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I. CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIAIS

Condições gerais 

Cláusula preliminar

Entre a Liberty Seguros S.A., adiante designada por Segurador e o Tomador do Seguro mencionado 
nas Condições Particulares, estabelece-se o presente contrato de seguro de Responsabilidade Civil 
de Animais Perigosos, Potencialmente Perigosos e outros Animais de Companhia que se regula pelas 
Condições Gerais, Especiais e Particulares desta apólice, de harmonia com as declarações constan-
tes da proposta que lhe serviu de base e que dele faz parte integrante.

Capítulo I
DEFINIÇÕES, OBJECTO E GARANTIAS DO CONTRATO,  

ÂMBITO TEMPORAL, ÂMBITO TERRITORIAL, EXCLUSÕES, FRANQUIA, 
UNIDADE DO SINISTRO E LIMITES DE RESPONSABILIDADE 

Cláusula 1.ª

Definições

 1. Para efeitos do presente contrato entende-se por: 
 
 a) Segurador: A Liberty Seguros, S.A., designada por Segurador;
 b) Tomador do Seguro: A pessoa que celebra o contrato com o Segurador, sendo res-

ponsável pelo pagamento do prémio;
 c) Segurado: A pessoa no interesse da qual o contrato é celebrado e cuja responsabi-

lidade se garante;
 d) Beneficiário: A pessoa singular ou colectiva a favor de quem reverte a prestação do 

Segurador decorrente do contrato seguro;
 e) Terceiro : Aquele que, em consequência de um sinistro coberto por este contrato, 

sofra um dano susceptível de, nos termos da lei civil e desta apólice, ser reparado ou 
indemnizado;

 f) Detentor: Qualquer pessoa, individual ou colectiva, que mantenha sob a sua res-
ponsabilidade, mesmo que a título temporário, um animal perigoso, potencialmente 
perigoso ou de companhia;

 g) Prémio: É a contrapartida da cobertura acordada, incluindo tudo o que seja contratu-
almente devido pelo Tomador do Seguro, nomeadamente os custos da cobertura do 
risco, os custos da aquisição, de gestão e de cobrança e os encargos relacionados com 
a emissão da apólice;

 h) Franquia: Importância que, em caso de sinistro, fica a cargo do Tomador do Seguro 
e/ou Segurado e cujo montante se encontra estipulado nas Condições Particulares do 
Contrato, não sendo oponível a terceiros nos seguros obrigatórios (seguros de cães 
perigosos e potencialmente perigosos);

 i) Sinistro: Verificação, total ou parcial, do evento que desencadeia o accionamento da 
cobertura do risco prevista no contrato, considerando-se como um único sinistro o 
evento ou série de eventos resultante de uma mesma causa;

 j) Evento: Acontecimento ou série de acontecimentos danosos resultantes de uma 
mesma causa e susceptível de desencadear um sinistro;

 k) Lesão Corporal: Ofensa que afecte, não só a saúde física, como também a própria 
sanidade mental, provocando um dano;

 l)  Lesão Material: Ofensa que afecte qualquer coisa móvel, imóvel, ou animal, provo-
cando um dano; 

 m)  Dano Não Patrimonial: Prejuízo que, não sendo susceptível de avaliação pecuniária, 
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deve, no entanto, ser compensado através de uma obrigação pecuniária;
 n)  Dano Patrimonial: Prejuízo que, sendo susceptível de avaliação pecuniária, deve ser 

reparado ou indemnizado; 
 o)  Capital Seguro: Valor máximo da prestação a pagar pelo Segurador por sinistro e 

anuidade, consoante o que esteja estabelecido nas condições particulares ou nos ca-
sos em que a lei estabelece um capital mínimo obrigatório será esse o valor máximo 
da prestação a pagar pelo Segurador.

  

Cláusula 2.ª
Objecto e Garantias do Contrato 

O presente contrato tem por objecto garantir, até ao limite fixado nas Condições Parti-
culares, e de harmonia com o disposto nas respectivas Condições Gerais e Especiais, a 
Responsabilidade Civil Extracontratual legalmente imputável ao Segurado por danos pa-
trimoniais e/ou não patrimoniais, decorrente de lesões corporais e/ou materiais causadas 
a terceiros por:

a)  animal perigoso;
b)  animal potencialmente perigoso;
c)  outro animal de companhia;
d)  matilha (cães).

