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Condições gerais

Artigo Preliminar

Entre a Liberty Seguros, S.A., adiante abreviadamente designada por Seguradora, e o Tomador do
Seguro identificado nas Condições Particulares, estabelece-se o presente contrato de seguro,
que se regula pelas Condições Gerais, Especiais e Particulares de harmonia com as declarações
constantes da proposta que lhe serviu de base e que dele faz parte integrante.

1. DEFINIÇÕES, OBJECTO DO CONTRATO, 
ÂMBITO DE COBERTURA E EXCLUSÕES

1.1. Definições

Artigo 1.º

Para efeito do presente contrato define-se por:

Seguradora: A Liberty Seguros, S.A., ou, abreviadamente, a Seguradora.

Tomador do Seguro: A pessoa que celebra o contrato com a Seguradora, sendo responsável pelo
pagamento do prémio.

Segurado: A pessoa no interesse da qual o contrato é celebrado.

Beneficiário: A pessoa singular ou colectiva a favor de quem reverte a prestação da Seguradora decorrente
do contrato de seguro.

Apólice: O documento que contém as condições reguladoras do contrato. Fazem parte integrante da
Apólice as Condições Gerais, Especiais e Particulares.

Acta Adicional: Documento emitido sempre que se registem alterações à Apólice.

Prémio: Preço de garantia assumida pela Seguradora. Do recibo constarão ainda os impostos e taxas legais.

Valor Seguro: O limite máximo de indemnização a que a Seguradora se obriga por este contrato.

Sinistro: Todo o facto, responsável ou não previsto pelo Tomador do Seguro ou Segurado, independen-
te da intenção dos mesmos, causador de um dano aos objectos seguros ou de um prejuízo
coberto pela apólice, àqueles.

Franquia: Importância que em caso de sinistro fica a cargo do Segurado e cujo montante se encontra
estipulado nas Condições Particulares da apólice.
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1.2. Objecto do Contrato

Artigo 2.º

1. Nos termos da presente apólice, a Seguradora garante, até ao limite dos capitais fixados, a
indemnização pelos prejuízos materiais sofridos pelos equipamentos e/ou instalações descritas
nas Condições Particulares, em consequência de uma causa acidental, súbita e imprevista.

2. No âmbito do número anterior integram-se, desde que expressamente mencionados nas Condi-
ções Particulares, os bens seguintes:

a) A unidade central de processamento de dados;
b) A unidade de controlo;
c) Os elementos periféricos de entrada e saída de dados
d) Os suportes externos de dados;
e) Os sistemas de alimentação eléctrica e de protecção.

3. As garantias do presente contrato só têm aplicabilidade a partir do momento em que os equipa-
mentos e/ou instalações estejam devidamente montados, no local do risco designado nas
Condições Particulares, e depois de efectuados os respectivos ensaios e provas de bom funcio-
namento.

1.3. Âmbito da Cobertura

Artigo 3.º
1. Cobertura dos riscos principais

Salvo convenção em contrário expressa nas Condições Particulares, o presente contrato cobre
os Riscos Principais seguintes:

a) Efeitos directos da corrente eléctrica no próprio equipamento;
b) Danos provocados por contacto fortuito com qualquer líquido, salvo o disposto na alínea f) do

n.º 1. do Art.º 4. º das Condições Gerais;
c) Causa interna não detectada por exame exterior e que seja desconhecida à data da celebra-

ção do contrato;
d) Erro de manobra, imperícia ou negligência;
c) Fumo, fuligem e gases corrosivos;
f) Danos acidentais, incluindo a quebra, choque, colisão ou ocorrência similar, obstrução ou

entrada de corpos estranhos;
g) Falha ou defeito de instrumentos de protecção, medida ou regulação de energia;
h) Aluimentos e desprendimentos ou deslizamento de terras;
i) Queda de aeronaves;
j) Incêndio, queda de raio e explosão;

k) Danos por água;
l) Inundações;

m) Roubo ou furto;
n) Greves, tumultos e alterações da ordem pública, não abrangidas pela alínea a), do n.º 1. do

Art.º 4.º das Condições Gerais;
o) Tempestades.

2. Cobertura de riscos e custos ou despesas acessórias
Conjuntamente com a cobertura de qualquer ou quaisquer dos riscos principais, e desde que
expressamente indicados nas Condições Particulares, poderão ficar seguros pelo presente con-
trato os seguintes riscos e custos ou despesas acessórias, individualmente ou no seu conjunto,
os quais ficam sujeitos às respectivas Condições Especiais:

a) Despesas com remoção de escombros;
b) Danos provocados por deficiência da instalação de climatização;
c) Despesas com trabalhos em horas extraordinárias e fretes especiais;
d) Despesas de reconstituição de dados em suportes externos (somente aplicável no caso do

objecto seguro ser um equipamento de processamento de dados);
e) Despesas extraordinárias de exploração;
f) Fenómenos sísmicos.
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1.4. Exclusões

