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ARTIGO PRELIMINAR

Entre a COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE-MUNDIAL, S.A., adiante designada por Segurador, e o Tomador do
Seguro identificado nas Condições Particulares, estabelece-se o presente contrato de seguro de Roubo, que se
regula pelas Condições Particulares, Condições Especiais e Condições Gerais desta apólice, de harmonia com as
declarações constantes da proposta que lhe serviu de base e que dela faz parte integrante.
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ARTIGO 1º . DEFINIÇÕES

Para efeitos do presente contrato entende-se por:
SEGURADOR
A Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial, S.A., entidade
legalmente autorizada para a exploração do seguro de Roubo
e que subscreve o presente contrato.

TOMADOR DO SEGURO
A pessoa ou entidade que contrata com o Segurador, sendo
responsável pelo pagamento dos prémios.

SEGURADO
A pessoa ou entidade que tem interesse em segurar os bens
abrangidos pelo presente contrato e que se encontra
identificada nas Condições Particulares.

PESSOA SEGURA
Todo aquele que, como tal, for designado nas Condições
Particulares.

FAMILIARES DO SEGURADO 
Todos os parentes ou afins na linha recta e até ao quarto grau
na linha colateral.

LOCAL DO RISCO
A residência do Segurado ou o local ou locais onde o
Segurado exerce a sua actividade, devidamente identificados
nas Condições Particulares.

HABITAÇÃO ISOLADA
A que não tem contiguidade com qualquer outra habitação.

BENS SEGUROS
Os bens identificados nas Condições Particulares.

OBJECTOS ESPECIAIS:
• Confecções de pele, quadros, colecções de qualquer
espécie e quaisquer objectos de arte;
• Espécies monetárias, jóias, pérolas soltas, pedras
preciosas, relógios de valor, objectos de ouro, prata ou outro
metal precioso.
VALORES
Quaisquer títulos de crédito ou representativos de valores
imobiliários.

FURTO
A apropriação ilegítima, para si ou para outrem, de coisa
móvel alheia.

ROUBO
A apropriação ilegítima, para si ou para outrem, de coisa
móvel alheia, através do uso de violência, por meio de
ameaças ou pela colocação da vítima na impossibilidade de
resistir.

SINISTRO
Qualquer acontecimento de carácter fortuito, súbito e
imprevisto, susceptível de fazer funcionar as garantias do
contrato.

FRANQUIA
Importância que, em caso de sinistro, fica a cargo do
Segurado e cujo montante ou forma de cálculo se encontra
estipulado no contrato.

ARTIGO 2º . OBJECTO E GARANTIAS DO CONTRATO

1.  O presente contrato garante as indemnizações
devidas por danos patrimoniais resultantes de
subtracção, destruição ou deterioração dos objectos
seguros existentes no local ou locais de risco, em
consequência de furto ou roubo (tentado, frustrado ou
consumado) praticado no interior do local ou locais de
risco e que deverá caracterizar-se por alguma das formas
seguintes:
a) Praticado com arrombamento, escalamento ou chaves
falsas;
b) Cometido sem os condicionalismos anteriores, quando
o autor ou autores do crime se introduziram furtivamente
no local ou nele se esconderam com intenção de furtar;
c) Praticado com violência contra as pessoas que
habitem ou se encontrem no local de risco, ou através de
ameaças com perigo eminente para a sua integridade
física ou para a sua vida, ou pondo-as, por qualquer
maneira, na impossibilidade de resistir.

2. Para efeitos deste contrato, entende-se por:
a) Arrombamento - o rompimento, fractura ou
destruição no todo ou em parte de qualquer elemento ou
mecanismo destinado a fechar ou impedir a entrada,
exterior ou interiormente, de casa ou lugar fechado dela
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dependente, ou de móveis destinados a guardar quaisquer
objectos;
b) Escalamento - a introdução em casa ou lugar fechado
dela dependente, por telhados, portas, janelas, paredes ou
por qualquer construção que sirva para fechar ou impedir
a entrada ou passagem e, bem assim, por abertura
subterrânea não destinada a entrada;
c) Chaves Falsas:
-  As imitadas, contrafeitas ou alteradas;
- As verdadeiras, quando, fortuita ou sub-
-repticiamente, estejam fora do poder de quem tiver o
direito de as usar;
- As gazuas ou quaisquer instrumentos que possam
servir para abrir fechaduras ou outros dispositivos de
segurança.

3. São condições para o funcionamento das garantias
conferidas por este contrato:
a) Que os dispositivos de segurança que se indiquem nas
Condições Particulares se encontrem activados e em bom
estado de funcionamento;
b) Que, quando incluídos nos bens seguros, o dinheiro
(para além do indicado nas Condições Particulares como
dinheiro em caixa), valores, jóias, pérolas soltas, pedras
preciosas e objectos de metais preciosos se encontrem
guardados em cofre fixo ou móvel fechado à chave com
adequado grau de segurança.

ARTIGO 3º . ÂMBITO TERRITORIAL

Salvo convenção expressa em contrário nas Condições
Particulares, apenas ficam a coberto deste contrato os
sinistros ocorridos em território Português.

