados os respectivos prejuízos e 
Limites Máximos de Indenização. O valor restante do Limite 
Máximo de Garantia da apólice será distribuído entre as co-
berturas concorrentes, observados os prejuízos e os Limites 
Máximos de Indenização destas coberturas.

b)  caso contrário, a “indenização individual ajustada” será a in-
denização individual, calculada de acordo com o inciso I des-
te artigo.

III – será definida a soma das indenizações individuais ajusta-
das das coberturas concorrentes de diferentes apólices, relati-
vas aos prejuízos comuns, calculadas de acordo com o inciso II 
deste artigo;
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IV – se a quantia a que se refere o inciso III deste artigo for igual 
ou inferior ao prejuízo vinculado à cobertura concorrente, cada 
sociedade seguradora envolvida participará com a respectiva in-
denização individual ajustada, assumindo o Segurado a respon-
sabilidade pela diferença, se houver;

V – se a quantia estabelecida no inciso III for maior que o prejuí-
zo vinculado à cobertura concorrente, cada sociedade segurado-
ra envolvida participará com percentual do prejuízo correspon-
dente à razão entre a respectiva indenização individual ajustada 
e a quantia estabelecida naquele inciso.

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

12.7. 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 desta negociação, às demais participantes.

12.8. Esta cláusula não se aplica às coberturas que garantam 
morte e/ou invalidez.

13. Mudança de Propriedade

13.1. Ocorrendo a mudança de propriedade, posse ou controle 
da aeronave segurada, a cobertura concedida cessará automati-
camente, restituindo-se ao Segurado, o prêmio referente ao perí-
odo não decorrido, conforme Tabela de Prazo Curto.

13.2. Entretanto, esta cobertura poderá ser concedida, mediante 
solicitação prévia, por escrito à Seguradora, a qual terá um prazo 
de 15 (quinze) dias para manifestar-se sobre a aceitação da ma-
nutenção da garantia e cobrança de prêmio adicional. Caso seja 
aceito pela Seguradora, será emitido o respectivo endosso, onde 
constará o novo Segurado/proprietário, sendo-lhe transferido 
todos os direitos e obrigações constantes na presente apólice.
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14. Alteração do Risco

As alterações a seguir enumeradas, ocorrendo durante a vigên-
cia desta apólice, deverão ser imediata e obrigatoriamente co-
municadas por escrito pelo Segurado ou quem representá-lo à 
Seguradora, com a respectiva assinatura, para reanálise do risco 
e estabelecimento eventual de novas bases do contrato:

a) Correção ou alteração dos dados cadastrais da apólice.

b) Inclusão e exclusão de garantias.

c)  Alteração da razão social, no caso de pessoa jurídica e/ou ati-
vidade da empresa.

d)  Transferência de propriedade ou transmissão a terceiros de 
interesse no objeto segurado.

e) Alteração das características do objeto segurado.

f) Alteração da operação da aeronave.

g) Quaisquer outras circunstâncias que agravem o risco.

A agravação do risco poderá ou não ser aceita pela Seguradora, 
aplicando-se as seguintes disposições:

a)  A Seguradora disporá de 15 (quinze) dias para análise das al-
terações informadas contados a partir da data em que rece-
beu a comunicação do agravamento.

 a.1)  Em caso de não aceitação, a Seguradora resolverá o con-
trato a partir da data subsequente ao prazo de 30 (trinta) 
dias contados a partir da data do recebimento pelo Segu-
rado ou seu representante legal da notificação da recusa 
do risco alterado. Neste caso a Seguradora deverá restituir 
ao Segurado o prêmio pago proporcionalmente ao perío-
do a decorrer de vigência da apólice.
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 a.2)  Em caso de aceitação, a Seguradora proporá ao Segura-
do a modificação correspondente no Contrato de Seguro, 
dentro do mesmo prazo de 15 (quinze) dias mencionado 
no item “a” desta cláusula.

b)  O Segurado disporá de 15 (quinze) dias, após o recebimento 
da proposição, para aceitar ou não.

 b.1)  Em caso de não aceitação ou de silêncio do Segurado, a 
Seguradora, transcorrido este prazo, poderá rescindir o 
contrato na data subsequente ao prazo de 30 dias conta-
dos a partir da data de entrega da contraproposta apre-
sentada pela Seguradora. Neste caso a Seguradora deverá 
restituir ao Segurado o prêmio pago proporcionalmente 
ao período a decorrer da vigência da apólice.

 b.2)  Em caso de aceitação, a Seguradora irá emitir o respectivo 
endosso no prazo máximo de 15 (quinze) dias da data da 
aceitação, tendo o seu início às 24 (vinte e quatro) horas 
da data indicada neste endosso.