Artigo 4.º
1. Estão excluídos das garantias do presente contrato os prejuízos ou danos que resultem 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 acidental-
mente 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 qualquer autoridade instituída;
d) Explosão, libertação do calor e irradiação provenientes de cisão de átomos ou radioactivas e

ainda os decorrentes de radiações provocadas pela aceleração artificial de partículas;
e) Actos ou omissões dolosos do Tomador do Seguro ou de pessoas por quem este seja civil-

mente responsável;
f) Accionamento intempestivo de instalações de extinção automática de incêndio;

g) Transporte ou mudança dos bens seguros para fora do local de risco, assim como as opera-
ções de carga e descarga;

h) Defeitos pré-existentes no momento da subscrição do contrato de fornecimento ou existen-
tes quando da entrega e/ou montagem, desde que o Tomador do Seguro ou os seus repre-
sentantes legais deles tenham conhecimento;

i) Desgaste ou deterioração em consequência de uso e funcionamento normal, falta de uso,
erosão, corrosão, oxidação, cavitação e incrustações;

j) Defeitos estéticos, nomeadamente riscos e ranhuras em superfícies pintadas, polidas ou
envernizadas;

k) Factos pelos quais sejam responsáveis os construtores, fornecedores e/ou instaladores dos
bens, assim como os que prestam assistência técnica;

l) Actos de terrorismo, vandalismo, maliciosos ou de sabotagem;
m) Os danos causados por sobrecargas intencionais ou quaisquer experiências ou ensaios que

envolvam condições anormais de trabalho, com excepção dos actos tendentes a verificar a
correcta laboração do equipamento ou dos respectivos dispositivos de segurança;

n) Os custos suplementares com quaisquer modificações, melhorias ou revisões ordenadas pelo
Segurado no decurso de uma reparação resultante de um risco coberto;

o) As partes que, pelo seu uso ou natureza sofram elevada taxa de desgaste ou depreciação,
nomeadamente:
- válvulas, lâminas, tubos, bandas, lâmpadas, carvões, fusíveis, juntas, fios, filtros, peças per-

mutáveis ou substituíveis, objectos de vidro, porcelana ou cerâmica e cabos que não sejam
condutores eléctricos.

2. Além do disposto nos números anteriores, o presente contrato fica ainda sujeito às exclusões
constantes das Condições Especiais que lhe forem aplicadas.
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2. BASE, INÍCIO, DURAÇÃO, REDUÇÃO, RESOLUÇÃO, 
NULIDADE DO CONTRATO E TRANSMISSÃO DE DIREITOS

2.1. Base do contrato

Artigo 5.º

1. O presente contrato baseia-se nas declarações constantes da proposta de seguro e daquelas
que venham a ser feitas durante a vigência do mesmo, as quais devem mencionar com inteira
veracidade todos os factos ou circunstâncias que permitam a exacta apreciação de risco ou pos-
sam influir na aceitação do referido contrato ou na correcta determinação de prémio aplicável.

2. A designação dos objectos seguros e as quantias indicadas pelo Tomador do Seguro ou
Segurado, são da estrita responsabilidade deste e não implicam reconhecimento, por parte da
Seguradora, da sua existência ou do valor que Ihes é atribuído.

2.2. Início do contrato

Artigo 6.º

1. O presente contrato considera-se celebrado pelo período de tempo estabelecido nas condições
particulares da apólice e, desde que o prémio ou fracção inicial seja pago, produz os seus efeitos
a partir das zero horas do dia imediato ao da aceitação da proposta pela seguradora, salvo se,
por acordo das partes, for aceite outra data para a produção de efeitos, a qual não pode, todavia,
ser anterior à da recepção daquela proposta pela seguradora.

2. A proposta considera-se aprovada no décimo quinto dia a contar da data da sua recepção na
Seguradora, a menos que entretanto o candidato a Tomador do Seguro seja notificado da recu-
sa ou da sua antecipada aprovação, ou da necessidade de recolher esclarecimentos essenciais
à avaliação do risco.

2.3. Duração do contrato

Artigo 7.º

1. O contrato pode ser celebrado por um período certo e determinado (seguro temporário) 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 sucessiva-
mente renovado por períodos anuais, excepto se qualquer das partes o denunciar por correio
registado, ou por outro meio do qual fique registo escrito, com a antecedência mínima de 30 dias
em relação ao termo da anuidade ou se o tomador não proceder ao pagamento do prémio nos
termos do nº1 do Artº 8º.

2.4. Redução e resolução do contrato

Artigo 8.º

1. O não pagamento pelo tomador de seguro do prémio relativo a uma anuidade subsequente ou
de uma sua fracção, determina a não renovação ou a resolução automática e imediata do contrato,
na data em que o pagamento seja devido. 

2. O tomador de seguro pode, a todo o tempo, reduzir ou resolver o presente contrato, mediante
correio registado, ou por outro meio do qual fique registo escrito, com a antecedência mínima de
30 dias em relação à data em que a sua redução ou resolução produz efeitos.