Cláusula 3.ª
Âmbito Temporal 

A garantia concedida abrange, exclusivamente, os sinistros ocorridos e objecto de recla-
mações feitas durante o período de vigência da Apólice, sem prejuízo do disposto em lei 
ou regulamento especial.
  

Cláusula 4.ª
Âmbito Territorial

Salvo convenção expressa em contrário, o presente contrato produz efeitos em relação a 
eventos ocorridos em Portugal Continental e Regiões Autónomas da Madeira e Açores.

Cláusula 5.ª
Exclusões

Salvo disposição em contrário, expressa nas Condições Particulares, ficam excluídos do 
âmbito de cobertura desta garantia os:

a)   Danos causados aos empregados, assalariados ou mandatários do segurado, 
quando ao serviço deste, desde que tais danos resultem de acidente enquadrável 
na legislação de acidentes de trabalho;

b)   Danos causados aos sócios, gerentes e legais representantes ou agentes da pes-
soa cuja responsabilidade se garante;

c)   Danos causados a quaisquer pessoas cuja responsabilidade esteja garantida por 
este contrato, bem como ao seu cônjuge, ascendentes e descendentes ou pessoas 
que com eles coabitem ou vivam a seu cargo, pessoas que os visitem ou se incluam 
nas suas relações de vizinhança;

d)  Danos causados ao detentor, vigilante tratador ou pessoa que habitual ou espora-
dicamente passeia o animal;

e)   Danos causados por animais quando na prática da caça e, que, nos termos da lei,
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 devem ser objecto de seguro obrigatório de responsabilidade civil; 
f)   Danos decorrentes de acidentes de viação, provocados por veículos que, nos ter-

mos da legislação em vigor sejam obrigados a seguro de responsabilidade civil;
g)   Danos decorrentes de custas e quaisquer outras despesas provenientes de 
  procedimento criminal, fiança, coimas, multas, taxas ou outros encargos de idênti-

ca natureza;
h)   Danos causados pela inobservância das disposições legais em vigor que regula-
  mentem a detenção de animais de companhia; 
i)   Danos causados pelo transporte de animais em veículos não apropriados para o 
  efeito, assim como os causados aos veículos transportadores de animais; 
j)   Danos decorrentes da inobservância de medidas de higiene, profilácticas, e tera-
  pêuticas recomendáveis em caso de doenças infecto-contagiosas ou parasitárias;
k)   Danos resultantes de actos de guerra, invasão, lei marcial, revolução, rebelião, in-

surreição, motins, comoção civil, sabotagem, actos de terrorismo, ou seja, quais-
quer crimes, actos ou factos como tal considerados nos termos da legislação pe-
nal em vigor confiscação, requisição e destruição causada por ordem do Governo 

  ou quaisquer autoridades públicas ou locais, bem como assaltos decorrentes des-
tes actos;

l)   Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos ou “lock-out”; 
m)  Danos resultantes de comoções civis, assaltos, actos de vandalismo, insurreições 
  civis ou militares ou decisões de autoridade ou de forças usurpando autoridade, 
  assaltos e pirataria aérea; 
n)   Indemnizações devidas a título de danos punitivos, danos exemplares, danos de 

vingança e outras de natureza semelhante determinadas por aplicação de regi-
me jurídico estrangeiro ainda que reconhecidas na ordem jurídica portuguesa.

Cláusula 6.ª
Franquia

 1. Mediante convenção expressa nas Condições Particulares, pode ficar a cargo do 
Segurado uma parte da indemnização devida, sendo esta limitação de garantia 
oponível a Terceiros lesados ou aos seus herdeiros apenas nos casos em que o 
sinistro diga respeito a outros animais de companhia.

 2. Nos casos de Seguro obrigatório compete ao Segurador, em caso de reclamação 
de terceiros, responder integralmente pela indemnização devida, sem prejuízo do 
direito a ser reembolsado pelo Segurado do valor da franquia convencionado. 

Cláusula 7.ª
Unidade do Sinistro

Para efeitos do presente contrato entende-se como sendo um só sinistro o conjunto das reclamações, 
mesmo que dispersas no tempo, que se reportem a danos resultantes de um mesmo evento gerador ou 
de uma mesma causa inicial, ainda que sejam várias as pessoas lesadas, ou que os danos se produ-
zam de forma diferida no tempo.