15. Perda de Direitos

Além dos casos previstos em lei, a Seguradora ficará isenta de 
qualquer obrigação decorrente deste contrato, quando:

15.1. Da inobservância, por parte do Segurado, seu representante 
ou do seu corretor, das obrigações convencionadas nesta apólice.

15.2. Houver fraude ou tentativa de fraude, simulando um si-
nistro ou agravando intencionalmente as consequências de 
um sinistro, para obter indenização.

15.3. O Segurado agravar intencionalmente o risco objeto do 
contrato.

15.4. O Segurado, por qualquer meio, procurar obter benefí-
cios ilícitos do seguro a que se refere esta apólice.
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15.5. Se o sinistro for devido a dolo do Segurado, beneficiário, 
representante quer de um quer de outro, ou do seu corretor 
de seguros.

15.6. O Segurado, o seu representante ou o seu corretor não 
comunicar à Seguradora, logo que saiba, qualquer incidente 
suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto.

15.7. O Segurado, seu representante ou o seu corretor de seguros 
não comunicar o sinistro à Seguradora logo que o saiba.

15.8. Se o Segurado, seu representante legal, ou o seu corre-
tor de seguros fizer declarações falsas, inexatas, incompletas, 
ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da 
proposta ou no valor do prêmio, ficará prejudicado o direito 
à indenização, além de estar o Segurado obrigado ao paga-
mento o prêmio vencido.

15.9. Se as inexatidões e ou omissões a que se referem o su-
bitem anterior não decorrer de má-fé do Segurado, a Segura-
dora poderá:

a) Na hipótese de não ocorrência do sinistro:

 a.1)  Cancelar o seguro, retendo, do prêmio originalmente 
pactuado, a parcela proporcional ao tempo decorrido; ou

 a.2)  Permitir a continuidade do seguro, cobrando a dife-
rença do prêmio cabível.

b)  Na hipótese de ocorrência de sinistro sem indenização integral:

 b.1)  Cancelar o seguro, após o pagamento da indenização, 
retendo, do prêmio originalmente pactuado, acresci-
do da diferença cabível, a parcela calculada propor-
cionalmente ao tempo decorrido; ou
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 b.2)  Permitir a continuidade do seguro, cobrando a dife-
rença do prêmio cabível ou deduzindo-a do valor a ser 
indenizado.

c)  Na hipótese de ocorrência de sinistro com indenização integral:

 c.1)  Cancelar o seguro, após o pagamento da indenização, 
deduzindo, do valor a ser indenizado, a diferença do 
prêmio cabível.

15.10. O Segurado contratar novo seguro sobre os mesmos 
interesses e contra os mesmos riscos, sem comunicar previa-
mente sua intenção à Seguradora.

15.11. Não observar as normas dos órgãos oficiais, bem como 
recomendações emanadas do fabricante ou ainda todas as 
normas e regulamentos vigentes para o funcionamento ade-
quado da aeronave, equipamentos, acessórios e/ou outras 
partes destes.

15.12. A aeronave for usada para fim diverso do indicado 
nesta apólice ou tiverem alteradas as suas condições de na-
vegabilidade, fora das normas exigidas pela ANAC – Agência 
Nacional de Aviação Civil.

15.13. O Segurado houver arrendado ou transferido a tercei-
ros, total ou parcialmente, o interesse da aeronave segurada, 
sem que conste no presente contrato o acordo da Seguradora.

15.14. A avaria ocorrer quando a aeronave estiver sendo con-
duzida por pessoa não habilitada para aquele tipo e/ou mo-
delo de aeronave.

15.15. O Segurado se recusar a apresentar qualquer docu-
mentação e/ou esclarecimentos que sejam exigidos pela Se-
guradora para o correto esclarecimento do fato ocorrido.
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15.16. O reparo da aeronave tiver sido executado, ou mesmo 
iniciado, antes do sinistro ter sido comunicado à Seguradora, 
ou mesmo antes da constatação das avarias pela Seguradora. 

16. Inspeção de Aeronaves

A Seguradora se reserva o direito de, a qualquer tempo e me-
diante notificação prévia, inspecionar a aeronave e, para esse 
fim, terá livre acesso a qualquer local sob o controle do Segura-
do, onde a aeronave possa estar.

17. Avisos e Comunicações

Todos os avisos e comunicações, exigidos nesta apólice, deverão 
ser dados à Seguradora por escrito.