ARTIGO 4° . EXCLUSÕES

1.  No âmbito do presente contrato, não ficam garantidos
os danos que derivem, directa ou indirectamente, de:
a) Guerra, declarada ou não, invasão, acto de inimigo
estrangeiro, hostilidades ou operações bélicas, guerra
civil, insurreição, rebelião ou revolução, bem como os
causados acidentalmente por engenhos explosivos ou
incendiários;
b) Levantamento militar ou acto do poder militar
legítimo ou usurpado;
c) Confiscação, requisição, destruição ou danos
produzidos nos bens seguros, por ordem do Governo, de
direito ou de facto, ou de qualquer autoridade instituída;
d) Explosão, libertação de calor e irradiações
provenientes de cisão de átomos ou radioactividade e
ainda os danos decorrentes de radiações provocadas pela
aceleração artificial de partículas, bem como os
resultantes de exposição a campos magnéticos;
e) Operações, actividades ou manuseamento de amianto,
chumbo ou derivados destes produtos;
f) Actos ou omissões dolosas do Tomador do Seguro, do
Segurado, de seus familiares, ou de pessoas por quem
aqueles sejam civilmente responsáveis, ou praticados com
a sua cumplicidade ou conivência;
g) Incêndio, raio e explosão e fenómenos da natureza,
designadamente tempestades, inundações, aluimentos de
terras e fenómenos sísmicos;
h) Perdas consequenciais de qualquer natureza.

2. Não são abrangidos por este contrato, salvo
convenção expressa em contrário nas Condições
Particulares, as perdas ou danos que resultem de furto ou
roubo de objectos:
a) Existentes em logradouros, terraços, jardins, anexos
não fechados, varandas ou ao ar livre;
b) Existentes em habitações isoladas;
c) Existentes em local desabitado ou desocupado por
período superior a 60 dias consecutivos.

3.  Não são também abrangidos por este contrato, salvo
quando, por convenção expressa nas Condições
Particulares, se subscrevam as respectivas Condições
Especiais, as perdas ou danos resultantes de:
a) Transporte de valores;
b) Infidelidade.

4.  Em relação às coberturas referidas no número
anterior, consideram-se excluídos os danos ou perdas
expressamente referidos nas respectivas Condições
Especiais.

ARTIGO 5º . FORMAÇÃO DO CONTRATO

1.  O presente contrato baseia-se nas declarações
constantes da respectiva proposta, na qual devem
mencionar-se, com inteira veracidade, os factos ou
circunstâncias que permitam a exacta apreciação do risco ou
possam influir na aceitação do referido contrato ou na
correcta determinação do prémio aplicável.

2.   A designação dos bens seguros e as quantias indicadas na
apólice não implicam reconhecimento, por parte do
Segurador, da sua existência ou do valor que lhes é atribuído.

ARTIGO 6º . INÍCIO DO CONTRATO

O presente contrato produz os seus efeitos a partir das zero
horas da data constante das Condições Particulares da
apólice, desde que o prémio ou fracção inicial seja pago.

ARTIGO 7º . DURAÇÃO DO CONTRATO

1.   O contrato pode ser celebrado por um período certo e
determinado ou por um ano a continuar pelos anos
seguintes.

2.   Quando o contrato for celebrado por um período de
tempo determinado os seus efeitos cessam às 24 horas do
último dia.

3.   Quando o contrato for celebrado por um ano a
continuar pelos seguintes, considera-se sucessivamente
renovado excepto se qualquer das partes o denunciar, por
escrito ou por outro meio do qual fique registo duradouro,
com a antecedência mínima de 30 dias em relação ao
termo da anuidade, ou se não tiver sido pago o prémio da
anuidade subsequente ou a 1ª fracção deste.

4. Sempre que exista credor hipotecário expressamente
identificado nas Condições Particulares, este deve ser
avisado, pelo Segurador, com 15 dias de antecedência, da não
renovação do contrato.
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ARTIGO 8º . REDUÇÃO E RESOLUÇÃO DO
CONTRATO

1. O contrato pode ser resolvido, por qualquer das

partes, a todo o tempo, havendo justa causa, nos termos

gerais.

2. A resolução do contrato por falta de pagamento do

prémio fica sujeita às disposições legais e contratuais

aplicáveis.

3. Após uma sucessão de sinistros, o Segurador pode

proceder à resolução do contrato nos termos da lei.

4. Para efeitos do disposto no número anterior, presume-

se que há sucessão de sinistros quando ocorram 2

sinistros num período de 12 meses ou, sendo o seguro

anual, no decurso da anuidade.

5. A resolução do contrato produz os seus efeitos às 24

horas do próprio dia em que se verifique.

6. Existindo privilégio creditório sobre os bens seguros, o

Segurador obriga-se a comunicar a resolução do contrato,

por escrito, ao credor expressamente identificado nas

Condições Particulares, com a antecedência mínima de 15

dias em relação à data em que a mesma produz efeitos, ou

até 20 dias após a não renovação ou a resolução por falta de

pagamento de prémio.

ARTIGO 9° . DECLARAÇÃO INICIAL DO RISCO

1.    O Tomador do Seguro e o Segurado estão obrigados,

antes da celebração do contrato, a declarar com exactidão

todas as circunstâncias que conheçam e razoavelmente

deva ter por significativas para a apreciação do risco pelo

Segurador.

2.   O disposto no nº 1 é igualmente aplicável a

circunstâncias cuja menção não seja solicitada em

questionário fornecido pelo Segurador.

3. Em caso de incumprimento doloso do disposto no nº

1, o contrato é anulável, nos termos e com as

consequências previstas na lei.

4.   Em caso de incumprimento com negligência do

disposto no nº 1, o Segurador pode optar pela cessação ou

alteração do contrato, nos termos e com as

consequências previstas na lei. 