3. A seguradora pode resolver o contrato após ocorrência de sinistro mediante correio registado, ou
por outro meio do qual fique registo escrito, com antecedência mínima de 30 dias em relação à
data em que a resolução produz efeitos.
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4. A redução ou resolução do contrato produz os seus efeitos às 24 horas do próprio dia em que ocorra.

5. O montante do prémio a devolver ao tomador de seguro em caso de cessação antecipada 
do contrato será calculado proporcionalmente ao período de tempo que decorreria até ao seu
vencimento.

6. Porém caso a resolução seja da iniciativa do Tomador do Seguro e o mesmo para tal não invoque
motivo legal ou contratualmente atendível, o montante do prémio a devolver será calculado sem prejuízo
da aplicabilidade das regras tarifárias em vigor relativas a seguros temporários e a prémios mínimos,
podendo igualmente a Seguradora deduzir as despesas e encargos que comprovadamente tiver
suportado, incluindo os decorrentes da duração inicialmente prevista para o contrato e os decorrentes
da regularização de sinistros. 

7. Caso a resolução sobrevenha a um sinistro, levar-se-á em conta, para efeitos da devolução
da parte do prémio que a mesma importar, somente a parcela de capital seguro que exceda
o valor da indemnização, no caso de haver limitação anual daquele e desde que o mesmo,
podendo sê-lo, não tenha sido reposto.    

8. Caso a seguradora proceda à resolução do contrato em consequência de fraude do Tomador do
Seguro ou de qualquer pessoa segura, tem a mesma direito a fazer seu, a título de penalidade
pela antecipação do termo do contrato, e sem prejuízo do direito de exigir indemnização por
outras perdas e danos, valor igual ao do prémio correspondente ao período de tempo contratual
que deixou de correr, a partir da data de efeito de resolução.  

9. Sempre que o tomador de seguro não coincida com o segurado, este deve ser avisado, com 
30 dias de antecedência da resolução ou, no caso previsto no nº1, não tendo havido aviso à
seguradora, até 20 dias após a não renovação ou a resolução automática aí previstas. 

10. Existindo privilégio creditório sobre os bens que constituem o objecto do seguro, a seguradora
obriga-se a comunicar por escrito à entidade credora, expressamente identificada nas condições
particulares, a redução ou resolução do contrato com antecedência mínima de 15 dias em relação
à data em que a mesma produz efeitos ou, no caso previsto no nº1, não tendo havido  aviso à
seguradora, até 20 dias após a não renovação ou a resolução aí previstas.

2.5. Nulidade do contrato

Artigo 9.º

1. Este contrato considera-se nulo e, consequentemente, não produzirá quaisquer efeitos em caso
de sinistro, quando da parte do Tomador do Seguro ou do Segurado tenha havido, no momento
da celebração do contrato, declarações inexactas assim como reticências de factos ou circuns-
tâncias dele conhecidas, e que teriam podido influir sobre a existência ou condições do contrato.

2. Se as referidas declarações ou reticências tiverem sido feitas de má-fé, a Seguradora terá direito
ao prémio, sem prejuízo da nulidade do contrato nos termos do número anterior.

2.6. Transmissão de direitos

Artigo 10.º

1. No caso de venda ou transmissão de propriedade dos bens seguros ou de interesses do
Segurado nos mesmos, é indispensável, para que a Seguradora fique obrigada para com o novo
proprietário ou interessado, que essa transferência Ihe seja previamente comunicada pelo
Tomador do Seguro, pelo Segurado ou pelos seus legais representantes e que a Seguradora con-
corde 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 responsabili-
dade da Seguradora subsistirá para com os herdeiros enquanto forem pagos os respectivos prémios.
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3. No caso de falência ou insolvência do Segurado, a responsabilidade da Seguradora subsistirá
para com a massa falida, nas mesmas condições, pelo prazo de 60 dias, decorrido este prazo o
contrato cessará os seus efeitos, salvo convenção em contrário entre as partes.

3. AGRAVAMENTO DO RISCO, VALOR SEGURO, INSUFICIÊNCIA 
OU EXCESSO DE CAPITAL E COEXISTÊNCIA DE CONTRATOS

3.1. Agravamento do risco

Artigo 11.º

1. O Tomador do Seguro ou o Segurado obrigam-se, no prazo de 8 dias a partir do conhecimento
dos factos, a comunicar por correio registado, ou por outro meio do qual fique registo escrito, 
à Seguradora, todas as alterações do risco que agravem a responsabilidade por esta assumida.

2. No caso de falta de comunicação, nos termos do número anterior, ou da inexactidão das decla-
rações prestadas pelo Tomador ou Segurado, o contrato produzirá efeitos mas, em caso de sinis-
tro, a indemnização final reduzir-se-á proporcionalmente à diferença entre o prémio cobrado pela
Seguradora e aquele que cobraria para o risco agravado.