Cláusula 8.ª
Limites de Responsabilidade

 1. Esta garantia tem como limite as responsabilidades que sejam imputadas ao Segurado por 
força de uma norma legal não respondendo o Segurador por valores que excedam essas 
responsabilidades legais em virtude de contrato ou qualquer outra obrigação especialmente 
assumida pelo Segurado.
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2. Se a responsabilidade imputável ao Segurado for solidária com outras pessoas, o Segurador só 
responderá pela quota parte que caberia ao Segurado caso a obrigação fosse parciária.

 3. O disposto no número anterior não se aplica à responsabilidade imputável ao Segurado por 
actos não dolosos dos seus comissários. 

Capítulo II
DECLARAÇÃO INICIAL DO RISCO, INCUMPRIMENTO DOLOSO DO 

DEVER INICIAL DO RISCO, INCUMPRIMENTO NEGLIGENTE DO 
DEVER INICIAL DO RISCO, AGRAVAMENTO DO RISCO, 

SINISTRO E AGRAVAMENTO DO RISCO

Cláusula 9.ª
Declaração Inicial do Risco

 1.  O Tomador do Seguro ou Segurado está obrigado, antes da celebração do contra-
to, a declarar com exactidão todas as circunstâncias que conheça e razoavelmente 
deva ter por significativas para a apreciação do risco pelo Segurador.

 
 2.  O disposto no número anterior é igualmente aplicável a circunstância cuja menção 

não seja solicitada em questionário eventualmente fornecido pelo Segurador para 
o efeito. 

 3.  O Segurador que tenha aceitado o contrato, salvo havendo dolo do Tomador do 
Seguro ou do Segurado com o propósito de obter uma vantagem não pode preva-
lecer-se:

 a) Da omissão de resposta a pergunta do questionário;
 b) De resposta imprecisa a questão formulada em termos demasiado genéri-

cos;
 c) De incoerências ou contradições evidentes nas respostas ao questionário;
 d) De facto que o seu representante, aquando da celebração do contrato, saiba 

ser inexacto ou, tendo sido omitido, conheça;
 e) De circunstâncias conhecidas do Segurador, em especial quando são públi-

cas e notórias.

Cláusula 10.ª
 Incumprimento Doloso 

do Dever Inicial do Risco

 1. Em caso de incumprimento doloso do dever referido na cláusula anterior, o contrato 
é anulável mediante declaração enviada pelo Segurador ao Tomador do Seguro.

 2. Não tendo ocorrido sinistro, a declaração referida no número anterior deve ser en-
viada no prazo de 3 meses a contar do conhecimento daquele incumprimento.

 3. O Segurador não está obrigado a cobrir sinistro que ocorra antes de ter tido conhe-
cimento do incumprimento doloso referido no número 1 ou no decurso do prazo 
previsto no número anterior.

 4. O Segurador tem direito ao prémio devido até ao final do prazo referido no número 
2, salvo se tiver ocorrido dolo ou negligência grosseira do Segurador ou do seu 
representante.
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 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.

Cláusula 11.ª
Incumprimento Negligente 
do Dever Inicial do Risco

 1. Em caso de incumprimento com negligência do dever referido no número 1 da cláu-
sula 9.ª, o Segurador pode, mediante declaração a enviar ao Tomador do Seguro, no 
prazo de 3 meses a contar do seu conhecimento:

 a) Propor uma alteração do contrato, fixando um prazo, não inferior a 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 inexac-
tamente.

 2. O contrato cessa os seus efeitos 30 dias após o envio da declaração de cessação 
ou 20 dias após a recepção pelo Tomador do Seguro da proposta de alteração, 
caso este nada responda ou a rejeite. No caso referido no número anterior, o pré-
mio é devolvido pro rata temporis atendendo à cobertura havida.

 3. Se, antes da cessação ou da alteração do contrato, ocorrer um sinistro cuja ve-
rificação ou consequência tenham sido influenciadas por factos relativamente ao 
qual tenha havido omissões ou inexactidões negligentes:

 a) O Segurador cobre o sinistro na proporção da diferença entre o prémio pago 
e o prémio devido caso, aquando da celebração do contrato, tivesse conhe-
cido o facto omitido ou declarado inexactamente;

 b) O Segurador, 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.

Cláusula 12.ª
Agravamento do Risco 

 1. O Tomador do Seguro ou o Segurado obrigam-se a participar ao Segurador quais-
quer factos ou circunstâncias que agravem as condições do risco seguro, por correio 
registado, no prazo máximo de 14 dias a contar da data de que eles tenham conhe-
cimento.