ARTIGO 10° . TRANSMISSÃO DE DIREITOS

1.    No caso de venda ou transmissão de propriedade dos

bens seguros ou de interesses do Segurado nos mesmos,

é indispensável, para que o Segurador fique obrigado para

com o novo proprietário ou interessado, que essa

transferência lhe seja previamente comunicada pelo

Tomador do Seguro, pelo Segurado ou pelos seus legais

representantes e que o Segurador concorde com a

manutenção do contrato e emita a respectiva acta

adicional.

2.    Se a transmissão da propriedade dos bens se verificar
por falecimento do Segurado, a responsabilidade do
Segurador subsistirá para com os herdeiros enquanto forem
pagos os respectivos prémios.

3. No caso de falência ou insolvência do Segurado, a
responsabilidade do Segurador subsistirá para com a
massa falida, sem prejuízo do regime de agravamento de
risco, pelo prazo de 60 dias, prazo este findo o qual o
contrato cessará os seus efeitos, salvo convenção em
contrário entre as partes.

ARTIGO 11° . AGRAVAMENTO DO RISCO

1. O Tomador do Seguro e o Segurado obrigam-se, no
prazo de 14 dias a partir do conhecimento dos factos, a
comunicar por escrito ao Segurador, todas as alterações
do risco que agravem a responsabilidade por este
assumida.

2. A falta de comunicação referida no número anterior
tem as consequências previstas na lei.

3. O Segurador dispõe de 30 dias a contar da data em
que tenha conhecimento do agravamento do risco para:
a) Apresentar ao Tomador do Seguro uma proposta de
modificação do contrato, que este deve aceitar ou recusar
em igual prazo, findo o qual se entende aprovada a
modificação proposta;
b)  Resolver o contrato, demonstrando que, em caso
algum, celebra contratos que cubram riscos com as
características resultantes desse agravamento do risco.

ARTIGO 12° . VALORIZAÇÃO DOS BENS SEGUROS

A valorização dos bens seguros é sempre da
responsabilidade do Tomador do Seguro, com sujeição aos
critérios seguintes:
a) Mobiliário ou Recheio de Habitação: custo de
substituição dos bens pelo seu valor em novo;
b) Objectos Especiais: valor de substituição;
c) Valores: valor que teriam se transaccionados no mercado
de títulos, ou por outro critério a acordar com o Tomador do
Seguro;
d) Mercadorias: preço corrente de aquisição ou, no caso de
se tratar de produtos fabricados pelo Segurado, o valor dos
materiais transformados e/ou incorporados, acrescido dos
custos de fabrico;
e) Equipamentos: (máquinas, equipamentos e utensílios):
valor de substituição, deduzido da depreciação inerente ao
seu uso e estado, salvo se nas Condições Particulares for
definido outro critério.

ARTIGO 13º . CAPITAL SEGURO

Conforme opção do Tomador do Seguro, devidamente
expressa nas Condições Particulares, o capital seguro
constante das mesmas Condições Particulares poderá ser
determinado segundo as alternativas seguintes:
a) Valor Total: O valor global dos bens seguros,
devidamente especificados e valorizados nos termos do
artigo anterior;
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b) Valor Parcial: Uma parcela do valor total referido na

alínea anterior, com igual especificação e valorização (valor

total e valor a segurar) por cada uma das categorias de bens

seguros;

c) Primeiro Risco Absoluto: Um valor fixo, independente do

valor total dos bens seguros;

d) Primeiro Risco Condicional: Um valor que deverá no

mínimo corresponder a uma percentagem, indicada nas

Condições Particulares, do valor total dos bens seguros;

e) Capital Variável: O valor variável, fixado nos termos da

respectiva Condição Especial, no caso de mercadorias cuja

quantidade e valores são susceptíveis de flutuações

temporais.

ARTIGO 14 º . INSUFICIÊNCIA OU EXCESSO DE
CAPITAL

1.   Tendo-se optado pelas alternativas previstas nas

alíneas a) ou d) do artigo anterior, o Segurado, salvo

convenção expressa em contrário nas Condições

Particulares, responde, no caso de o capital seguro ser, na

data do sinistro, inferior ao determinado nos termos dos

artigos anteriores, pela parte proporcional dos prejuízos

como se fosse Segurador do excedente.

2. Segurando-se diversos bens por categorias ou grupos

designados separadamente, os preceitos do número anterior

são aplicáveis a cada uma delas, como se fossem seguros

distintos.

3. Tendo-se optado pela alternativa referida na alínea b)

do artigo anterior (Valor Parcial), e constatando-se, em

caso de sinistro, insuficiência de capital seguro, a

indemnização será calculada pela aplicação da fórmula

seguinte:

valor seguro + valor total declarado

Indemnização =  x  valor dos danos

valor seguro + valor total real

4. Tendo-se optado pela alternativa referida na alínea c)

do artigo anterior (Primeiro Risco Absoluto), não haverá,

em caso algum, aplicação de regra proporcional.

ARTIGO 15º . ACTUALIZAÇÃO DE CAPITAIS

É admissível, mediante convenção expressa nas Condições

Particulares, a actualização do capital seguro, segundo a

alternativa contratada nos termos das alíneas a) a d) do

Artigo 13º e com sujeição ao disposto na Condição Especial

respectiva.

