
APÓLICE DE SEGURO MARÍTIMO-CASCOS

CONDIÇÕES GERAIS

ARTIGO PRELIMINAR

Entre a Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A., adiante designada por Tranquilidade, e o Tomador do Seguro, mencionado nas
Condições Particulares, estabelece-se um contrato de seguro que se regula pelas Condições Gerais, Especiais e Particulares desta
Apólice, de acordo com as declarações constantes da Proposta que lhe serviu de base e da qual faz parte integrante.
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CAPÍTULO I

Definições, Objecto da Garantia e Exclusões

ART. 1.º – Definições

Para efeitos do disposto no presente Contrato, entende-se por :

a) SEGURADORA: A Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A.,
adiante designada por Tranquilidade;

b) TOMADOR DO SEGURO: Pessoa ou entidade que subscreve o
presente Contrato e é responsável pelo pagamento do prémio;

c) SEGURADO: Pessoa no interesse da qual o contrato é celebrado;

d) TERCEIRO: Aquele que, em consequência de um sinistro cober-
to por este Contrato, sofra um dano patrimonial susceptível de,
nos termos desta Apólice e da Lei Civil, ser reparado ou indemni-
zado;

e) NAVIO OU EMBARCAÇÃO: O casco, máquinas ou motores e seus
acessórios, velas, instrumentos de manobra e navegação, botes,
escaleres e lanchas e em geral tudo o que faça parte da embar-
cação quando esta é transaccionada;

f ) APÓLICE: Conjunto de documentos que titulam o contrato de
seguro e que compreende as Condições Gerais, Especiais, se as
houver, e Particulares;

g) CONDIÇÕES GERAIS : Conjunto de cláusulas que definem e regu-
lamentam obrigações genéricas e comuns inerentes a um ramo
ou modalidade de seguro;

h) CONDIÇÕES ESPECIAIS : Cláusulas que visam esclarecer, com-
pletar ou especificar disposições das Condições Gerais;

i ) CONDIÇÕES PARTICULARES: Documento onde se encontram os
elementos específicos e individuais do contrato, que o distinguem
de todos os outros;

j ) ACTA ADICIONAL: Documento que titula a alteração de uma
Apólice;

k) SINISTRO: Evento ou série de eventos susceptíveis de fazer fun-
cionar as garantias do contrato;

l ) AVARIA GROSSA OU COMUM: Despesas extraordinárias e sacrifí-
cios feitos voluntariamente com o fim de evitar um perigo pelo
capitão ou por sua ordem, para a segurança comum do Navio ou
Embarcação segura e da carga, desde o seu carregamento e
partida até ao seu retorno e descarga;

m) AVARIA SIMPLES OU PARTICULAR: Despesas causadas ou dano
sofrido apenas pelo Navio ou Embarcação segura ou pelas res-
pectivas cargas;

n) SALVADOS: Bens seguros que em consequência de um sinistro
fiquem danificados, podendo o seu valor, após a ocorrência, ser
deduzido na indemnização a que o Segurado tenha direito;

o) FRANQUIA: Importância que, em caso de sinistro, fica a cargo do
Segurado e cujo montante consta das Condições Particulares;

p) PRÉMIO: Valor pago pelo Tomador do Seguro à Tranquilidade
como contrapartida pelas coberturas contratadas no âmbito do
contrato de seguro.

ART. 2.º – Objecto do Contrato e Âmbito da Garantia

1. As garantias do presente Contrato abrangem os Navios
ou Embarcações conforme definidos no artigo 1.º.

2. O contrato, de acordo com o estipulado nas Condições
Particulares, poderá garantir, conjunta ou separadamen-
te, as seguintes coberturas :

a) O pagamento das perdas ou danos sofridos pelo
Navio ou Embarcação segura em consequência de
borrasca, naufrágio, encalhe, incêndio, explosão,
alijamento, mudança forçada de rota ou viagem e,
em geral, de acidentes resultantes de fortuna de
mar;

b) O pagamento dos desembolsos, dos lucros cessantes
e das perdas ou danos em bens da tripulação ocorri-
dos em consequência da verificação de qualquer um
dos riscos acima descritos;

c) O pagamento das indemnizações que o Segurado
venha a ser obrigado a pagar pelas autoridades
marítimas ou tribunais, por danos patrimoniais
decorrentes de lesões materiais causados a tercei-
ros em consequência de abalroamento do Navio ou
Embarcação segura com outro navio ou embarcação,
incluindo os encargos judiciais e forenses que o
Segurado, nos termos previamente acordados com a
Tranquilidade nas Condições Particulares, deva
suportar para impugnar a sua responsabilidade civil
ou limitar a sua extensão.

3. Para efeitos da cobertura prevista na alínea c) do núme-
ro anterior, se o Navio ou Embarcação segura abalroar
outro navio ou embarcação pertencente no todo ou em
parte ao Segurado, ou afecto à mesma administração ou
gerência, a garantia da Apólice mantém-se.
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4. De igual modo, aplicar-se-á o disposto no número ante-
rior, se o Navio ou Embarcação segura receber serviços
de assistência ou salvamento, em caso de perigo iminen-
te de um outro navio ou embarcação do mesmo proprie-
tário, administração ou gerência.

5. Os riscos abrangidos pelo presente Contrato mantêm-se
cobertos no caso de falta náutica do capitão, tripulação
ou pilotos.