18. Cancelamento e Rescisão

18.1. Este seguro será cancelado, ficando a Seguradora isenta 
de qualquer responsabilidade, no caso de:

18.1.1. Prática de ato ilícito ou contrário a lei, fraude ou tenta-
tiva de fraude por parte do Segurado, simulando ou provocando 
sinistro ou ainda agravando as consequências do mesmo, para 
obter indenização indevida ou dificultar a sua elucidação.

18.1.2. Falta de pagamento de qualquer parcela do prêmio den-
tro dos prazos previstos, nos termos do item 7. Pagamento do 
Prêmio do Seguro, subitens 7.2 ou 7.7, destas Condições Gerais.

18.2. Por outro lado, o presente contrato poderá ser rescindido 
total ou parcialmente, a qualquer tempo, mediante acordo entre 
as partes contratantes e, neste caso, a Seguradora reterá o prê-
mio recebido, observando as seguintes condições:

18.2.1. Se a rescisão for por iniciativa do Segurado ou por venda 
da aeronave, a Seguradora reterá do prêmio recebido, além dos 



32 Allianz Air Reta/Condições Gerais

emolumentos, no máximo o prêmio calculado de acordo com a 
Tabela de Prazo Curto (vide Anexo I), efetuando a devolução do 
prêmio restante.

18.2.2. Se por iniciativa da Seguradora, esta reterá do prêmio re-
cebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo 
decorrido.

18.3. Os valores a serem restituídos ao Segurado estarão sujei-
tos a correção monetária, de acordo com a variação positiva do 
IPCA/IBGE calculado a contar da data de protocolo do pedido de 
endosso na Seguradora, ou a data do efetivo cancelamento se o 
mesmo ocorrer por iniciativa da Seguradora, até a data do efe-
tivo pagamento ao Segurado. A Seguradora terá o prazo de 10 
(dez) dias para a restituição e, caso seja ultrapassado, incidirão 
ainda, juros moratórios de acordo com a variação da taxa SELIC, 
calculados a contar da data de término do prazo até a data do 
efetivo pagamento ao Segurado.

19. Renovação da Apólice

19.1. A renovação não é automática, devendo ser encaminha-
da proposta contendo os elementos essenciais para a análise e 
aceitação do risco, assinada pelo Segurado, ou pelo seu repre-
sentante legal, ou ainda pelo corretor de seguros.

19.2. O Segurado, ao assinar a proposta de seguro, declara o re-
cebimento das presentes Condições Contratuais.

19.3. A aceitação do seguro estará sujeita a análise do risco e 
inspeção da aeronave a ser realizada para ratificação das condi-
ções apresentadas.

19.4. A Seguradora fornecerá ao proponente, obrigatoriamente, 
protocolo que identifique a proposta, assim como a data e hora 
de seu recebimento.
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19.5. A Seguradora dispõe do prazo de 15 (quinze) dias conta-
dos a partir da data de recebimento da proposta, para manifes-
tar-se a respeito.

19.6. A Seguradora poderá solicitar documentos complementares 
para análise e aceitação do risco. Para este caso, o prazo de 15 (quin-
ze) dias previsto no subitem anterior ficará suspenso, voltando a 
correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

19.7. No caso do proponente ser pessoa física, o prazo estabele-
cido no subitem 19.5 destas Condições Gerais ficará suspenso, 
caso a Seguradora solicite documentos complementares para 
análise do risco, o que poderá ser feito apenas uma vez, reini-
ciando a sua contagem a partir do primeiro dia útil após a data 
em que se der a entrega destes documentos.

19.8. No caso do proponente ser pessoa jurídica, o prazo estabe-
lecido no subitem 19.5 destas Condições Gerais ficará suspenso, 
caso a Seguradora, justificando o(s) novo(s) pedido(s), podendo 
solicitar documentos complementares para uma melhor aná-
lise do risco(s) proposto(s), reiniciando a sua contagem a par-
tir do primeiro dia útil após a data em que se der a entrega da 
documentação. A solicitação de documentos complementares 
poderá ocorrer mais de uma vez.

19.9. A Seguradora comunicará ao proponente, seu represen-
tante ou ao seu corretor, por escrito, a não aceitação da propos-
ta, especificando os motivos de recusa.

19.10. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, 
nos prazos previstos no subitem 19.5, caracterizará a aceitação 
tácita da proposta.

19.11. Nos Contratos de Seguro cujas propostas tenham sido 
recepcionadas, sem pagamento do prêmio, o início de vigência 
deverá coincidir com a data de aceitação proposta ou com data 
distinta, desde que expressamente acordada entre as partes.
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19.12. Os Contratos de Seguro cujas propostas tenham sido re-
cepcionadas, com adiantamento de valor para futuro pagamen-
to parcial ou total do prêmio, terão seu início de vigência a partir 
da data de recepção da proposta pela Seguradora.