 2. No prazo de 30 dias a contar do momento em que tenha conhecimento do agrava-
mento do risco, o Segurador 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 aprova-
da a modificação proposta;

 b) Resolver o contrato, demonstrando que, em caso algum, celebra contratos 
que cubram riscos com as características resultantes desse agravamento de 
risco.
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Cláusula 13ª
Sinistro e Agravamento do Risco

 1. Se antes da cessação ou da alteração do contrato nos termos previstos na cláusula 
anterior ocorrer o sinistro cuja verificação ou consequência tenha sido influenciada 
pelo agravamento do risco, o Segurador:

 
 a) Cobre o risco, efectuando a prestação convencionada, se o agravamento tiver 

sido correcta e tempestivamente comunicado antes do sinistro ou antes de 
decorrido o prazo previsto no número 1 da cláusula anterior;

 b) Cobre parcialmente o risco, reduzindo-se a sua prestação 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 tem-
pestivamente comunicado antes do sinistro;

 c) Pode recusar a cobertura em caso de comportamento 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, o Segurador 
não está obrigado ao pagamento da prestação se demonstrar que, em caso al-
gum, celebra contratos que cubram riscos com as características resultantes desse 
agravamento de risco.

Capítulo III
PAGAMENTO DOS PRéMIOS E ALTERAÇÕES DO PRéMIO

Cláusula 14.ª

Pagamentos dos Prémios

 1. O prémio ou fracção inicial é devido na data da celebração do contrato, ficando a 
eficácia do contrato sempre dependente do respectivo pagamento prévio do res-
pectivo prémio ou fracção inicial. 

 2. Os prémios ou fracções de anuidades são devidos nas datas estabelecidas no contrato, 
e a parte do prémio de montante variável relativa a acerto de valor ou a parte do prémio 
correspondente a alterações do contrato  são devidas nas datas indicadas nos respectivos 
avisos.

 3. O Segurador encontra-se obrigado, até 30 dias antes da data em que o prémio ou fracção 
subsequente é devido, a avisar, por escrito, o Tomador do 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 do seu não pagamento, o Segurador pode 
optar por não proceder ao envio do aviso previsto no número anterior.

 5.  Nos termos da lei, a falta de pagamento do prémio ou fracção na data indicada no 
aviso determina a não renovação ou a resolução automática  e imediata do contrato, 
na data em que o pagamento seja devido.
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 6. O não pagamento até à data do vencimento de um prémio adicional resultante de uma modifi-
cação contratual determina a ineficácia da alteração, subsistindo o contrato com o âmbito e nas 
condições que vigoravam antes da pretendida modificação, a menos que a subsistência do con-
trato se revele impossível, caso em que se considera resolvido na data do vencimento do prémio 
não pago.

 7. A falta de pagamento, na data indicada no aviso de pagamento, de um prémio adi-
cional decorrente de um pedido do Tomador do Seguro para extensão da garantia 
determinará que se mantenham as condições contratuais em vigor anteriormente 
àquele pedido, desde que não implique agravamento do risco inicial. 

 8. O seguro considera-se em vigor sempre que o recibo tenha sido entregue ao Tomador do 
Seguro por entidade expressamente designada pelo Segurador para o recebimento do prémio 
respectivo.  

 Cláusula 15.ª

Alteração do Prémio 

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

            

Capítulo IV
BASE, INÍCIO DA COBERTURA E DE EFEITO, DURAÇÃO DO CONTRATO, 

REDUÇÃO E RESOLUÇÃO DO CONTRATO E INEXISTÊNCIA DO RISCO
     
 Cláusula 16.ª

Base do Contrato 

O presente contrato baseia-se nas declarações do Tomador do Seguro constantes da proposta de 
seguro e naquelas 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 do risco 
ou possam influir na aceitação do referido contrato ou na correcta determinação do prémio aplicá-
vel.

Cláusula 17.ª

Início da Cobertura e de Efeitos 

 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 seguinte ao da aceitação da proposta pelo Segurador, 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 pelo Segurador.

 2. O contrato de seguro tem-se por concluído nos termos propostos em caso de silêncio do Se-
gurador durante 14 dias contados da recepção de proposta do Tomador do Seguro feita em 
impresso do próprio Segurador, devidamente preenchido, acompanhado dos documentos que 
o Segurador tenha indicado como necessários e entregado ou recebido no local indicado pelo 
Segurador. 