3. Se, no caso previsto no número anterior, se provar má-fé do Tomador ou Segurado ou se as
declarações inexactas pudessem ter influído na manutenção do contrato, este considerar-se-á
automaticamente resolvido, com efeito, respectivamente, a data em que a comunicação deveria
ter sido feita à Seguradora ou aquela em que as falsas declarações foram prestadas.

4. Salvo convenção expressa em contrário, a apólice produz todos os seus efeitos para o risco agra-
vado, entre a data de seu agravamento, nos termos dos números anteriores, e a data da resolu-
ção do contrato por qualquer das partes.

5. A Seguradora dispõe de 8 dias a contar da data da comunicação de agravamento do risco para
o aceitar ou recusar.

6. Aceitando-o, a Seguradora comunicará ao Segurado as novas condições dentro do prazo referi-
do no número anterior, fazendo-as constar de acta adicional ao contrato.

7. Recusando-o, a Seguradora dará ainda no mesmo prazo referido no n.º 5., conhecimento ao
Segurado da resolução do contrato.

8. No caso previsto no n.º 6., o Segurado dispõe de igual prazo de 8 dias a partir da comunicação
para, não aceitando as novas condições, resolver o contrato.

9. As alterações considerar-se-ão tacitamente aceites no caso de algumas das partes não se pro-
nunciar em contrário dentro dos prazos previstos neste artigo.

3.2. Valor seguro

Artigo 12.º 

A determinação do capital seguro é sempre da responsabilidade do Tomador do Seguro, e deve-
rá obedecer, tanto à data de celebração do contrato, como a cada momento da sua vigência, 
ao valor de substituição por um equipamento ou instalação novos, de idênticas características 
e rendimento, acrescido das despesas de frete, montagem e direitos alfandegários.

3.3. Insuficiência ou excesso de capital

Artigo 13.º

1. Se o valor seguro pelo presente contrato for, na data de sinistro, inferior ao determinado nos ter-
mos do artigo anterior, o Segurado responderá pela parte proporcional dos prejuízos, como se
fosse segurador do excedente. Sendo, pelo contrário, tal quantia superior, o seguro só é válido

9
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até à concorrência do valor dos bens seguros.

3.4. Coexistência de contratos

Artigo 14.º

1. O Tomador do Seguro ou o Segurado ficam obrigados a participar à Seguradora, sob pena de res-
ponderem por perdas e danos, a existência de outros Seguros com o mesmo objecto e garantia.

2. Existindo, à data de sinistro, mais de um contrato de seguro com o mesmo objecto e garantia, a
presente apólice apenas funcionará em caso de inexistência, nulidade, ineficácia ou insuficiência
de Seguros anteriores.

4. PAGAMENTO E ALTERAÇÃO DOS PRÉMIOS

4.1. Pagamento dos prémios

Artigo 15.º

1. O prémio ou fracção inicial é devido na data da celebração do contrato, dependendo a eficácia
deste do respectivo pagamento.

2. Sem prejuízo do disposto no nº 6, os prémios ou fracções subsequentes são devidos nas datas
estabelecidas na apólice, sendo aplicável, neste caso, o regime previsto nos nºs 3 a 5.

3. A seguradora encontra-se obrigada, até 60 dias antes da data em que o prémio ou fracção 
subsequente é devido, a avisar, por escrito, o tomador de seguro, indicando essa data, o valor a
pagar, a forma e o lugar de pagamento e as consequências da falta de pagamento do prémio ou
fracção.

4. Nos contratos de seguro cujo pagamento do prémio seja objecto de fraccionamento por prazo
inferior ao trimestre, e estejam identificados em documento contratual as datas de vencimento e
os valores a pagar, bem como as consequências da falta de pagamento do prémio ou fracção, a
seguradora pode optar por não proceder ao envio do aviso previsto no número anterior, recaindo
sobre ela o ónus da prova da emissão e aceitação, pelo tomador de seguro, daquele documento
contratual.

5. Nos termos da lei, na falta de pagamento do prémio ou fracção na data indicada no aviso previsto
no nº 3 ou no documento contratual previsto no número anterior, o contrato é automaticamente
resolvido.

6. Nos contratos de prémio variável e nos contratos titulados por apólices abertas, é aplicável o 
disposto na Condição Especial "Contratos de prémio variável e contratos titulados por apólices
abertas".

7. A falta de pagamento, na data indicada no aviso, de um prémio adicional, desde que este decorra
de um pedido do tomador de seguro para extensão da garantia, não implicando agravamento do
risco inicial, determinará que se mantenham as condições contratuais em vigor anteriormente
aquele pedido.

8. O seguro considera-se em vigor sempre que o recibo tenha sido entregue ao tomador de seguro
por entidade expressamente designada pela seguradora para o recebimento do prémio respectivo.