6. Durante a vigência do seguro contratado por um período
determinado é permitido ao Navio ou Embarcação segura
efectuar viagens de experiência, mudanças voluntárias
de rota, entrar ou sair com ou sem pilotos nos portos,
enseadas e rios onde tal seja de uso ou em virtude de dis-
posições especiais, assim como prestar serviços de assis-
tência ou salvamento, incluindo o reboque, a quaisquer
navios em perigo.

7. Nos seguros por viagens, mantêm-se as prerrogativas
estabelecidas nos n.ºs 5.º e 6.º do presente artigo.

ART. 3.º – Exclusões Absolutas

Ficam expressamente excluídas das garantias concedidas por
este Contrato as perdas, danos ou indemnizações, directa ou
indirectamente, resultantes de :

a) Acções ou omissões dolosas do Segurado, dos seus
empregados, mandatários ou representantes ou de
pessoas por quem ele seja civilmente responsável, ou
praticados com a sua cumplicidade ou participação, ou
sendo o caso, de membros da administração ou gerência
do Navio ou Embarcação segura;

b) Barataria do capitão ou de qualquer membro da
tripulação;

c) Eventos ocorridos com navios ou embarcações seguros
que não apresentem certificação de conformidade com o
International Management Code for the Safe Operation
of Ships and for Pollution Prevention (ISM Code), desde
que obrigatória para o navio ou embarcação em questão,
e em que os seus armadores, afretadores ou operadores
não possuam certificação de acordo com o mesmo
Código;

d) Inavegabilidade ou deficiente manutenção do Navio ou
Embarcação segura;

e) Quaisquer factos resultantes da infracção ou inobser-
vância dos regulamentos gerais de navegação e especiais
dos portos, capitanias ou outras autoridades marítimas
ou de quaisquer outras disposições legais, nacionais ou
internacionais;

f ) Violação de bloqueio ou exercício de contrabando ou
descaminho, comércio proibido ou clandestino;

g) Vício próprio, efeitos de envelhecimento, bem como os
danos provocados por vermes ou moluscos;

h) Insuficiência de provisão de combustível ou aguada,
ainda que tais prejuízos venham a ser classificados como
"Avaria Grossa ou Comum";

i ) Medidas sanitárias ou de desinfecção;

j ) Atrasos na viagem e sobre-estadias, qualquer que seja a
causa;

k) Depreciações, paralisações e falta de trabalho;

l ) Exigências do capitão ou da tripulação, fretadores, carre-
gadores, expedidores, recebedores, consignatários ou
quaisquer outros interessados na viagem marítima;

m) Salários devidos ao capitão e tripulação, custo da sua
manutenção em qualquer local ou das viagens para o seu
repatriamento, bem como da deterioração dos seus
haveres pessoais;

n) Efeito, directo ou indirecto, de explosão, libertação de
calor e radiações provenientes de cisão de átomos ou
radioactividade e ainda os decorrentes de radiações
provocados pela aceleração artificial de partículas.

ART. 4.º – Exclusões Convencionais

1. Não ficam garantidas, salvo expressa convenção em con-
trário nas Condições Particulares e mediante pagamento
do respectivo sobreprémio, as perdas, danos ou indemni-
zações que resultem, directa ou indirectamente, de :

a) Colisão com pontes, molhes, diques, bóias, estacas
ou construções semelhantes, bem como quaisquer
outros objectos fixos, móveis ou flutuantes;

b) Remoção de destroços, perda de vidas, ferimentos
ou danos patrimoniais decorrentes de lesões
corporais, pelos quais o Segurado venha a ser consi-
derado responsável;

c) Obrigações do Segurado para com a carga e os seus
legítimos proprietários, mesmo em caso de abalroa-
mento ou colisão pelos quais o Segurado venha a ser
considerado responsável;

d) Transporte de substâncias inflamáveis, corrosíveis
ou explosivas;

e) Trombas de água, fenómenos sísmicos, bem como
incêndio ocorrido em terra e propagado ao Navio ou
Embarcação segura;

f ) Captura, apreensão, arresto, penhora, presa ou
detenção e respectivas consequências de hostilida-
des ou operações bélicas (quer tenha havido ou não
declaração de guerra), guerra civil, revolução, insur-
reição e pirataria;

g) Actos de terrorismo ou sabotagem, tais como defini-
dos na legislação portuguesa vigente;

h) Greves, "lock-out", actos de grevistas ou de traba-
lhadores sob "lock-out", conflitos laborais, tumultos
e alterações da ordem pública;

i ) Reboque de qualquer navio ou embarcação por
parte do Navio ou Embarcação segura.

2. As despesas portuárias, reboques do Navio ou
Embarcação segura, pilotagem, despesas de quarentena
e outras semelhantes, bem como os encargos e lucros
cessantes em consequência de paralisação, mesmo
durante o tempo em que o Navio ou Embarcação segura
estiver a sofrer reparações resultantes de um risco cober-
to, não são indemnizáveis ao abrigo desta Apólice, a
menos que sejam classificados como Avaria Grossa ou
Comum e que tal risco esteja expressamente garantido
nas Condições Particulares.

3. O presente Contrato não garante ainda as avarias mecâ-
nicas de máquinas ou de quaisquer equipamentos
pertencentes ao navio, salvo se tais avarias tiverem
resultado de um sinistro garantido pela apólice.
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CAPÍTULO II

Formação do Contrato e suas Alterações

ART. 5.º – Formação do Contrato

1. O presente Contrato baseia-se nas declarações constan-
tes da respectiva proposta, na qual devem mencionar-se,
com inteira veracidade, todos 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, mesmo as circunstân-
cias cuja declaração não seja expressamente solicitada
em questionário eventualmente fornecido para o efeito
pela Tranquilidade, sob pena de incorrer nas consequên-
cias previstas nos artigos 8.º e 9.º.

2. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, nos contratos de
seguro em que o Tomador do Seguro seja uma pessoa singular,
o contrato tem-se por concluído nos termos propostos se, no
prazo de catorze (14) dias a contar da data de recepção da
proposta devidamente preenchida e acompanhada dos documen-
tos solicitados, a Tranquilidade não tiver comunicado a sua
aceitação ou recusa ou não tiver solicitado informações adicionais
essenciais à avaliação do risco.

O contrato considera-se, então, celebrado nos termos propostos
a partir das zero horas do dia seguinte ao da recepção da
proposta pela Tranquilidade, salvo se uma data posterior aí
estiver indicada.

3. O disposto no número anterior não é aplicável quando a
Tranquilidade demonstre que, em caso algum, celebra contratos
com as características constantes da proposta.

ART. 6.º – Efeitos do Contrato

Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, o presente Contrato e
respectivas coberturas apenas produzirão efeitos a partir do momento
em que o respectivo prémio ou fracção inicial sejam pagos pelo
Tomador do Seguro.

ART. 7.º – Consolidação do Contrato

Passados trinta (30) dias após a entrega da apólice por parte da
Tranquilidade, ocorre a consolidação do contrato, não podendo o
Tomador do Seguro, após essa data, invocar qualquer desconformi-
dade entre o acordado e o conteúdo da apólice que não resulte de
documento escrito ou de outro suporte duradouro prévio.

ART. 8.º – Incumprimento Doloso do Dever

de Declaração Inicial do Risco

1. Em caso de incumprimento doloso do dever referido no
n.º 1 do artigo 5.º, o contrato é anulável mediante decla-
ração enviada pela Tranquilidade ao Tomador do Seguro.

2. Não tendo ocorrido sinistro, a declaração referida no
número anterior deve ser enviada no prazo de três (3)
meses a contar do conhecimento daquele incumpri-
mento.

3. A Tranquilidade não está obrigada a cobrir o sinistro que
ocorra antes de ter tido conhecimento do incumprimento
doloso referido no n.º 1 ou no decurso do prazo previsto
no número anterior, seguindo-se o regime geral da
anulabilidade.

4. A Tranquilidade tem direito ao prémio devido até ao final
do prazo referido no n.º 2, salvo se tiver concorrido dolo
ou negligência grosseira da Tranquilidade ou do seu
representante.

5. Em caso de dolo do Tomador do Seguro ou do Segurado
com o propósito de obter uma vantagem, o prémio é
devido até ao termo do contrato.

ART. 9.º – Incumprimento Negligente do Dever

de Declaração Inicial do Risco

1. Em caso de incumprimento com negligência do dever
referido no n.º 1 do artigo 5.º, a Tranquilidade pode,
mediante declaração a enviar ao Tomador do Seguro, no
prazo de três (3) meses a contar do seu conhecimento :

a) Propor uma alteração do contrato, fixando um
prazo, não inferior a catorze (14) dias, para o envio
da aceitação ou, caso a admita, da contraproposta;

b) Fazer cessar o contrato, demonstrando que, em caso
algum, celebra contratos para a cobertura de riscos
relacionados com o facto omitido ou declarado
inexactamente.

2. O contrato cessa os seus efeitos trinta (30) dias após o
envio da declaração de cessação ou vinte (20) dias após
a recepção pelo Tomador do Seguro da proposta de
alteração, caso este nada responda ou a rejeite.

3. No caso referido no número anterior, o prémio é devolvi-
do tendo em conta o período de tempo ainda não decor-
rido até à data de vencimento, salvo quando tenha havido
pagamento de prestações decorrente de sinistro pela
Tranquilidade.

4. Se, antes da cessação ou da alteração do contrato,
ocorrer um sinistro cuja verificação ou consequências
tenham sido influenciadas por facto relativamente ao
qual tenha havido omissões ou inexactidões negligentes :

a) A Tranquilidade cobre o sinistro na proporção da
diferença entre o prémio pago e o prémio que seria
devido, caso, aquando da celebração do contrato,
tivesse conhecido o facto omitido ou declarado ine-
xactamente;

b) A Tranquilidade, demonstrando que, em caso algum,
teria celebrado o contrato se tivesse conhecido o
facto omitido ou declarado inexactamente, não
cobre o sinistro e fica apenas vinculado à devolução
do prémio.

ART. 10.º – Agravamento do Risco

1. O Tomador do Seguro ou o Segurado tem o dever de,
durante a execução do contrato, no prazo de catorze (14)
dias a contar do conhecimento do facto, comunicar à
Tranquilidade todas as circunstâncias que agravem o
risco, desde que estas, caso fossem conhecidas pela
Tranquilidade aquando da celebração do contrato,
tivessem podido influir na decisão de contratar ou nas
condições do contrato.

2. No prazo de trinta (30) dias a contar do momento em que
tenha conhecimento do agravamento do risco, a
Tranquilidade pode :

a) Apresentar ao Tomador do Seguro 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.