ARTIGO 16° . COEXISTÊNCIA DE CONTRATOS

1. O Tomador do Seguro ou o Segurado ficam obrigados

a comunicar ao Segurador, logo que disso tomem

conhecimento, bem como aquando da participação de

sinistro, da existência de outros seguros com o mesmo

objecto e garantia.

2. Existindo à data do sinistro mais de um contrato de

seguro com o mesmo objecto e garantia, o presente contrato

funcionará nos termos previstos na lei.

ARTIGO 17° . PAGAMENTO DO PRÉMIO

1.   O prémio ou fracção inicial é devido na data da

celebração do contrato. A falta de pagamento do prémio

inicial ou da 1ª fracção deste, na data de vencimento,

determina a resolução automática do contrato a partir da

data da sua celebração.

2. Os prémios ou fracções seguintes são devidos nas datas

estabelecidas na apólice.

3. Nos termos da lei, o Segurador avisará o Tomador do

Seguro, por escrito, até 30 dias antes da data em que os

prémios ou fracções seguintes são devidos. Se, porém, tiver

sido acordado o pagamento do prémio em fracções com

periodicidade inferior à trimestral, o Segurador pode optar

por não enviar o referido aviso, fazendo, nesse caso, constar

de documento contratual as datas de vencimento das

fracções, os seus montantes e as consequências da falta de

pagamento.

4. A falta de pagamento do prémio de uma anuidade

subsequente ou da 1ª fracção deste na data em que é

devido, impede a prorrogação do contrato, pelo que este

não se renovará. A falta de pagamento de qualquer outra

fracção do prémio na data em que é devida, determina a

resolução automática e imediata do contrato nessa

mesma data.

5. A falta de pagamento, na data indicada no aviso, de

um prémio adicional, desde que este decorra de um pedido

do Tomador do Seguro para alteração da garantia que não

implique agravamento do risco, determinará que a

alteração fique sem efeito, mantendo-se as condições

contratuais em vigor anteriormente àquele pedido, a

menos que a subsistência do contrato se revele

impossível, caso em que se considera resolvido na data do

vencimento do prémio não pago.

6. A falta de pagamento, na data indicada no aviso, de

um prémio adicional resultante de uma modificação do

contrato fundada num agravamento superveniente do

risco, determina a resolução automática do contrato

nessa data.

7.   Caso o presente contrato seja celebrado a prémio

variável, será emitido um prémio provisório, mínimo não

estornável, sendo o valor do prémio definitivo apurado, no

final de cada anuidade, pagando o Tomador do Seguro a

diferença entre este valor e o prémio provisório.

ARTIGO 18° . FRACCIONAMENTO DOS PRÉMIOS

Por acordo das partes o prémio pode ser pago em

fracções.
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ARTIGO 19° . ALTERAÇÃO DO PRÉMIO

Não havendo alteração no risco, qualquer alteração do
prémio aplicável ao contrato apenas poderá efectivar-se no
vencimento anual seguinte.

ARTIGO 20º . ESTORNO DO PRÉMIO

Quando por força de modificação ou resolução do contrato,
houver lugar, nos termos da lei, a estorno ou reembolso do
prémio, este será calculado nos seguintes termos:
a) Se a iniciativa for do Segurador, este devolverá ao
Tomador do Seguro uma parte do prémio calculado
proporcionalmente ao período de tempo não decorrido até à
data do vencimento;
b) Se a iniciativa for do Tomador do Seguro, o Segurador
devolverá ao Tomador do Seguro uma parte do prémio
calculado proporcionalmente ao período de tempo não
decorrido até à data do vencimento, deduzida do custo de
emissão da apólice;
c) Quando, no decurso de uma mesma anuidade, ocorrer
um ou mais sinistros, para efeito de cálculo do prémio a
devolver, atender-se-á apenas à parte do capital seguro que
exceda o valor global das indemnizações devidas pelo
Segurador.

ARTIGO 21º . OBRIGAÇÕES DO SEGURADOR

1. Constituem obrigações do Segurador:
a) Informar o Tomador do Seguro, antes da celebração do
contrato e nos termos da lei, das condições do mesmo, das
formalidades a cumprir para a sua celebração, dos seus
direitos e obrigações e, ainda, dos factos e circunstâncias que
possam influir na formação da sua vontade de formalizar o
contrato;
b) Responder aos pedidos de esclarecimento do Tomador
do Seguro ou do Segurado, necessários ao entendimento das
condições e da gestão do contrato;
c) Informar o Tomador do Seguro, nos termos destas
Condições Gerais, das situações de incumprimento contratual
e das respectivas obrigações e consequências de tal
inobservância;
d) Proceder às averiguações e peritagens necessárias ao
reconhecimento do sinistro e à avaliação dos danos, com
prontidão e diligência, sob pena de responder por perdas e
danos;
e) Satisfazer a quem for devida a prestação a que se
obrigou nos termos do presente contrato, determinadas que
estejam as causas, circunstâncias e consequências do
sinistro, bem como o valor da indemnização a pagar, sem
prejuízo de pagamentos por conta, sempre que se reconheça
que devam ter lugar.

2. Se, decorridos 30 dias, o Segurador, de posse de todos os
elementos indispensáveis à reparação dos danos ou ao
pagamento da indemnização acordada, não tiver realizado
essa obrigação, por causa não justificada ou que lhe seja
imputável, incorrerá em mora, vencendo a indemnização
juros à taxa legal em vigor.