4.1. Alteração dos prémios

Artigo 16.º

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

10
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5. OBRIGAÇÕES DA SEGURADORA E DO SEGURADO

5.1. Obrigações da Seguradora

Artigo 17.º

1. As averiguações e peritagens necessárias ao reconhecimento do sinistro e à avaliação dos danos
deverão ser efectuadas pela Seguradora com prontidão e diligência, sob pena de aquela res-
ponder por perdas e danos.

2. A indemnização deve ser paga logo que concluídas as investigações e peritagens necessárias ao
reconhecimento de sinistro e à fixação do montante dos danos, sem prejuízo de pagamentos por
conta, sempre que reconheça que devem ter lugar.

3. Se decorridos 30 dias, a Seguradora, de posse de todos os elementos indispensáveis à repara-
ção dos danos ou ao pagamento da indemnização acordada, não tiver realizado essa obrigação,
por causa não justificada ou que Ihe seja imputável, incorrerá em mora, vencendo a indemniza-
ção juros à taxa legal em vigor.

5.2. Obrigações do Segurado

Artigo 18.º

1. O Segurado obriga-se, sob pena de responder por perdas e danos, a:
a) Manter, permanentemente, os bens seguros em bom estado de conservação e funcionamento;
b) Manter em bom estado de intervenção os meios de segurança específicos dos bens seguros;
c) Não utilizar os bens seguros para além da sua capacidade normal;
d) Cumprir e fazer cumprir as especificações, instruções e recomendações dos fabricantes, for-

necedores e montadores dos bens seguros, assim como as regras técnicas e regulamentos
legais relacionados com esses bens.

2. Em caso de sinistro coberto pelo presente contrato, constituem obrigações do Segurado, sob
pena de responder por perdas o danos:

a) empregar os meios ao seu alcance para reduzir ou evitar o agravamento dos prejuízos decor-
rentes 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 da Seguradora;

c) prover à guarda, conservação e beneficiação dos salvados;
d) comunicar à Seguradora a verificação de qualquer dos eventos cobertos, o mais rapidamen-

te possível, e por escrito, no prazo máximo de 8 dias, a contar da data de seu conhecimen-
to, indicando o dia, hora, causa conhecida ou presumível, natureza e montante 
provável dos prejuízos, bem como quaisquer outros elementos necessários à boa caracteri-
zação da ocorrência;

e) fornecer à Seguradora todas as provas solicitadas, bem como todos os relatórios ou outros
documentos que possua ou venha a obter;

f) promover as diligências ao seu alcance a fim de identificar eventuais responsáveis pela ocor-
rência em causa e transmitir o resultado à seguradora;

g) em caso de furto ou roubo, o Segurado deverá apresentar imediatamente queixa às autori-
dades competentes, informando o nome da Seguradora, os objectos roubados e o seu valor.

3. O Segurado responderá, ainda, por perdas e danos, se:
a) agravar, voluntariamente, as consequências do sinistro, ou dificultar, intencionalmente, o sal-

vamento dos bens seguros;
b) subtrair, sonegar, ocultar ou alienar os salvados;
c) impedir, dificultar ou não colaborar com a Seguradora 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;
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e) usar de fraude, simulação, falsidade ou de quaisquer outros meios dolosos, bem como de
documentos falsos para justificar a sua reclamação;

f) não avisar a Seguradora, no prazo de 48 horas, no caso de recuperação do todo ou de parte
dos objectos furtados ou roubados, seja quando for que tal aconteça.

5.3. Inspecção do local do risco

Artigo 19.º

1. A Seguradora pode mandar inspeccionar, por representante credenciado e mandatado, os bens
Seguros e verificar se são cumpridas as condições contratuais, obrigando-se o Segurado a for-
necer as informações que Ihe forem solicitadas.

2. A recusa injustificada do Segurado ou de quem o representar, em permitir o uso da faculdade
mencionada, confere à Seguradora o direito de proceder à resolução do contrato, mediante noti-
ficação por correio registado ou por outro meio do qual fique registo escrito, com antecedência
mínima de 8 dias sem que por isso fique obrigada a qualquer estorno de prémio.

6. INDEMNIZAÇÕES

6.1. Determinação do valor da indemnização

Artigo 20.º

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 entre o Segurado e a Seguradora, obser-
vando-se, exclusivamente, para o efeito, os critérios estabelecidos no Art.º 12.º para a determi-
nação do capital seguro.

2. O cálculo da indemnização atenderá a duas situações:

a) Perda Parcial
Considera-se que os danos provocados por um sinistro representam uma perda parcial quan-
do os custos de reposição do objecto acidentado no estado imediatamente antes do acidente
sejam inferiores ao valor do objecto no momento imediatamente antes do acidente.
Neste caso, a indemnização será igual aos custos de reparação para colocar o bem danifi-
cado no estado imediatamente anterior à ocorrência do sinistro.

c) Perda Total
Considera-se que os danos provocados por um sinistro representam uma perda total quando
os custos de reposição do objecto acidentado no estado imediatamente antes do acidente
sejam iguais ou superiores ao valor do objecto no momento imediatamente antes do acidente.
Neste caso, a indemnização corresponderá ao valor real do bem seguro no momento do
sinistro. Entende-se por valor real do bem seguro no momento do sinistro o valor de compra,
em novo e à data do sinistro, de um bem com idênticas características e rendimento, acres-
cido das despesas de montagem, fretes normais e direitos alfandegários, e deduzido do valor
correspondente à depreciação natural sofrida pelo bem.