Cláusula 18.ª

Duração do Contrato

 1. O contrato poderá ser celebrado por um período certo e determinado (seguro temporário) ou 
por um ano a continuar pelos anos seguintes conforme estipulado nas Condições Particulares.
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 2. Quando for celebrado por um período de tempo determinado, o contrato cessa os seus efeitos 
às vinte e quatro horas do último dia.        
 

 3. Quando o contrato for celebrado por um ano a continuar pelos seguintes, considera-
se sucessivamente renovado por períodos que, salvo convenção em contrário nas 
Condições Particulares, serão anuais,  excepto se qualquer das partes o denunciar 
por correio registado, ou por outro meio do qual fique registo escrito, com a antece-
dência mínima de 30 dias em relação ao termo da anuidade.

Cláusula 19.ª

 Redução e Resolução do Contrato

 1. A falta de pagamento do prémio inicial, ou da primeira fracção deste, na data do 
vencimento determina a  resolução automática do contrato a partir da data da sua 
celebração.            
  

 2. O contrato de seguro pode ser resolvido por qualquer das partes a todo o tempo, 
havendo justa causa, nos termos gerais.   

 
 3. A redução ou resolução do contrato produz os seus efeitos às 24 horas do próprio 

dia em que ocorra.          
    

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

 5. Em caso de resolução, o Segurador terá direito ao valor do prémio calculado pro rata 
temporis, na medida em que tenha suportado o risco até à resolução do contrato.   
   

  6. Caso o Segurador proceda à resolução do contrato em consequência de fraude do 
Tomador do Seguro ou de qualquer Segurado, tem o mesmo 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 corres-
pondente ao período de tempo contratual que deixou de correr, a partir da data de 
efeito de resolução.          
   

 7. Sempre que o Tomador do 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 ao Segurador, até 20 dias após a não renovação ou a resolução 
automática aí previstas.          
   

Cláusula 20.ª

 Inexistência do Risco 
           
 1. Salvo nos casos legalmente previstos, o contrato de seguro é nulo se, aquando da 

celebração, o Segurador, o Tomador do Seguro ou o Segurado tiver conhecimen-
to de que o risco cessou.         
    

 2. O Segurador não cobre sinistros anteriores à data da celebração do contrato quando 
o Tomador do Seguro ou o Segurado deles tivesse conhecimento nessa data.

 3. O contrato de seguro não produz efeitos relativamente a um risco futuro que não 
chegue a existir.           
   

 4. Nos casos previstos nos números anteriores, o Tomador do Seguro tem direito à 



10Liberty Pet         10

devolução do prémio pago, deduzido das despesas necessárias à celebração do 
contrato suportadas pelo Segurador de boa fé.      
        

 5. Em caso de má fé do Tomador do Seguro, o Segurador de boa fé tem direito a reter 
o prémio pago.           

 6. Presume-se a má fé do Tomador do Seguro se o Segurado tiver conhecimento, 
aquando da celebração do contrato de seguro, de que ocorreu o sinistro.   
             
 

Capítulo V
VALOR SEGURO E PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO

Cláusula 21.ª

Valor Seguro
             
 1. A responsabilidade do Segurador é sempre limitada, seja qual for o número de 

lesados por um sinistro, à importância máxima fixada nas Condições Particulares 
da Apólice, que não será inferior ao valor mínimo que, em cada caso, a lei exija no 
âmbito dos seguros obrigatórios, seja qual for o número de pessoas lesadas por 
um sinistro;

              
São ainda limites de indemnização:

            
 a) Por sinistro: o montante máximo pelo qual o Segurador responde no âmbito 

de todas as indemnizações, exigidas ao Segurado;
 b) Por anuidade: o montante total que o Segurador, dentro do âmbito referido 

em a), despenderá durante um ano de seguro, qualquer que seja o número 
de sinistros.

 2. Salvo convenção em contrário:

 a) Quando a indemnização atribuída aos lesados for igual ou exceder o capital 
seguro, o Segurador não responderá pelas despesas judiciais;

 b) Se for inferior, o Segurador responderá pela indemnização e pelas mesmas 
despesas até ao limite do capital seguro;    

 c) O Segurado obriga-se a reembolsar o Segurador pelas despesas judiciais 
por este despendidas, desde que, juntamente com a indemnização atribuída, 
excedam a importância máxima fixada nas Condições Particulares da Apóli-
ce.

             
 3. O Segurador responde por honorários de advogados e solicitadores que tenham 

sido por ele escolhidos.          
    