ARTIGO 22° . OBRIGAÇÕES DO TOMADOR DO
SEGURO OU DO SEGURADO

1. Constituem obrigações do Tomador do Seguro ou do
Segurado, sob pena de responderem por perdas e danos:
a) Ter todos os cuidados com a segurança dos objectos
cujos riscos estão cobertos por este contrato;
b) Informar quais os meios de protecção, como fechaduras
especiais, trancas, ferrolhos, portas de correr, taipais e
outros, bem como os meios de vigilância e tipo de alarme
existentes;
c) Comunicar por escrito ao Segurador, no prazo máximo
de 8 dias a transferência total ou parcial dos objectos
seguros do local designado nas Condições Particulares
para outro local;
d) Manter em boa ordem todos os registos necessários ao
controlo contabilístico e preservar os livros de escrituração
exigidos por lei, contra a possibilidade de destruição, a fim
de, por meio deles, justificar a sua reclamação pelos prejuízos
havidos.

2. Em caso de sinistro coberto pelo presente contrato,
constituem obrigações do Tomador do Seguro ou do
Segurado, sob pena de responderem por perdas e danos:
a) Empregar os meios ao seu alcance para reduzir ou evitar
o agravamento dos prejuízos decorrentes do sinistro e salvar
os bens seguros, sendo as despesas razoavelmente
efectuadas nesse sentido englobadas no cômputo do sinistro,
até ao limite do capital seguro;
b) Não remover ou alterar, nem consentir que sejam
removidos ou alterados, quaisquer vestígios do sinistro, sem
acordo prévio do Segurador;
c) Prover à guarda, conservação e beneficiação dos
salvados;
d) Comunicar ao Segurador a verificação de qualquer
sinistro, o mais rapidamente possível, e, por escrito, no
prazo máximo de 8 dias, a contar da data do seu
conhecimento, indicando o dia, hora, causa conhecida ou
presumível, natureza e montante provável dos prejuízos,
bem como quaisquer outros elementos necessários à boa
caracterização da ocorrência;
e) Fornecer ao Segurador todas as provas solicitadas, bem
como todos os relatórios ou outros documentos que possua
ou venha a obter;
f) Cumprir as prescrições de segurança que sejam
impostas por lei, regulamentos ou cláusulas deste contrato.

3. O Tomador do Seguro ou o Segurado responderão, ainda,
por perdas e danos, se:
a) Agravar, voluntariamente, as consequências do sinistro
ou dificultar, intencionalmente, o salvamento dos bens
seguros;
b) Subtrair, sonegar, ocultar ou alienar os salvados;
c) Impedir, dificultar ou não colaborar com o Segurador no
apuramento da causa do sinistro ou na conservação,
beneficiação ou venda de salvados;
d) Exagerar, usando de má fé, o montante dos prejuízos ou
indicar coisas falsamente atingidas pelo sinistro;
e) Usar de fraude, simulação, falsidade ou de quaisquer
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outros meios dolosos, bem como de documentos falsos para
justificar a sua reclamação;
f) Tentar ou utilizar de forma abusiva o contrato, de modo
a obter um benefício ilegítimo;
g) Não dar conhecimento ao Segurador de quaisquer
citações ou notificações judiciais que receba, em
consequência do sinistro;
h) Não apresentar, logo que possível, queixa às autoridades
competentes dos furtos ou roubos de que seja vítima,
fornecendo ao Segurador documento comprovativo, bem
como promover todas as diligências conducentes à
descoberta dos objectos subtraídos e dos autores do crime.

4. No caso de recuperação do todo ou parte dos objectos
roubados, seja quando for que tal aconteça, o Tomador do
Seguro ou o Segurado obrigam-se a avisar, logo que possível,
o Segurador. Se a recuperação ocorrer já após a
indemnização ter sido paga, o Segurador terá direito à posse
dos objectos recuperados, na proporção do valor seguro, sem
prejuízo de, por acordo com o Segurado, poder entregar-lhos,
mediante o reembolso do valor que lhes for atribuído.

ARTIGO 23° . INSPECÇÃO DO RISCO

1. O Segurador pode mandar inspeccionar, por
representante credenciado e mandatado, os bens seguros e
verificar se são cumpridas as condições contratuais,
obrigando-se o Segurado a fornecer as informações que lhe
forem solicitadas.

2. A recusa injustificada do Segurado ou de quem o
represente, em permitir o uso da faculdade mencionada,
confere ao Segurador o direito de proceder à resolução do
contrato, mediante notificação por escrito, com uma
antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 24° . DETERMINAÇÃO DO VALOR DA
INDEMNIZAÇÃO

1. Em caso de sinistro, e ainda que o seguro produza efeitos
a favor de terceiros, a avaliação dos bens seguros e dos
respectivos danos será efectuada com a intervenção do
Tomador do Seguro, do Segurado e do Segurador,
observando-se os critérios estabelecidos nos Artigos 12° e
13º, para a determinação do capital seguro.

2. Os valores de estimação ou afectivos que os bens
seguros possam ter para o Segurado, não farão parte do
valor da indemnização.

3. A indemnização correspondente a perdas ou danos
sofridos por um objecto que faça parte de qualquer colecção,
conjunto ou obra literária será calculada com base no valor
desse objecto individualmente considerado, excluindo-se a
desvalorização que a sua falta ou deterioração represente
para a colecção e/ou conjunto ou obra literária.

4. A indemnização correspondente a perdas ou danos
sofridos por títulos nominativos, livros, documentos ou
registos informáticos, será limitada ao custo da sua
reprodução.