3. A resolução do contrato produz efeitos quinze (15) dias a
contar da data do envio da declaração nesse sentido,
prevista na alínea b) do número anterior.
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ART. 11.º – Sinistro e Agravamento do Risco

1. Se antes da cessação ou da alteração do contrato nos ter-
mos previstos no artigo anterior ocorrer o sinistro cuja
verificação ou consequência tenha sido influenciada pelo
agravamento do risco, a Tranquilidade :

a) Cobre o risco, efectuando a prestação convenciona-
da, se o agravamento tiver sido correcta e tempesti-
vamente comunicado antes do sinistro ou antes de
decorrido o prazo previsto no n.º 1 do artigo 10.º;

b) Cobre parcialmente o risco, reduzindo-se a sua pres-
tação na proporção entre o prémio efectivamente
cobrado e aquele que seria devido em função das
reais circunstâncias do risco, se o agravamento não
tiver sido correcta e tempestivamente comunicado
antes do sinistro;

c) Pode recusar a cobertura em caso de comportamen-
to doloso do Tomador do Seguro ou do Segurado
com o propósito de obter uma vantagem, mantendo
direito aos prémios vencidos.

2. Na situação prevista nas alíneas a ) e b ) do número
anterior, sendo o agravamento do risco resultante de
facto do Tomador do Seguro ou do Segurado, a
Tranquilidade não está obrigada ao pagamento da pres-
tação se demonstrar que, em caso algum, celebra
contratos que cubram riscos com as características
resultantes desse agravamento do risco.

ART. 12.º – Alterações ao Contrato

1. O Tomador do Seguro pode, em qualquer momento, propor
alterações ao contrato que a Tranquilidade se reserva o direito de
aceitar.

Em caso de aceitação, a alteração ficará a constar em acta
adicional.

2. O Tomador do Seguro pode, assim, propor a redução do
capital e algumas garantias do contrato, desde que noti-
fique a Tranquilidade por correio registado, com a ante-
cedência mínima de trinta (30) dias em relação à data a
partir da qual pretende que a redução produza os seus
efeitos.

Neste caso, terá sempre direito ao reembolso do prémio
correspondente ao período de tempo não decorrido.

3. O Tomador do Seguro pode, igualmente, propor o aumento do
capital do contrato, bem como a inclusão de novas garantias ou
outras alterações.

Estas alterações poderão dar origem ao pagamento de
sobreprémio.

CAPÍTULO III

Duração do Contrato

ART. 13.º – Duração do Contrato

1. O contrato de seguro tem a duração indicada nas
Condições Particulares, podendo ser celebrado :

a) Por viagem;

b) Por um período certo e determinado;

c) Por um ano a continuar pelos seguintes.

2. Na ausência de qualquer indicação nas Condições
Particulares, entende-se que o contrato foi celebrado
pelo período de um ano.

3. As garantias dos contratos celebrados por viagem, ini-
ciam-se no momento em que o Navio ou Embarcação
segura começar as operações de carga e, não carregan-
do, no momento em que suspender ferro ou libertar as
amarras, até ao momento em que terminar a descarga no
porto de destino ou, se tiver viajado em lastro, até ao
momento em que largar ferro ou ficar amarrado nesse
porto, considerando-se nestes dois casos aquele que pri-
meiro se verifica.

O prazo máximo para descarga é de quinze (15) dias e se
o Navio ou Embarcação segura iniciar operações de carga
antes de terminar a descarga, o presente Contrato
cessará imediatamente os seus efeitos logo que tais
operações de carga se iniciem.

Se o Navio ou Embarcação segura receber carga em mais
de um porto, será considerada uma só viagem, iniciando-
se o contrato com o começo do embarque da carga no
primeiro porto em que carregar e cessando os seus
efeitos de harmonia com o que acima se estabelece.

4. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a produção
de efeitos do contrato ficará sempre dependente do
pagamento do prémio ou fracção inicial, tal como
definido no artigo 6.º.

5. O contrato celebrado por um período de tempo certo e
determinado cessa os seus efeitos às 24 horas do último
dia.

6. Quando o contrato for celebrado por um ano a continuar
pelos seguintes, considera-se, mediante o pagamento do
prémio da anuidade subsequente ou da primeira fracção
deste, se o pagamento for fraccionado, sucessivamente
renovado por períodos de um ano, a menos que previa-
mente à data de vencimento, qualquer das partes proce-
da à sua denúncia, conforme previsto no artigo 14.º.

ART. 14.º – Denúncia do Contrato

1. A denúncia do contrato equivale à sua não renovação.

2. A Tranquilidade ou o Tomador do Seguro, mediante
comunicação escrita à outra parte com trinta (30) dias de
antecedência em relação à data de efeito, poderão
denunciar o contrato no seu vencimento.

ART. 15.º – Resolução do Contrato

1. O presente Contrato de seguro pode ser resolvido por
qualquer das partes a todo o tempo, havendo justa causa
para o efeito, nos termos gerais.

2. Constitui justa causa, nomeadamente :

a) Em relação ao Tomador do Seguro :

– O incumprimento das obrigações contratuais a
cargo da Tranquilidade essenciais à manuten-
ção do contrato nos termos em que ele foi
aceite.

b) Em relação à Tranquilidade :

– A falta de pagamento do prémio, conforme
previsto no artigo 18.º;

– A burla ou tentativa de burla do Tomador do
Seguro, Segurado ou Beneficiário com cum-
plicidade destes;

– A omissão ou inexactidão dolosa ou negligente
do Tomador do Seguro/Segurado na declara-
ção inicial do risco;



– O agravamento do risco, conforme previsto no
artigo 10.º;

– O incumprimento das obrigações contratuais a
cargo do Tomador do Seguro e/ou do Segurado
essenciais à manutenção do contrato nos
termos em que ele foi aceite;

3. Sem prejuízo de outras causas de resolução convencio-
nadas entre as partes e constantes das Condições
Particulares, as partes poderão igualmente resolver o
contrato quando, num período de doze (12) meses ou,
sendo o contrato anual, no decurso da anuidade, ocorram
dois ou mais sinistros ou o valor das indemnizações a
liquidar, independentemente do número de sinistros,
exceda 25% do capital seguro inicialmente garantido.