3. A Seguradora apenas suportará as despesas com reparações provisórias que façam parte das
reparações definitivas e que não aumentem o seu custo final.

4. Caso se verifique, à data de sinistro, insuficiência ou excesso de capital seguro, aplica-se o dis-
posto no Art.º 13.º .
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6.2. Ónus da prova

Artigo 21.º

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

6.3. Intervenção da Seguradora

Artigo 22.º

1. É facultado à Seguradora mandar proceder às remoções que julgar convenientes, vigiar o local
do sinistro ou os salvados, bem como promover a sua beneficiação ou venda por conta de quem
pertencerem e pelo melhor preço.

2. O Segurado não pode eximir-se às obrigações que Ihe cabem, mesmo que a Seguradora mani-
feste a intenção de actuar ou actue de harmonia com as faculdades previstas no número anterior.

6.4. Forma de pagamento da indemnização

Artigo 23.º

1. A Seguradora pagará a indemnização em dinheiro, sempre que a substituição, reposição, repa-
ração ou reconstrução dos bens seguros, destruídos ou danificados, não seja possível, parcial ou
integralmente.

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

6.5. Franquias

Artigo 24.º

Fica convencionado que em cada sinistro haverá sempre que deduzir à indemnização que cou-
ber à Seguradora liquidar, o valor das franquias estabelecidas nas Condições Particulares da
Apólice.

6.6. Redução automática do capital seguro

Artigo 25.º

Após a ocorrência de um sinistro, o capital Seguro ficará, até ao vencimento do contrato, auto-
maticamente 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 capi-
tal seguro, pagando o prémio complementar correspondente.

6.7. Pagamento de indemnizações a credores

Artigo 26.º

1. Quando a indemnização for paga a credores hipotecários, pignoratícios ou outros, em favor dos
quais o Seguro tiver sido feito, a Seguradora poderá exigir-Ihes, 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 divida na parte relativa ao
valor indemnizado.

2. A faculdade referida no número anterior não constitui uma obrigação para a Seguradora, nem
implica para ela qualquer responsabilidade
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7. DISPOSIÇÕES DIVERSAS

7.1. Seguro de bens em usufruto

Artigo 27.º

Salvo estipulação em contrário expressa na apólice, o Seguro de bens cativos de usufruto consi-
dera-se efectuado em proveito comum do proprietário e de usufrutuário, ainda que seja contra-
tado isoladamente por qualquer deles, entendendo-se, a todo o tempo da sua vigência, que
ambos os interessados contribuíram para o pagamento do prémio.

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

7.2. Regime de co-seguro

Artigo 28.º

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

7.3. Comunicações e notificações

Artigo 29.º

É condição suficiente para que quaisquer comunicações ou notificações entre as partes previs-
tas nesta apólice se considerarem válidas e plenamente eficazes, que as mesmas sejam feitas por
correio registado, ou por outro meio do qual fique registo escrito, para a última morada do
Tomador do Seguro ou do Segurado constante do contrato, ou para a sede social da Seguradora.
Em cumprimento do dever legal, resultante do Art.º 6.º do D.L. n.º 183/2000, de 10 de Agosto,
informa-se do seguinte:

a) Nas acções em que seja exigido o cumprimento de obrigações pecuniárias emergentes de
contratos de seguro, a citação será feita por via postal simples, mediante o envio de carta não
registada para o endereço inscrito no contrato como domicílio ou sede, salvo se outro local
tiver sido expressamente acordado para efeitos de recepção da citação;

b) Qualquer alteração de domicílio contratual ou do expressamente acordado para efeitos de
citação deverá ser comunicada à Seguradora, por carta registada com aviso de recepção,
nos 30 dias posteriores à verificação da respectiva alteração, sob pena de não poder ser con-
tra ela invocada.

7.4. Eficácia em relação a terceiros

Artigo 30.º

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 tenham direito a beneficiar deste contrato.

7.5. Sub-rogação

Artigo 31.º

A Seguradora, uma vez paga a indemnização, fica sub-rogada, até à concorrência da quantia
indemnizada, em todos os direitos do Segurado contra terceiro responsável pelos prejuízos, obri-
gando-se o Segurado a praticar o que necessário for para efectivar esses direitos.

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

Artigo 32.º

Nos casos omissos no presente contrato, recorrer-se-á à legislação aplicável.

7.7. Legislação aplicável e arbitragem

Artigo 33.º

1. A lei aplicável ao presente contrato é a lei portuguesa.

2. Todas as divergências que possam surgir em relação à aplicação deste contrato de seguro
podem ser resolvidas por meio de arbitragem, nos termos da lei em vigor.