19.13. Em caso de recusa da proposta dentro dos prazos previs-
tos no subitem 19.5, e havendo adiantamento de valor para fu-
turo pagamento parcial ou total do prêmio, a cobertura de segu-
ro 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.

19.14. O valor do adiantamento a que se refere o subitem 19.13 
é devido no momento da formalização da recusa, devendo ser 
restituído ao proponente, no prazo máximo de 10 (dez) dias cor-
ridos, deduzido da parcela pro rata temporis correspondente ao 
período em que estiver prevalecendo a cobertura. Para esta de-
volução aplicar-se-á o item 24. Cláusula de Correção de Valores.

19.15. Caso o seguro seja aceito, a apólice será emitida em um 
prazo de até 15 (quinze) dias da data de aceitação da proposta.

20. Ocorrência de Sinistro

20.1. Verificando-se qualquer ocorrência que acarrete, ou possa 
acarretar responsabilidade para a Seguradora, o Segurado deverá:

20.1.1. Notificar a Seguradora dessa ocorrência de imediato, pelo 
mais rápido possível independentemente do preenchimento do 
aviso de sinistro, informando o prefixo da aeronave, data do aci-
dente, local do acidente, cidade mais próxima do local do acidente, 
Estado, bem como a estimativa dos danos corporais e materiais.

20.1.2. Fornecer, por escrito, com a máxima urgência, à Segura-
dora, pormenores completos do acidente colocando à sua dispo-
sição todos os livros, registros, dados, informações, plantas, dese-
nhos e especificação referente à aeronave e seus acessórios que 
lhe forem razoavelmente solicitados provando a veracidade deles.
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20.1.3. Fornecer à Seguradora nomes e endereços de duas teste-
munhas, no mínimo, bem como de todas as pessoas interessa-
das, salvo nos casos de impossibilidade comprovada.

20.1.4. Avisar por escrito à Seguradora qualquer pedido de in-
denização de passageiros, seus herdeiros ou de terceiros, relati-
vo à ocorrência encaminhando também qualquer carta ou do-
cumento a ela referente.

20.1.5. Comunicar sem demora à Seguradora o recebimento de 
quaisquer contrafés de intimações ou citações, relativas à ocor-
rência, sem prejuízo das providências imediatas de sua parte 
que se fizerem necessárias.

20.1.6. Fazer e consentir que a Seguradora faça tudo quanto for 
aconselhável e possível para evitar ou diminuir qualquer dano, 
avaria ou responsabilidade que possam ser indenizáveis por for-
ça desta apólice.

20.1.7. Reservar, gratuitamente, na aeronave de socorro que por-
ventura for enviada ao local do acidente, seja ela de sua proprieda-
de ou não, um lugar para um representante autorizado da Segura-
dora, salvo nos casos de absoluta e comprovada impossibilidade.

20.2. A Seguradora poderá, de acordo com o Segurado, provi-
denciar para reduzir a extensão dos prejuízos, ficando, no en-
tanto, entendido e concordado que quaisquer medidas tomadas 
pela Seguradora, não implicarão em reconhecimento da obriga-
ção de indenizar os danos verificados.

20.3. Ocorrendo o desaparecimento da aeronave segurada e 
decorrido o prazo legal estabelecido pelo Código Brasileiro de 
Aeronáutica mediante comprovação hábil, a Seguradora reco-
nhecerá ter ocorrido a Perda Total da mesma, indenizando o Se-
gurado, ressalvadas, porém, as indenizações por vidas humanas 
que dependerão de declaração judicial do óbito.
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20.4. A liquidação de qualquer sinistro coberto por esta apólice 
se processará consoante as regras constantes nestas Condições 
Gerais e Condições Especiais.

21. Reintegração

Não haverá reintegração do Limite Máximo de Indenização em 
caso de ocorrência de sinistro.

22. Documentos Básicos para a Regulação e a Liquidação 
do Sinistro

22.1. São documentos básicos, necessários à regulação e liqui-
dação de sinistros cobertos por este seguro, relacionados a se-
guir, para os casos de:

•  Aviso de Sinistro: correspondência do Segurado e/ou piloto da 
aeronave na ocasião do sinistro, relatando detalhadamente as 
circunstâncias em que ocorreu o fato, bem como a data, o horá-
rio, o local e a pessoa que estava pilotando a aeronave. Também 
deverão ser mencionadas a situação da aeronave antes do sinis-
tro, as possíveis causas, e as medidas adotadas pelo piloto para 
o não agravamento das avarias.