5. Ao montante indemnizatório será deduzido o valor dos
salvados que fiquem na posse do Segurado.

6. Caso se verifique, à data do sinistro, insuficiência ou
excesso de capital seguro, aplicar-se-á o disposto no Artigo
14º.

ARTIGO 25° . ÓNUS DA PROVA

Impende sobre o Segurado o ónus da prova da veracidade da
reclamação e do seu interesse legal nos bens seguros,
podendo o Segurador exigir-lhe os meios de prova
adequados e que estejam ao seu alcance.

ARTIGO 26° . FORMA DE PAGAMENTO DA
INDEMNIZAÇÃO

1. O Segurador reserva-se a faculdade de pagar a
indemnização em dinheiro, ou de substituir, repor, reparar ou
reconstruir os bens seguros, destruídos ou danificados.

2. Quando o Segurador optar por não indemnizar em
dinheiro, o Segurado deverá, sob pena de responder por
perdas e danos, prestar-lhe a colaboração que seja razoável
e abster-se de quaisquer actos impeditivos ou que dificultem
desnecessariamente os trabalhos para tais fins.

ARTIGO 27° . REDUÇÃO AUTOMÁTICA DO CAPITAL
SEGURO

Após a ocorrência de um sinistro, o capital seguro ficará, até
ao vencimento do contrato, automaticamente reduzido do
montante correspondente ao valor da indemnização
atribuída, sem que haja lugar a estorno de prémio, a não ser
que o Tomador do Seguro pretenda reconstituir o capital
seguro, pagando o prémio complementar correspondente.

ARTIGO 28° . PAGAMENTO DA INDEMNIZAÇÃO A
CREDORES

1.   Quando a indemnização for paga a credores
hipotecários, pignoratícios ou outros em favor dos quais o
seguro tenha sido celebrado, o Segurador poderá exigir-lhes,
se assim o entender, ainda que o contrato tenha sido por eles
efectuado e em seu próprio benefício, que o pagamento se
faça em termos que validamente permitam o distrate ou a
exoneração da dívida na parte relativa ao valor indemnizado.

2. A faculdade referida no número anterior não constitui
uma obrigação para o Segurador, nem implica para ele
qualquer responsabilidade.

ARTIGO 29° . FRANQUIA

Ao valor das indemnizações que nos termos deste contrato
vierem a ser liquidadas, serão deduzidas as franquias que
eventualmente tenham sido convencionadas nas Condições
Particulares.

ARTIGO 30° . SEGURO DE BENS EM USUFRUTO

1. Salvo estipulação em contrário expressa nas Condições
Particulares, o seguro de bens em regime de usufruto
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considera-se efectuado em proveito comum do proprietário
e do usufrutuário, ainda que seja contratado isoladamente
por qualquer deles, entendendo-se, a todo o tempo da
vigência do contrato, que ambos os interessados
contribuíram para o pagamento do prémio.

2. Em caso de sinistro, a indemnização será paga mediante
recibo por eles assinado conjuntamente.

ARTIGO 31° . REGIME DE CO-SEGURO

Sendo o presente contrato estabelecido em regime de co-
-seguro, fica sujeito ao disposto, para o efeito, na cláusula
respectiva.

ARTIGO 32° . COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES
ENTRE AS PARTES

1. As comunicações e notificações do Tomador do Seguro,
do Segurado ou do credor hipotecário previstas nesta apólice
consideram-se válidas e plenamente eficazes caso sejam
efectuadas por escrito ou por outro meio do qual fique
registo duradouro para a sede social do Segurador.

2. Todavia, a alteração de morada ou de sede do Tomador
do Seguro, do Segurado ou do credor hipotecário deve ser
comunicada ao Segurador nos 30 dias subsequentes à
data em que se verifiquem, sob pena das comunicações
ou notificações que o Segurador venha a efectuar para a
morada desactualizada se terem por válidas e eficazes.

3. As comunicações e notificações do Segurador previstas
nesta apólice consideram-se válidas e plenamente eficazes
caso sejam efectuadas por escrito, ou por outro meio do qual
fique registo duradouro, para a última morada do Tomador
do Seguro, do Segurado ou do credor hipotecário constante
do contrato, ou, entretanto, comunicada nos termos previstos
no número anterior.

ARTIGO 33º . SUB-ROGAÇÃO, REEMBOLSO E
DIREITO DE REGRESSO

1. O Segurador, uma vez paga a indemnização, fica sub-
-rogado, até à concorrência do valor da mesma, em todos os
direitos do Segurado contra terceiro responsável pelos
prejuízos, obrigando-se o Segurado a praticar o que
necessário for para efectivar esses direitos.

2. O Segurado responderá por perdas e danos por qualquer
acto ou omissão voluntária que possa impedir ou prejudicar
o exercício desses direitos.

3. Assiste ainda ao Segurador o direito de reembolso ou de
regresso, sempre que o mesmo resulte da lei ou de disposição
constante do presente contrato.

ARTIGO 34º . EFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS

As excepções, nulidades e demais disposições que, de acordo
com o presente contrato ou com a lei, sejam oponíveis ao
Tomador do Seguro ou ao Segurado, sê-lo-ão igualmente em
relação a terceiros que dele beneficiem.

ARTIGO 35º . COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS

No acto de pagamento de qualquer importância a coberto

deste contrato, o Segurador, sempre que a lei o permita,

poderá proceder ao desconto de quaisquer quantias que lhe

sejam devidas pelo Tomador do Seguro ou pelo Segurado.