7.8. Foro

Artigo 34.º

O foro competente para dirimir qualquer litígio emergente deste contrato é o local da emissão da
apólice.



Condições especiais

1. DESPESAS COM REMOÇÃO DE ESCOMBROS

1.1. Âmbito da cobertura

Artigo 1.º

A apólice, quando contratada a presente cobertura, e de acordo com o disposto nas Condições
Gerais, garante até ao limite fixado nas Condições Particulares, o pagamento das despesas em
que o Segurado razoavelmente incorreu  com a demolição e remoção de escombros provocados
pela ocorrência de qualquer sinistro coberto por esta apólice.

2. DESPESAS COM TRABALHOS EM HORAS EXTRAORDINÁRIAS 
E FRETES ESPECIAIS

2.1. Âmbito de cobertura

Artigo 1.º

A apólice, quando contratada a presente cobertura, e de acordo com o disposto nas Condições
Gerais, garante até ao limite fixado nas Condições Particulares, o pagamento das despesas com
horas extraordinárias, trabalho nocturno, aos domingos e feriados, bem como com transportes
especiais (com excepção de frete aéreo), destinadas a abreviar o tempo das reparações.

2.2. Exclusões

Artigo 2.º

Não são indemnizáveis, ao abrigo da presente cobertura, despesas provenientes de sinistros por
força de riscos excluídos nas Condições Gerais da apólice.

2.3. Franquia

Artigo 3.º

Fica no entanto estabelecido que em cada sinistro haverá sempre que deduzir, à indemnização
que couber à Seguradora liquidar, o valor da franquia declarada nas Condições Particulares.
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3. DESPESAS DE RECONSTITUIÇÃO DE DADOS EM SUPORTES EXTERNOS 

3.1. Âmbito de cobertura

Artigo 1.º

1. A apólice, quando contratada a presente cobertura, e de acordo com o disposto nas Condições
Gerais, garante até ao limite fixado nas Condições Particulares, o pagamento das despesas de
reconstituição de dados, em suportes externos (cartões perfurados, bandas magnéticas, hardisks
/ disco-rígido, diskettes, cassettes) que possam ser directamente processados em instalação de
processamento electrónico de dados, que ocorram no período de vigência de seguro.

2. A presente cobertura só é válida quando:
a) Os suportes externos de dados se encontrem no local designado nas Condições Particulares;
b) O dano ocorra em consequência de um risco coberto pela apólice.

3.2. Valor seguro

Artigo 2.º

O valor seguro deverá corresponder ao valor necessário para restaurar ou repor, à data do aci-
dente, os suportes externos de dados e reproduzir a informação perdida, sob pena de a
Seguradora só responder proporcionalmente.

3.3. Base da indemnização

Artigo 3.º

A Seguradora indemnizará o Segurada pelos gastos razoavelmente efectuados, e mediante prova
documental, dentro de um período de 12 meses contados a partir da data do sinistro, e exclusi-
vamente necessários à reposição dos suportes externos de dados nas mesmas condições em
que se encontravam imediatamente antes de ocorrer o sinistro e até onde seja necessário para
permitir que continuem normalmente as operações de processamento de dados.

3.4. Exclusões

Artigo 4.º

Excluem-se do âmbito desta cobertura:
a) Os gastos resultantes de falsa e/ou deficiente programação, perfuração, classificação, inserção,

anulação acidental de informação e perdas de informação causadas por campos magnéticos;
b) Danos decorrentes do uso e depreciação normal dos suportes ou de deficiente manutenção;
c) Quaisquer danos indirectos, incluindo multas, custos de manutenção ou encargos de idênti-

ca natureza, penalidades, perdas de contratos e paralisações;
d) A desaparição ou inexistência de dados base necessários à reconstituição pretendida;
e) As despesas respeitantes à reconstituição de “dossiers de análise e programação”.

3.5. Franquia

Artigo 5.º

Fica no entanto estabelecido que em cada sinistro haverá sempre que deduzir, à indemnização
que couber à Seguradora liquidar, o valor da franquia declarada nas Condições Particulares.
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4. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS DE EXPLORAÇÃO

4.1. Âmbito de cobertura

Artigo 1.º

1. A apólice, quando contratada a presente cobertura, e de acordo com o disposto nas Condições
Gerais, garante até ao limite fixado nas Condições Particulares, o pagamento das despesas que
o Segurado, prove ter efectuado,  de modo razoável, na utilização de uma instalação de proces-
samento electrónico de dados alheia, em consequência de uma interrupção parcial ou total da
instalação de processamento electrónico de dados constante das Condições Particulares e
decorrente de um dano material indemnizável pela presente apólice.

2. A presente cobertura só é válida desde que:
a) O equipamento sinistrado se encontre no local designado nas Condições Particulares;
b) Exista um equipamento similar, passível de ser alugado, no território nacional onde se encon-

tra o bem seguro (Portugal Continental / Açores / Madeira).