4. O prémio a devolver em caso de resolução será sempre
calculado tendo em consideração o período de tempo
ainda não decorrido até à data de vencimento, salvo
quando tenha havido pagamento de prestações
decorrente de sinistro pela Tranquilidade.

5. Salvo nos casos previstos na Lei ou expressamente
referidos no contrato, a resolução do contrato produz os
seus efeitos às 24 horas do 30.º dia a contar da recepção
da respectiva comunicação.

CAPÍTULO IV

Valor Seguro e Pagamento dos Prémios

ART. 16.º – Valores Seguros

1. A responsabilidade da Tranquilidade é sempre limitada às impor-
tâncias máximas fixadas nas Condições Particulares para cada
uma das coberturas.

2. Se o contrato incidir sobre o Navio ou Embarcação segura, o valor
seguro deverá corresponder ao seu valor venal à data da
celebração do contrato.

3. Nos contratos celebrados para barcos de pesca, as redes e os
aprestos de pesca devem ser avaliados separadamente nas
Condições Particulares, sem o que não se considerarão abrangi-
dos pelo presente Contrato.

O valor seguro deve corresponder ao valor das redes e aprestos
de pesca à data da celebração do contrato.

4. Se o contrato for celebrado para garantir outros interesses,
nomeadamente, o frete a risco do armador, desembolsos relati-
vos ao aprovisionamento do Navio ou Embarcação segura ou a
avanços de salários à tripulação, o valor do seguro deverá cor-
responder ao valor em risco para o Segurado no momento da sua
realização, podendo ser-lhe adicionado o custo do prémio do
seguro.

5. Se os valores seguros acima referidos forem, à data do sinistro,
inferiores aos valores dos bens seguros, o Segurado responderá
por uma parte proporcional dos prejuízos.

6. Se os valores seguros acima referidos forem, à data do sinistro,
superiores aos valores dos bens seguros, a responsabilidade da
Tranquilidade ficará limitada a estes últimos, não havendo lugar
a qualquer estorno de prémio.

7. O valor seguro para a cobertura de responsabilidade civil, se
outro valor não for indicado pelo Segurado, deverá corresponder
ao valor seguro do Navio ou Embarcação.

8. Em caso de sinistro, os valores seguros ficarão, no período de
vigência do contrato, automaticamente reduzidos na proporção
do valor dos prejuízos sofridos, a menos que o Tomador do
Seguro proceda à sua reposição pagando o prémio suplementar
correspondente.

ART. 17.º – Pagamento dos Prémios

1. A cobertura dos riscos garantidos através do presente Contrato
fica, nos termos definidos na legislação em vigor, dependente do
pagamento do prémio ou fracção inicial, sendo o mesmo devido
na data de celebração do contrato.

2. O prémio correspondente a cada período de duração do contrato
é devido por inteiro, sem prejuízo de poder ser fraccionado para
efeitos de pagamento, desde que acordado e expressamente
previsto nas Condições Particulares.

3. Os prémios ou fracções subsequentes são devidos nas datas defi-
nidas na apólice, e, quando seja o caso, a parte do prémio de
montante variável relativa a acerto de valor ou a parte do prémio
correspondente a alterações ao contrato são devidas nas datas
indicadas nos respectivos avisos, nos termos definidos nos
números seguintes.

4. A Tranquilidade avisará o Tomador do Seguro, por escrito e com
uma antecedência mínima de trinta (30) dias em relação à data
em que o prémio ou fracção subsequente é devido, indicando a
data do pagamento, o valor a pagar, a forma de pagamento, bem
como as consequências da falta de pagamento do prémio ou
fracção.

5. Quando, por acordo, o pagamento do prémio for objecto de frac-
cionamento por prazo inferior ao trimestre, não haverá lugar ao
envio de qualquer aviso de cobrança, ficando neste caso indica-
das, nas Condições Particulares do contrato, as datas em que são
devidas cada uma das fracções, os valores a pagar, bem como as
consequências da falta de pagamento de qualquer fracção.

6. Quando se verifique acerto de vencimento de contratos de ano e
seguintes, o prémio correspondente ao número de dias que
excede um ano será calculado tendo em consideração a propor-
ção deste período em relação ao prémio anual.

ART. 18.º – Falta de Pagamento de Prémios

1. Quando o prémio ou fracção inicial não for pago pelo Tomador do
Seguro, o contrato não produzirá quaisquer efeitos.

2. Quando o pagamento do prémio for fraccionado, a falta de paga-
mento de qualquer fracção subsequente no decurso de uma anui-
dade determina a resolução automática e imediata do contrato às
24 horas da data em que o pagamento dessa fracção era devido.

3. Quando se verificar a falta de pagamento do prémio de anuida-
des subsequentes, ou da primeira fracção deste, na data em que
esse pagamento era devido, considera-se que o contrato não se
renova, deixando consequentemente de produzir efeitos a contar
das 24 horas dessa mesma data.

4. Quando se verificar falta de pagamento do prémio adicional
correspondente a uma alteração do contrato, a alteração não
produzirá efeitos, subsistindo o contrato com o âmbito e nas
condições que vigoravam antes da pretendida alteração, a menos
que a subsistência do contrato se revele impossível, caso em que
o contrato se considera resolvido na data do vencimento do
prémio não pago.