ARTIGO 36º . ARBITRAGEM

Todas as divergências que possam surgir em relação à

validade, interpretação, execução e incumprimento do

presente contrato poderão ser resolvidas, previamente à via

judicial, por meio de arbitragem nos termos da respectiva lei

em vigor.

ARTIGO 37º . LEGISLAÇÃO

A lei aplicável ao presente contrato é a portuguesa. 

ARTIGO 38° . FORO

O foro competente para dirimir qualquer litigio emergente

deste contrato é o do local da emissão da apólice, sem

prejuízo do estabelecido na lei processual civil no que

respeita à competência territorial em matéria de

cumprimento de obrigações.
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CONDIÇÃO ESPECIAL - 100 . TRANSPORTE DE
VALORES

1. Através desta Condição Especial, quando
expressamente contratada nas Condições Particulares e
dentro dos limites que nestas se indiquem, o Segurador
indemnizará o Segurado pelo furto ou roubo dos valores
especificados enquanto transportados sob
responsabilidade do Segurado, nos termos e condições
seguintes:
a) A garantia abrange exclusivamente o trajecto entre
as instalações descritas nas Condições Particulares ou,
destinando-se os valores a serem confiados a uma outra
entidade para transporte ou guarda, o trajecto entre as
instalações do Segurado e o local que previamente se
indique para a sua entrega, terminando no preciso
momento em que os valores deixem de estar sob a
responsabilidade do Segurado;
b) O transporte será exclusivamente efectuado por
empregados do Segurado, os quais terão obrigatoriamente
idades compreendidas entre os 18 e os 65 anos;
c) Ficam abrangidos por esta cobertura o furto ou roubo
que possa ocorrer na sequência do acidente de viação com
o veículo transportador ou doença súbita e grave dos
empregados encarregados do transporte;
d) Para efeitos desta cobertura, entende-se que o
transporte efectuado por duas ou mais pessoas utilizando
o mesmo meio de transporte se considera como
transporte único, seja qual for o montante confiado a cada
uma delas.

2. Ficam excluídos desta Condição Especial, para além
do disposto no n.º 1 do Artigo 4º das Condições Gerais, as
perdas ou danos decorrentes de:
a) Sinistros devidos a demência do condutor do veículo
ou quando este conduza sob a influência do álcool,
estupefacientes, outras drogas ou produtos tóxicos;
b) Sinistros em que o veículo seja conduzido por pessoa
que, para tanto, não esteja legalmente habilitada;
c) Sinistros ocorridos quando os empregados
encarregados do transporte se encontrem em estado de
embriaguez ou sob o efeito da utilização de quaisquer
drogas ou estupefacientes proibidos por lei, ou sofram de
doença que os torne dependentes do álcool, drogas ou
estupefacientes;
d) Perda ou extravio dos valores transportados, excepto
em caso de acidente de viação.

CONDIÇÃO ESPECIAL - 102 . ACTUALIZAÇÃO
CONVENCIONADA DE CAPITAIS

1. Através desta Condição Especial, quando expressamente

contratada nas Condições Particulares, fica convencionado

que o valor do capital seguro será automaticamente

actualizado, em cada vencimento anual do contrato, pela

aplicação da percentagem indicada para esse efeito nas

Condições Particulares.

2. O capital actualizado constará do recibo de prémio

correspondente, relativo à anuidade seguinte.

3. O estipulado nesta condição não dispensa o Tomador do

Seguro de proceder a convenientes revisões do capital

seguro, quer por reavaliação dos bens seguros, benfeitorias

ou beneficiações, quer pela inclusão de novos bens.

4.   Em caso de sinistro, não haverá lugar à aplicação da

regra proporcional prevista no Artigo 14º das Condições

Gerais se o capital seguro for igual ou superior a 85% do

custo de reparação ou substituição dos bens seguros.

5. O Tomador do Seguro pode renunciar à actualização

estabelecida nesta Condição Especial, desde que o

comunique ao Segurador, com uma antecedência mínima

de 60 dias em relação ao vencimento anual da apólice.

CONDIÇÃO ESPECIAL - 103 . ACTUALIZAÇÃO
INDEXADA DE CAPITAIS

1. Através desta Condição Especial, quando expressamente

contratada nas Condições Particulares e sem prejuízo das

disposições legais em vigor, fica convencionado que o valor

do capital seguro será automaticamente actualizado, em

cada vencimento anual do contrato, de acordo com as

variações do Índice respectivo (IRH - Recheio) publicado

trimestralmente pelo lnstituto de Seguros de Portugal.

2. O capital actualizado constará do recibo de prémio

relativo à anuidade seguinte e corresponderá à multiplicação

do capital constante das Condições Particulares pelo factor

resultante da divisão do índice de vencimento pelo índice de

base.

3. O prémio corresponderá ao capital actualizado nos

termos do número anterior.

4. Para efeitos desta Condição Especial, entende-se por:

a) Índice de base: o índice que corresponde à data de início

da vigência da apólice ou da contratação da presente

Condição Especial;

b) Índice de vencimento: o índice que corresponde à data

de início de cada anuidade, nos termos do n.º 6.