•  Relatório de voo dos últimos voos anteriores e inclusive a do 
acidente.

•  Cópia do Certificado de Matrícula.
•  Cópia do Certificado de Aeronavegabilidade.
•  Cópia do FIAM (Ficha de Inspeção Anual de Manutenção).
•  Cópia da FIEV (Ficha de Instrumentos e Equipamentos de Voo).
•  Cópia da Licença de Estação de Aeronave.
•  Cópia da Ficha de Pesagem.
•  Cópia do MICA (Mapa Informativo de Componentes Aeronáuticos).
•  Cópia do diário de bordo ou relatório de voo.
•  Cópia do lançamento da última manutenção da aeronave que 

consta na Caderneta de Célula.
•  Cópia(s) da(s) carteira(s) de habilitação(ões) do(s) piloto, e 

copiloto (se houver).
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•  Cópia(s) do(s) certificado(s) de capacidade física do(s) do(s) 
piloto, e copiloto (se houver).

•  Cópia da notificação do acidente junto ao SERAC ou DAC.
•  Orçamento detalhado dos reparos.

22.2. Documentos complementares no caso do Segurado ser 
pessoa física:

•  Cópia do RG e CPF do Segurado.
•  Cópia do último comprovante de pagamento da conta telefô-

nica do Segurado.

22.3. Documentos complementares no caso do Segurado ser 
pessoa jurídica – Sociedade Limitada:

•  Cópia do cartão do CNPJ da empresa.
•  Cópia do Contrato Social da empresa, bem como as suas alterações.

22.4. Documentos complementares no caso do Segurado ser 
pessoa jurídica – Sociedade Anônima:

•  Cópia do cartão do CNPJ da empresa.
•  Cópia(s) da ata da última eleição da diretoria e conselho admi-

nistrativo da empresa.

A Seguradora pode exigir atestados ou certidões de autoridades 
competentes, bem como o resultado de inquéritos ou proces-
sos instaurados em virtude do fato que produziu o sinistro, sem 
prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido. Alter-
nativamente, poderá solicitar cópia da certidão de abertura do 
inquérito que porventura tiver sido instaurado.

Observação: mediante dúvida fundamentada e justificada, ou-
tros documentos e/ou esclarecimentos poderão ser acrescidos 
aos anteriormente mencionados ou solicitados pela Segura-
dora, dependendo das particularidades específicas do sinistro, 
bem como da necessidade de cópias autenticadas ou originais 
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de documentos citados ou a serem solicitados. Para este caso, a 
contagem do prazo disposto no item 23. Regulação e Liquidação 
do Sinistro, destas Condições Gerais, será suspensa, reiniciando 
a partir da entrega deste último.

A documentação será analisada pela Seguradora, a qual efetua-
rá o cálculo da indenização, se devida, ao Segurado.

Na hipótese de não haver cobertura para o sinistro, este será 
encerrado sem indenização e a Seguradora irá notificar formal-
mente tal posição ao Segurado através do seu corretor de segu-
ros. Em caso contrário, ou seja, em havendo cobertura para o 
sinistro, a Seguradora emitirá um cheque de indenização nomi-
nal e intransferível ao Segurado.

23. Regulação e Liquidação do Sinistro

Incumbe ao Segurado designado na apólice, instruir seu pedido 
de indenização com os documentos comprobatórios do sinistro, 
de seu legítimo interesse na coisa segurada e de seu direito a ser 
indenizado sob as Cláusulas e Condições Gerais da apólice.

Julgada, no todo ou em parte, a procedência do pedido, a Segura-
dora terá o prazo de 30 (trinta) dias para efetuar o pagamento da 
indenização devida, a partir da data de entrega de toda a docu-
mentação relacionada ou solicitada, e/ou esclarecimentos que 
tenham sido devidamente entregues à Seguradora:

Quando houver encargos de tradução, estas serão de inteira res-
ponsabilidade da Seguradora.

Todos os pagamentos de indenizações, mesmo ocorrendo no ex-
terior, serão pagos em moeda nacional a beneficiário domicilia-
do no Brasil.