4.2. Valor seguro

Artigo 2.º

O valor seguro deverá corresponder ao valor que o Segurado terá que despender pela utilização,
até ao máximo de cinquenta e duas semanas, de uma instalação alheia e com capacidade simi-
lar à instalação segura.

4.3. Base da indemnização

Artigo 3.º

Ocorrendo um dano na instalação segura, a Seguradora responderá, durante o período de tempo
contratado e até ao montante estabelecido nas Condições Particulares, pela utilização de uma
instalação electrónica de dados alheia.

4.4. Exclusões

Artigo 4.º

Excluem-se do âmbito desta cobertura:
a) Quaisquer gastos adicionais efectuados em consequência de atraso propositado ou inten-

cional do Segurado em reparar ou repor o equipamento danificado ou destruído;
b) As consequências pecuniárias de erro de programação ou nas instruções dadas às máquinas;
e) A carência de fornecimento de corrente eléctrica por parte da entidade responsável por tal

fornecimento.

4.5. Franquia

Artigo 5.º

Fica, no entanto, estabelecido que em cada sinistro haverá sempre que deduzir à indemnização
que caiba à Seguradora liquidar, o valor da franquia declarada nas Condições Particulares.
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5. FENÓMENOS SÍSMICOS

5.1. Âmbito de Cobertura  

Artigo 1.º

A apólice, quando contratada a presente cobertura tem por objecto garantir, até aos limites fixa-
dos nas Condições Particulares, os danos materiais ocasionados nos bens seguros em conse-
quência da acção directa de tremores de terra, terramotos, erupções vulcânicas, maremotos e
fogo subterrâneo e ainda o incêndio resultante desses fenómenos.

Considerar-se-ão como um único sinistro os fenómenos ocorridos dentro de um período de
setenta e duas horas após a constatação dos primeiros prejuízos nos objectos seguros.

Em caso de dúvida, compete ao Segurado, sempre que a Seguradora o solicitar, fazer prova de
que nenhuma parte das perdas ou danos verificados foi devida a outras razões estranhas e ante-
riores a este risco seguro.

5.2. Exclusões

Artigo 2.º

Ficam excluídos desta cobertura:
a) Os danos já existentes à data do sinistro;
b) Todos os objectos que se encontrem no interior de construções de reconhecida fragilidade

(tais como de madeira ou placas de plástico), assim como naquelas em que os materiais de
construção ditas resistentes não predominam em, pelo menos, 50%;

c) Os objectos existentes em prédios desocupados, total ou parcialmente, e para demolição.
d) Perdas ou danos nos bens seguros se, no momento da ocorrência da evento, o edifício em

que os mesmos se encontravam se apresentava danificada, defeituoso, desmoronado ou
deslocado das suas funções, de moda a afectar a sua estabilidade e segurança global.

e) Perdas ou danos pelas quais um terceiro, na sua qualidade de fornecedor, montador, cons-
trutor ou projectista seja contratualmente responsável.

5.3. Franquia

Artigo 3.º

Fica expressamente convencionado que à indemnização que couber à Seguradora liquidar, have-
rá que deduzir a franquia estipulada nas Condições Particulares.

6. CONTRATOS DE PRÉMIO VARIÁVEL E CONTRATOS TITULADOS POR
APÓLICES ABERTAS

1. Nos contratos de prémio variável e nos contratos titulados por apólices abertas os prémios e fracções
subsequentes são devidos na data de emissão do recibo respectivo.

2. A seguradora encontra-se obrigada, até 30 dias antes da data em que o prémio ou fracção 
subsequente é devido, a avisar, por escrito, o Tomador de Seguro, indicando essa data, o valor
a pagar, a forma e o lugar do pagamento e as consequências da falta de pagamento do prémio
ou fracção.

3. Nos termos da lei, na falta de pagamento do prémio ou fracção referidos no número anterior na data
indicada no aviso, o tomador de seguro constitui-se em mora e, decorridos que sejam 30 dias após
aquela data, o contrato é automaticamente resolvido, sem possibilidade de ser reposto em vigor.

4. Durante o prazo referido no número anterior, o contrato produz todos os efeitos, nomeadamente
a cobertura dos riscos.

5. A resolução não exonera o Tomador de Seguro da obrigação de liquidar os prémios ou fracções em
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dívida correspondentes ao período de tempo que o contrato esteve em vigor e obriga-o a indemnizar
a Seguradora em montante para o efeito estabelecido nas condições particulares, a título de penali-
dade, tudo acrescido dos respectivos juros moratórios, sendo os que incidem sobre penalidade 
prevista contados a partir da data de interpelação ao Tomador de seguro para pagar a indemnização.

6. A penalidade prevista no número anterior nunca poderá exceder 50% da diferença entre o prémio
devido para o período de tempo inicialmente contratado e as fracções eventualmente já pagas. 
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