5. A cessação do contrato de seguro por efeito de não pagamento
do prémio, ou de parte de fracção deste, não exonera o Tomador
do Seguro da obrigação de pagamento do prémio correspon-
dente ao período em que o contrato haja vigorado, acrescido dos
juros de mora devidos.
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CAPÍTULO V

Direitos e Deveres das Partes

ART. 19.º – Participação do Sinistro

1. Em caso de sinistro, o Tomador do Seguro e /ou o Segurado, sob
pena de responderem por perdas e danos, deverão :

a) Participar à Tranquilidade tal facto, no mais curto
prazo de tempo possível, nunca superior a oito (8)
dias a contar do dia da ocorrência ou do dia em que
tenham conhecimento da mesma;

b) Fornecer à Tranquilidade os elementos, informações, dados
e documentos que se tornem necessários à instrução do
respectivo processo e a facultar-lhe os livros, registos,
planos e especificações relativos ao Navio ou Embarcação
segura.

2. Conjuntamente com a participação e sem prejuízo de outros
documentos que a Tranquilidade venha posteriormente a solicitar,
deverão ser enviados os documentos probatórios, nomeada-
mente a certidão de protesto de mar devidamente ratificada,
relatório de peritagem e orçamentos.

ART. 20.º – Outros Deveres do Tomador do Seguro

e/ou do Segurado

1. O Tomador do Seguro e /ou o Segurado devem:

a) Informar a Tranquilidade sempre que for dado destino ou
uso ao Navio ou Embarcação segura diferente daquele que
foi declarado nas Condições Particulares;

b) Abster-se de contratar seguros de "boa chegada" do Navio
ou Embarcação segura.

2. Em caso de sinistro, o Tomador do Seguro e /ou o Segurado
devem ainda :

a) Utilizar os meios ao seu alcance para eliminar ou atenuar as
consequências do sinistro, bem como promover todas as
diligências para o bom êxito do salvamento do Navio ou
Embarcação segura.

As despesas daí resultantes são da responsabilidade da
Tranquilidade, independentemente dos seus resultados,
sempre que não sejam feitas de forma desmedida ou
inconsciente, na proporção do valor seguro em relação ao
valor venal dos objectos seguros, independentemente da
indemnização a pagar em consequência do sinistro;

b) Proporcionar à Tranquilidade, no prazo máximo de trinta
(30) dias a contar do sinistro, a vistoria do Navio ou
Embarcação segura para proceder à verificação das avarias
e estabelecimento de responsabilidades, bem como deter-
minar as causas e valor dos prejuízos;

c) Promover a guarda, segurança e conservação dos salvados;

d) Não abonar extra-judicialmente a indemnização (ou parte
dela) reclamada por terceiros, sem autorização prévia da
Tranquilidade, bem como formular ofertas, tomar compro-
missos e praticar algum acto tendente a reconhecer a sua
responsabilidade;

e) Adoptar as providências para que não se perca o direito ao
reembolso por terceiros eventualmente responsáveis pelos
prejuízos, actuando sempre de conformidade e nos prazos
estabelecidos na legislação aplicável;

f ) Não ser responsável ainda que por omissão ou negligência,
em acção judicial, a sentença favorável a terceiros.

3. O Tomador do Seguro e /ou o Segurado não poderão, após a
ocorrência de um sinistro, abandonar o Navio ou Embarcação
segura, excepto nos seguintes casos :

a) Nos termos previstos nos parágrafos 1, 2 e 3 do Artigo
617.º do Código Comercial;

b) Perda total efectiva representada pelo desaparecimento
total e definitivo em consequência de afundamento causado
por um risco coberto;

c) Perda total construtiva, ou seja, a inavegabilidade absoluta
e definitiva causada por um evento seguro que torne o
Navio ou Embarcação segura irreparável ou o custo da
reparação para o repor no estado anterior ao sinistro seja
igual ou superior ao valor seguro;

d) Perda total combinada, determinada entre o Tomador do
Seguro e / ou o Segurado e a Tranquilidade, para que o
Navio ou Embarcação segura seja considerado perda total
construtiva, não obstante não se verificarem as condições
definidas na alínea c).

Os casos de abandono referidos nas alíneas c) e d) do
ponto anterior, só vinculam a Tranquilidade desde que
sejam por ela reconhecidos por escrito.

4. O não cumprimento dos deveres referidos nos números
anteriores determina para o Tomador do Seguro e /ou o
Segurado a obrigação de responderem por perdas e danos.

ART. 21.º – Incumprimento das Obrigações

a cargo do Tomador do Seguro/Segurado

O incumprimento das obrigações previstas nos artigos ante-
riores poderá determinar :

a) A redução da prestação pela Tranquilidade atendendo ao
dano que o incumprimento cause;

b) A perda de cobertura caso o incumprimento seja doloso e
determine dano significativo para a Tranquilidade.

ART. 22.º – Deveres da Tranquilidade em caso de Sinistro

1. A Tranquilidade deverá efectuar as averiguações e peritagens
necessárias ao reconhecimento do sinistro e à avaliação dos
danos com a adequada prontidão e diligência, sob pena de
responder por perdas e danos.

2. A Tranquilidade deve, determinadas que sejam as causas,
circunstâncias e consequências do sinistro, bem como o valor da
indemnização a pagar, satisfazer a quem for devida, a prestação
a que se obriga, nos termos do presente Contrato.

3. Decorridos que sejam trinta (30) dias sobre o apuramento dos
factos a que se refere o número anterior, sem que a Tranquilidade
tenha cumprido com a sua prestação, por motivo que lhe seja
imputável, esta incorrerá em mora.