Caso o pagamento da indenização não seja efetuado no prazo 
previsto neste item, tais pagamentos poderão sofrer atualização 
de valores, conforme a Cláusula de Correção de Valores.
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24. Cláusula de Correção de Valores

Os valores relativos a este Contrato de Seguros estão sujeitos a 
correção monetária e/ou juros moratórios, de acordo com as se-
guintes regras:

a)  Em caso de endossos com restituição de prêmio, inclusive 
cancelamento do seguro: os valores a serem restituídos ao Se-
gurado estarão sujeitos a correção monetária, de acordo com 
a variação positiva do IPCA/IBGE calculado a contar da data 
de protocolo do pedido de endosso na Seguradora, ou a data 
do efetivo cancelamento se o mesmo ocorrer por iniciativa da 
Seguradora, até a data do efetivo pagamento ao Segurado.

A Seguradora terá o prazo de 10 (dez) dias para a restituição, e 
caso seja ultrapassado, incidirão ainda, juros moratórios de acor-
do com a variação da taxa SELIC, calculados a contar da data de 
término do prazo até a data do efetivo pagamento ao Segurado.

b)  Em caso de devolução do prêmio por proposta recusada: os 
valores a serem devolvidos ao Segurado estarão sujeitos a 
correção monetária, de acordo com a variação positiva do 
IPCA/IBGE calculado a contar da data do aviso de recusa da 
proposta pela Seguradora, até a data do efetivo pagamento 
ao Segurado. A Seguradora terá o prazo de 10 (dez) dias para 
a restituição, e caso seja ultrapassado, incidirão ainda, juros 
moratórios de acordo com a variação da taxa SELIC, calcula-
dos a contar da data de término do prazo até a data do efetivo 
pagamento ao Segurado.

c)  Em caso de devolução de valores recebidos indevidamente 
pela Seguradora: os valores a serem devolvidos ao Segurado 
estarão sujeitos a correção monetária, de acordo com a varia-
ção positiva do IPCA/IBGE calculado a contar da data do rece-
bimento do crédito na Seguradora, até a data do efetivo pa-
gamento ao Segurado. A Seguradora terá o prazo de 10 (dez) 
dias para a restituição, e caso seja ultrapassado, incidirão ain-
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da, juros moratórios de acordo com a variação da taxa SELIC, 
calculados a contar da data de término do prazo até a data do 
efetivo pagamento ao Segurado.

d)  Em caso de indenização de sinistros, ocorrida após o prazo pre-
visto no item 23. Regulação e Liquidação do Sinistro, incidirão:

 d.1)  Correção monetária, a partir da data de ocorrência do si-
nistro, de acordo com a variação do IPCA/IBGE;

 d.2)  Juros moratórios de acordo com a variação da taxa SELIC, 
calculados a contar da data de término do prazo contra-
tual para pagamento da indenização, conforme o item 
23. Regulação e Liquidação do Sinistro até a data de pa-
gamento efetivo.

25. Sub-rogação de Direitos

Depois de efetuado o pagamento da indenização do sinistro ao 
Segurado, a Seguradora ficará sub-rogada, nos limites do va-
lor respectivo, em todos os direitos e ações do Segurado contra 
aqueles que, por fato ou omissão, tenham causado os prejuízos 
indenizados pela Seguradora ou para eles contribuíram, obri-
gando-se o Segurado a facilitar os meios necessários ao exer-
cício desses direitos, valendo o(s) recibo(s) de quitação, bem 
como procuração para eventuais ações judiciais.

Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado 
pelo cônjuge do Segurado, seus descendentes ou ascendentes, 
consanguíneos ou afins.

O Segurado não poderá praticar qualquer ato que venha a pre-
judicar este direito da Seguradora, não podendo, inclusive, fazer 
qualquer acordo ou transação sem prévia anuência da mesma. 
Qualquer ato do Segurado que diminua ou afaste o direito de 
sub-rogação da Seguradora contra o terceiro será nulo e sem ne-
nhum efeito.
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26. Prescrição

Decorridos os prazos estabelecidos pela legislação vigente à 
época da celebração deste contrato, opera-se a prescrição do di-
reito à indenização.

27. Foro

Fica entendido e concordado que:

27.1. Os contratantes do seguro elegem o foro do domicílio do 
Segurado, no Brasil, com renúncia de qualquer outro, para di-
rimir dúvidas e decidir sobre quaisquer reclamações relaciona-
das com o presente contrato.

27.2. As sentenças protocoladas por tribunais estrangeiros nas 
ações de terceiros prejudicados contra o Segurado somente se-
rão reconhecidas pela Seguradora caso sejam homologadas 
pela justiça brasileira, hipótese em que, sob pena de perda de di-
reito a qualquer reembolso de indenização, o Segurado se obriga 
a informar imediatamente à Seguradora sobre eventual conde-
nação, de maneira a permitir a adoção dos procedimentos que 
visem o acompanhamento da referida homologação; e

27.3. A responsabilidade da Seguradora relativa às despesas 
judiciais e honorários advocatícios está limitada às demandas 
intentadas no foro brasileiro.