5. O índice de base é indicado nas Condições Particulares,

sendo o índice de vencimento mencionado no recibo do

prémio.
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6. Os índices referidos no n.º 4 serão aplicados de
harmonia com o seguinte quadro:

Início e vencimento Índices Publicados
anual da apólice pelo I.S.P. em :

1º Trimestre de cada ano Outubro do ano anterior

2º Trimestre de cada ano Janeiro do mesmo ano

3º Trimestre de cada ano Abril do mesmo ano

4º Trimestre de cada ano Julho do mesmo ano

7. O estipulado nesta condição não dispensa o Tomador do
Seguro de proceder a convenientes revisões do capital
seguro, quer por reavaliação dos bens seguros, benfeitorias
ou beneficiações, quer pela inclusão de novos bens 

8. Se, a pedido do Tomador do Seguro, houver aumento de
capital, quer por reavaliação dos bens seguros, benfeitorias
e beneficiações, quer pela inclusão de novos bens, o índice de
base indicado nas Condições Particulares será substituído
pelo índice correspondente ao trimestre em que se tiver
verificado esta alteração, de acordo com o quadro constante
do n.º 6.

9. Consideram-se actualizados, de harmonia com o
disposto nos n.ºs 1 e 2, todos os valores fixados no contrato,
com excepção dos relativos a franquias.

10. Em caso de sinistro, não haverá lugar a aplicação da
regra proporcional prevista no art.º 14º das Condições Gerais
se o capital seguro for igual ou superior a 85% do custo de
reconstrução dos bens seguros.

11. O Tomador do Seguro pode renunciar à indexação
estabelecida nesta Condição Especial, desde que o
comunique ao Segurador, com a antecedência mínima de
60 dias em relação ao vencimento anual da apólice.
Nesse caso, o Segurador pode optar pela manutenção da
apólice com derrogação desta condição ou pela sua
substituição.

CONDIÇÃO ESPECIAL - 104 . APÓLICE DE CAPITAL
VARIÁVEL (FLUTUANTE)

1.   Através desta Condição Especial, quando expressamente
contratada nas Condições Particulares, o presente contrato
funcionará, relativamente ao seguro de mercadorias, em
regime de capital variável, garantindo ao Segurado, até ao
limite do capital seguro, o pagamento dos danos,
consequentes de qualquer dos riscos cobertos, ocasionados
às matérias e mercadorias seguras, de harmonia com as
existências efectivamente verificadas.

2. O Segurado obriga-se a possuir escrituração própria
comprovativa do movimento de entradas e saídas das
mercadorias, nos locais indicados nas Condições Particulares,
e a manter os respectivos livros escriturados em dia e à
disposição do Segurador sempre que esta entenda oportuno
consultá-los.

3. O Segurado obriga-se também a declarar
mensalmente ao Segurador, até ao dia 25 de cada mês, o

maior valor das existências, em cada um dos locais de

risco, verificado num dos dias do mês anterior.

4. Na falta de cumprimento da obrigação a que se refere o

número anterior, considerar-se-á como atingido, no mês ou

meses em que o Segurador não tenha recebido a declaração,

o valor máximo seguro para efeitos do cálculo do prémio

provisional, sem prejuízo do direito legal de, em caso de

sinistro, se proceder à liquidação deste na base do valor

efectivamente existente, se este for inferior ao valor máximo

contratado.

5. O cálculo do prémio e respectivo pagamento ficam

submetidos às seguintes regras:

a) Na data da emissão da apólice e no inicio de cada

anuidade subsequente, o Tomador do Seguro pagará um

prémio provisional calculado sobre o valor do limite máximo

coberto pelo presente contrato nessa anuidade. No caso de o

prémio provisional assim calculado ser inferior ao mínimo

estabelecido pelo Segurador, cobrar-se-á esta última quantia

como prémio mínimo. Este prémio provisional nunca será

estornável, nem mesmo nos casos de redução de capital ou

de resolução do contrato;

b) No caso de aumento de capital ou de reposição por

motivo de sinistro, cobrar-se-á o prémio   provisional

adicional correspondente ao capital aumentado ou reposto,

proporcionalmente ao tempo que falta decorrer até a data

do próximo vencimento anual do contrato;

c) Sobre o valor das existências declaradas em cada mês

incidirá uma taxa igual a 1/12 da taxa da tarifa ou 1/6 nos

seguros sazonais. Logo que o prémio daí resultante exceder

o prémio mínimo cobrado inicialmente, cobrar-se-á

mensalmente a diferença. No entanto, o Segurador fica com

a faculdade de fazer acertos com outra periodicidade ou só

no final do ano.

6. Se, no momento de um sinistro se verificar que o valor

declarado, correspondente aos bens atingidos, excede a

importância segura para esses mesmos bens, aplicar-se-á o

disposto no Artigo 14º. das Condições Gerais. Porém,

verificando-se, em caso de sinistro, que o valor declarado nas

3 últimas «aplicações» é inferior ao valor real dos bens, a

indemnização será reduzida na proporção entre o valor

declarado e o valor real.

7. Quando se encontre em vigor outra apólice sobre os

mesmos bens e cobrindo os mesmos riscos, em caso de

sinistro, a distribuição da cobertura será feita nos termos do

Artigo 16º das Condições Gerais, considerando-se como

capital seguro pelo presente contrato a diferença entre o

valor das existências verificadas no dia do sinistro e os

valores cobertos pela apólice de capital fixo, limitada essa

diferença ao capital máximo seguro pela presente apólice.

8. Sempre que o Segurador o solicitar, deverá o Segurado

facultar os elementos da sua escrita, de modo a confirmar os

valores constantes das últimas declarações recebidas.
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