ART. 23.º – Formas de Pagamento da Indemnização

1. A Tranquilidade reserva-se a faculdade de pagar a indemnização
em dinheiro ou, em alternativa, mandar reparar e ou substituir
todos ou partes dos objectos seguros que sofreram danos e repor
em condições de navegabilidade o Navio ou Embarcação segura
que haja naufragado.

2. As reparações deverão ter lugar o mais rapidamente possível
após a aprovação pela Tranquilidade do respectivo orçamento e
se, por motivo que não lhe for imputável, tal reparação não tiver
início dentro do prazo de trinta (30) dias após essa aprovação (ou
outro prazo que as partes venham a convencionar) a quantia a
cargo da Tranquilidade não poderá exceder aquela que lhe com-
petiria pagar em tais circunstâncias.
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3. Nas indemnizações a cargo da Tranquilidade, só serão considera-
das as despesas efectivas das reparações incluindo as despesas
acessórias que se tornem necessárias para as realizar, desde que
umas e outras tenham sido reconhecidas e aprovadas pela
Tranquilidade.

4. A manutenção da tripulação durante o período das reparações
nunca será de conta da Tranquilidade, salvo se essas reparações
forem feitas quando o Navio ou Embarcação segura se encontre
na situação de arribada forçada legítima, em que tais despesas
sejam classificadas como Avaria Grossa ou Comum.

5. Nas indemnizações a pagar por danos patrimoniais decorrentes
de lesões materiais causados a terceiros, a responsabilidade da
Tranquilidade fica sempre limitada à proporção indicada nas
Condições Particulares.

Quando, pela legislação aplicável, a responsabilidade do proprie-
tário do Navio ou Embarcação segura esteja limitada a um valor
inferior ao valor seguro e tal facto não seja invocado pelo
Tomador do Seguro, a responsabilidade da Tranquilidade fica
limitada à proporção estabelecida nas Condições Particulares
aplicada ao limite fixado por tal legislação.

ART. 24.º – Avaria Grossa ou Comum

1. Em caso de Avaria Grossa ou Comum, o regulador terá que ser
previamente aprovado pela Tranquilidade e a regulação deverá
ser feita de acordo com o estabelecido no contrato de freta-
mento (se existir) ou nos conhecimentos de embarque.

Se não existir qualquer estipulação, a regulação da Avaria Grossa
ou Comum deverá obedecer às regras previstas no Código
Comercial Português e supletivamente as regras de Iorque -
Antuérpia em vigor à data do sinistro.

2. Sempre que ocorrer uma Avaria Grossa ou Comum, a indemni-
zação a pagar pela Tranquilidade incidirá exclusivamente sobre o
valor da contribuição que na respectiva regulação vier a competir
ao Segurado.

ART. 25.º – Salvados

1. O valor dos salvados será sempre deduzido ao valor da indemni-
zação a pagar.

2. A Tranquilidade poderá exigir que o valor dos salvados seja deter-
minado pelo valor da proposta mais elevada apresentada em
consequência da publicitação destes para venda.

3. Quando o pagamento do sinistro seja liquidado pela totalidade do
valor dos objectos danificados, a Tranquilidade, se assim o
desejar, poderá ficar com a propriedade dos salvados.

CAPÍTULO VI

Disposições Finais

ART. 26.º – Venda do Navio ou Embarcação Segura
ou Transferência de Administração

Se a propriedade ou a administração do Navio ou Embarcação segura
for transferida, o presente Contrato cessará os seus efeitos na data da
transferência, a menos que seja previamente comunicado à
Tranquilidade tal facto e esta não se oponha à manutenção do contra-
to, emitindo a respectiva acta adicional.

ART. 27.º – Coexistência de Contratos

1. O Tomador do Seguro/Segurado deverão participar à
Tranquilidade, sob pena de responderem por perdas e
danos, a existência de outros contratos de seguro garan-
tindo o mesmo risco.

2. A omissão fraudulenta da informação referida no número
anterior pode exonerar a Tranquilidade das respectivas
prestações.

3. Existindo, à data do sinistro, mais de um contrato de seguro
garantindo o mesmo risco, a presente Apólice funcionará nos
termos da Lei.

ART. 28.º – Sub-Rogação

A Tranquilidade fica sub-rogada nos direitos do Segurado contra
terceiros, emergentes do presente Contrato, até à concorrência da
indemnização paga, abstendo-se o Segurado de praticar quaisquer
actos ou omissões que possam prejudicar a sub-rogação, sob pena de
responder por perdas e danos.

ART. 29.º – Comunicações entre as Partes

1. As comunicações ou notificações previstas nesta Apólice devem
revestir forma escrita ou ser prestadas por outro meio de que
fique registo duradouro, para a última morada do Tomador do
Seguro constante no contrato ou para a sede social da
Tranquilidade.

2. Qualquer alteração à morada ou sede do Tomador do
Seguro deverá ser comunicada à Tranquilidade, nos trinta
(30) dias subsequentes à data em que se verifique, sob
pena de as comunicações ou notificações que a
Tranquilidade venha a efectuar para a morada desactua-
lizada se terem por válidas e eficazes.

ART. 30.º – Gestão de Reclamações

1. A Tranquilidade dispõe de uma unidade orgânica responsável
pela gestão de reclamações à qual poderão ser dirigidas
quaisquer questões relacionadas com o presente Contrato.

2. Em caso de divergência com a Tranquilidade, o Tomador do
Seguro e/ou Segurado podem também apresentar reclamação no
Livro de Reclamações, bem como solicitar a intervenção do
Instituto de Seguros de Portugal, sem prejuízo ainda da possibi-
lidade do recurso à arbitragem ou aos tribunais, de acordo com
as disposições legais em vigor.