Tabela de Prazo Curto

N -º Dias Prêmios
0/365 0,00%
1/365 0,87%
2/365 1,73%
3/365 2,60%

N -º Dias Prêmios
4/365 3,47%
5/365 4,33%
6/365 5,20%
7/365 6,07%

N -º Dias Prêmios
8/365 6,93%
9/365 7,80%

10/365 8,67%
11/365 9,53%
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N -º Dias Prêmios
12/365 10,40%
13/365 11,27%
14/365 12,13%
15/365 13,00%
16/365 13,47%
17/365 13,93%
18/365 14,40%
19/365 14,87%
20/365 15,33%
21/365 15,80%
22/365 16,27%
23/365 16,73%
24/365 17,20%
25/365 17,67%
26/365 18,13%
27/365 18,60%
28/365 19,07%
29/365 19,53%
30/365 20,00%
31/365 20,47%
32/365 20,93%
33/365 21,40%
34/365 21,87%
35/365 22,33%
36/365 22,80%
37/365 23,27%
38/365 23,73%
39/365 24,20%
40/365 24,67%
41/365 25,13%

N -º Dias Prêmios
42/365 25,60%
43/365 26,07%
44/365 26,53%
45/365 27,00%
46/365 27,20%
47/365 27,40%
48/365 27,60%
49/365 27,80%
50/365 28,00%
51/365 28,20%
52/365 28,40%
53/365 28,60%
54/365 28,80%
55/365 29,00%
56/365 29,20%
57/365 29,40%
58/365 29,60%
59/365 29,80%
60/365 30,00%
61/365 30,47%
62/365 30,93%
63/365 31,40%
64/365 31,87%
65/365 32,33%
66/365 32,80%
67/365 33,27%
68/365 33,73%
69/365 34,20%
70/365 34,67%
71/365 35,13%

N -º Dias Prêmios
72/365 35,60%
73/365 36,07%
74/365 36,53%
75/365 37,00%
76/365 37,20%
77/365 37,40%
78/365 37,60%
79/365 37,80%
80/365 38,00%
81/365 38,20%
82/365 38,40%
83/365 38,60%
84/365 38,80%
85/365 39,00%
86/365 39,20%
87/365 39,40%
88/365 39,60%
89/365 39,80%
90/365 40,00%
91/365 40,40%
92/365 40,80%
93/365 41,20%
94/365 41,60%
95/365 42,00%
96/365 42,40%
97/365 42,80%
98/365 43,20%
99/365 43,60%

100/365 44,00%
101/365 44,40%
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N -º Dias Prêmios
102/365 44,80%
103/365 45,20%
104/365 45,60%
105/365 46,00%
106/365 46,27%
107/365 46,53%
108/365 46,80%
109/365 47,07%
110/365 47,33%
111/365 47,60%
112/365 47,87%
113/365 48,13%
114/365 48,40%
115/365 48,67%
116/365 48,93%
117/365 49,20%
118/365 49,47%
119/365 49,73%
120/365 50,00%
121/365 50,40%
122/365 50,80%
123/365 51,20%
124/365 51,60%
125/365 52,00%
126/365 52,40%
127/365 52,80%
128/365 53,20%
129/365 53,60%
130/365 54,00%
131/365 54,40%

N -º Dias Prêmios
132/365 54,80%
133/365 55,20%
134/365 55,60%
135/365 56,00%
136/365 56,27%
137/365 56,53%
138/365 56,80%
139/365 57,07%
140/365 57,33%
141/365 57,60%
142/365 57,87%
143/365 58,13%
144/365 58,40%
145/365 58,67%
146/365 58,93%
147/365 59,20%
148/365 59,47%
149/365 59,73%
150/365 60,00%
151/365 60,40%
152/365 60,80%
153/365 61,20%
154/365 61,60%
155/365 62,00%
156/365 62,40%
157/365 62,80%
158/365 63,20%
159/365 63,60%
160/365 64,00%
161/365 64,40%