ART. 31.º – Legislação e Foro

1. O presente Contrato rege-se pela Lei portuguesa.

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

3. O foro competente para a resolução de qualquer litígio emergen-
te deste Contrato é o do domicílio do réu, podendo o credor optar
pelo tribunal do lugar em que a obrigação deveria ser cumprida,
quando o réu seja pessoa colectiva ou quando, situando-se o
domicílio do credor na área metropolitana de Lisboa ou do Porto,
o réu tenha domicílio na mesma área metropolitana.
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Nota : Para efeitos do artigo 37.º do Regime Jurídico do Contrato de Seguro (DL 72 /2008, de 16 /04 ) salientamos a importância do texto
assinalado a negrito.
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CLÁUSULA PARTICULAR
Quando expressamente prevista nas Condições Particulares da Apólice, ao presente Contrato

aplicar-se-á a seguinte Cláusula Particular

CLÁUSULA UNIFORME DE CO-SEGURO

1. Fica estabelecido que este Contrato vigora em regime de
Co-Seguro, entendendo-se como tal a assunção conjunta
do risco por várias empresas de seguro, denominadas Co-
-Seguradoras e de entre as quais uma é líder, sem que
haja solidariedade entre elas, através de um contrato de
seguro único, com as mesmas garantias e período de
duração e com um prémio global.

2. O presente Contrato é titulado por uma apólice única,
emitida pela líder e assinada por todas as Co-
-Seguradoras, na qual figurará a quota-parte ou percen-
tagem do capital assumido por cada uma.

3. A líder fará a gestão do contrato, em seu nome e no de
todas as Co-Seguradoras, competindo-lhe, nomeada-
mente :

a) Receber, por parte do Tomador do Seguro, a decla-
ração do risco a segurar, bem como as declarações
posteriores de agravamento ou de diminuição desse
mesmo risco;

b) Fazer a análise e estabelecer as condições do seguro
e respectiva tarifação;

c) Emitir a apólice, sem prejuízo de esta dever ser
assinada por todas as Co-Seguradoras;

d) Proceder à cobrança dos prémios, emitindo os
respectivos recibos;

e) Desenvolver, se for caso disso, as acções previstas
no Regime Jurídico do Contrato de Seguro, em caso
de falta de pagamento de um prémio ou fracção de
prémios;

f ) Receber as participações de sinistro e proceder à
sua regularização;

g) Aceitar e propor a resolução do contrato.

4. Os sinistros decorrentes deste Contrato podem ser liqui-
dados através de qualquer uma das seguintes modalida-
des, a constar expressamente nas Condições Particulares
da Apólice :

a) A líder procede, em seu próprio nome e em nome e
por conta das restantes Co-Seguradoras, à liquida-
ção global do sinistro;

b) Cada uma das Co-Seguradoras procede à liquidação
da parte do sinistro proporcional à quota-parte do
risco que garantiu ou à parte percentual do capital
assumido.

5. A líder é civilmente responsável perante as restantes Co-
-Seguradoras pelas perdas e danos decorrentes do não
cumprimento das funções que lhe são cometidas, não
podendo destes factos resultar prejuízo para o Segurado.

RISCOS SEGURÁVEIS

I. – Perda total (efectiva ou construtiva), em consequência de acidente marítimo.

II. – Cobertura do risco I, mais avaria grossa, gastos de salvamento e 4/4 dos prejuízos que legalmente sejam imputados ao
Segurado por danos patrimoniais causados a terceiros por colisão com outras embarcações.

III. – Cobertura dos riscos I e II, mais avarias particulares resultantes de encalhe, abalroamento, submersão e incêndio.

IV. – Cobertura dos riscos I, II e III, mais os prejuízos causados ou recebidos em caso de colisão com cais, pontões, bóias e
ainda quaisquer objectos fixos ou flutuantes, com expressa exclusão dos danos sofridos pelo sistema propulsor.

V. – Riscos abrangidos pelas condições da "Institute Yacht Clauses".

VI. – Riscos abrangidos pelas condições da "Institute Time Clauses Hulls".

VII. – Riscos de porto nos termos das condições da "Institute Time Clauses Hulls Port Risks".

VIII. – Riscos de porto nos termos das condições da "Institute Time Clauses Hulls Port Risks including Limited Navegation".

IX. – Riscos de construção nos termos das condições da "Institute Clauses for Builder’s Risks".

X. – Responsabilidades de estaleiro nos termos das condições da "Ship Repairers Liability Clause".

XI. – Dano sofrido pela Embarcação Segura em consequência de acidente no decorrer da entrada ou saída de docas secas,
subida ou descida de planos inclinados, operações de alar ou arriar por intermédio de guinchos ou guindastes.

XII. – Dano sofrido pela Embarcação Segura resultante de choque, colisão, capotamento e incêndio do veículo transportador nos
percursos por terra em cima de atrelado, a reboque.

XIII. – Perda total conjuntamente com a perda total do Navio Seguro por acidente marítimo e danos sofridos em consequência
de incêndio.

XIV. – Responsabilidade civil legalmente imputável ao Segurado pelos danos corporais causados a terceiros, incluindo
passageiros transportados, pela Embarcação Segura enquanto navegando, com exclusão do Segurado, cônjuge,
descendentes, ascendentes, outros parentes do Segurado que com ele coabitem ou vivam a seu cargo, membros da
equipagem e assalariados.