N -º Dias Prêmios
162/365 64,80%
163/365 65,20%
164/365 65,60%
165/365 66,00%
166/365 66,27%
167/365 66,53%
168/365 66,80%
169/365 67,07%
170/365 67,33%
171/365 67,60%
172/365 67,87%
173/365 68,13%
174/365 68,40%
175/365 68,67%
176/365 68,93%
177/365 69,20%
178/365 69,47%
179/365 69,73%
180/365 70,00%
181/365 70,20%
182/365 70,40%
183/365 70,60%
184/365 70,80%
185/365 71,00%
186/365 71,20%
187/365 71,40%
188/365 71,60%
189/365 71,80%
190/365 72,00%
191/365 72,20%
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N -º Dias Prêmios
192/365 72,40%
193/365 72,60%
194/365 72,80%
195/365 73,00%
196/365 73,13%
197/365 73,27%
198/365 73,40%
199/365 73,53%
200/365 73,67%
201/365 73,80%
202/365 73,93%
203/365 74,07%
204/365 74,20%
205/365 74,33%
206/365 74,47%
207/365 74,60%
208/365 74,73%
209/365 74,87%
210/365 75,00%
211/365 75,20%
212/365 75,40%
213/365 75,60%
214/365 75,80%
215/365 76,00%
216/365 76,20%
217/365 76,40%
218/365 76,60%
219/365 76,80%
220/365 77,00%
221/365 77,20%

N -º Dias Prêmios
222/365 77,40%
223/365 77,60%
224/365 77,80%
225/365 78,00%
226/365 78,13%
227/365 78,27%
228/365 78,40%
229/365 78,53%
230/365 78,67%
231/365 78,80%
232/365 78,93%
233/365 79,07%
234/365 79,20%
235/365 79,33%
236/365 79,47%
237/365 79,60%
238/365 79,73%
239/365 79,87%
240/365 80,00%
241/365 80,20%
242/365 80,40%
243/365 80,60%
244/365 80,80%
245/365 81,00%
246/365 81,20%
247/365 81,40%
248/365 81,60%
249/365 81,80%
250/365 82,00%
251/365 82,20%

N -º Dias Prêmios
252/365 82,40%
253/365 82,60%
254/365 82,80%
255/365 83,00%
256/365 83,13%
257/365 83,27%
258/365 83,40%
259/365 83,53%
260/365 83,67%
261/365 83,80%
262/365 83,93%
263/365 84,07%
264/365 84,20%
265/365 84,33%
266/365 84,47%
267/365 84,60%
268/365 84,73%
269/365 84,87%
270/365 85,00%
271/365 85,20%
272/365 85,40%
273/365 85,60%
274/365 85,80%
275/365 86,00%
276/365 86,20%
277/365 86,40%
278/365 86,60%
279/365 86,80%
280/365 87,00%
281/365 87,20%
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N -º Dias Prêmios
282/365 87,40%
283/365 87,60%
284/365 87,80%
285/365 88,00%
286/365 88,13%
287/365 88,27%
288/365 88,40%
289/365 88,53%
290/365 88,67%
291/365 88,80%
292/365 88,93%
293/365 89,07%
294/365 89,20%
295/365 89,33%
296/365 89,47%
297/365 89,60%
298/365 89,73%
299/365 89,87%
300/365 90,00%
301/365 90,20%
302/365 90,40%
303/365 90,60%
304/365 90,80%
305/365 91,00%
306/365 91,20%
307/365 91,40%
308/365 91,60%
309/365 91,80%

N -º Dias Prêmios
310/365 92,00%
311/365 92,20%
312/365 92,40%
313/365 92,60%
314/365 92,80%
315/365 93,00%
316/365 93,13%
317/365 93,27%
318/365 93,40%
319/365 93,53%
320/365 93,67%
321/365 93,80%
322/365 93,93%
323/365 94,07%
324/365 94,20%
325/365 94,33%
326/365 94,47%
327/365 94,60%
328/365 94,73%
329/365 94,87%
330/365 95,00%
331/365 95,20%
332/365 95,40%
333/365 95,60%
334/365 95,80%
335/365 96,00%
336/365 96,20%
337/365 96,40%

N -º Dias Prêmios
338/365 96,60%
339/365 96,80%
340/365 97,00%
341/365 97,20%
342/365 97,40%
343/365 97,60%
344/365 97,80%
345/365 98,00%
346/365 98,10%
347/365 98,20%
348/365 98,30%
349/365 98,40%
350/365 98,50%
351/365 98,60%
352/365 98,70%
353/365 98,80%
354/365 98,90%
355/365 99,00%
356/365 99,10%
357/365 99,20%
358/365 99,30%
359/365 99,40%
360/365 99,50%
361/365 99,60%
362/365 99,70%
363/365 99,80%
364/365 99,90%
365/365 100,00%
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CNPJ 061.573.796/0001-66 - Processo SUSEP 15414.000004/2006-05. 
O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia,  
incentivo ou recomendação à sua comercialização.

www.allianz.com.br

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) D
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