 4. Quando a indemnização devida ao lesado consistir numa renda, o Segurador afectará à consti-
tuição da respectiva provisão matemática a parte disponível do capital seguro, de acordo com 
as bases técnicas oficialmente estabelecidas para o efeito.      
       

 5. Após a ocorrência de um sinistro, o capital seguro será reduzido do montante correspondente 
às indemnizações pagas.          
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 Cláusula 22.ª

 Pagamento de Indemnização
             
Salvo convenção em contrário, expressa nas Condições Particulares, o Segurador indemnizará em 
Euros e em Portugal, entendendo-se cumprida a sua obrigação no momento em que colocar à  
disposição do Beneficiário cheque ou outro meio de pagamento, a seu favor, da quantia que está 
obrigado a indemnizar, segundo o direito aplicável. 
      

Capítulo VI
DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO SEGURADO

 
Cláusula 23.ª

Direitos do Segurado
             
 1. O Segurador substituirá o Segurado na regularização amigável ou litigiosa de qualquer sinistro 

que, ao abrigo do presente contrato, ocorra durante o período de vigência do mesmo.
              
 2. As averiguações e peritagens necessárias ao reconhecimento do sinistro e à avaliação dos  

danos deverão ser efectuadas pelo Segurador, com a adequada prontidão e diligência, sob 
pena de aquela responder por perdas e danos.

 3. Sem prejuízo no disposto da Cláusula 21.ª, o Segurador suportará as despesas, incluindo as 
judiciais, decorrentes da regularização de sinistros referida nos números anteriores.   
           

 4. A indemnização deverá ser paga logo que concluídas as investigações e peritagens necessárias 
ao reconhecimento da responsabilidade do Segurado e à fixação do montante dos danos.

 5. A obrigação do Segurador vence-se decorridos 30 dias sobre o apuramento dos factos, após  a  
confirmação da ocorrência do sinistro e de todas as suas causas, circunstâncias e conse-
quências.

Cláusula 24.ª

Obrigações do Segurado

1.  Em caso de sinistro coberto pelo presente contrato, o Segurado, sob pena de res-
ponder por perdas e danos, obriga-se a:

 
 a) Comunicar tal facto, por escrito, ao Segurador, no mais curto prazo de tempo 

possível, nunca superior a oito (8) dias, a contar do dia da ocorrência ou do 
dia em que tenha conhecimento da mesma;

 b) A tomar todas as medidas ao seu alcance no sentido de evitar ou limitar as consequên-
cias do sinistro;

 c) A conceder ao Segurador o direito de orientar e resolver os processos resultantes de  
sinistros cobertos pela apólice outorgando por procuração bastante os necessários  
poderes, bem como, fornecer e facilitar todos os documentos, testemunhas e outras 
provas ao seu alcance.

 2. O Segurado não poderá também, sob pena de responder por perdas e danos:

 a) Abonar extra-judicialmente a indemnização reclamada sem autorização escrita do  
Segurador, formular ofertas, tomar compromissos ou praticar qualquer acto tendente a 
reconhecer a responsabilidade do Segurador, a fixar a natureza e valor da indemnização 
ou que, de qualquer forma, estabeleça ou signifique a sua responsabilidade; 

 b) Dar conselhos e assistência, adiantar dinheiro, por conta, em nome ou sob a responsa-
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bilidade do Segurador, sem sua expressa autorização; 
 c) Dar ocasião, por omissão ou negligência, a sentença favorável a terceiro ou, quando 

não der imediato conhecimento ao Segurador, a qualquer procedimento judicial inten-
tado contra ele por motivo de sinistro a coberto da Apólice. 

 3. O Segurado obriga-se a reembolsar o Segurador pelas despesas judiciais por este 
despendidas desde que estas, juntamente com a indemnização atribuída, exce-
dam  a importância máxima fixada nas Condições Particulares da Apólice.

Capítulo VII
DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Cláusula 25.ª

Intervenção de Mediador de Seguros
             
 1. Nenhum Mediador de Seguros se presume autorizado a, em nome do Segurador, celebrar ou 

extinguir contratos de seguro, a contrair ou alterar as obrigações deles emergentes ou a validar 
declarações adicionais, salvo o disposto nos números seguintes.

              
 2. Pode celebrar contratos de seguro, contrair ou alterar as obrigações deles emergentes ou 

validar declarações adicionais, em nome do Segurador, o Mediador de Seguros ao qual o  
Segurador tenha conferido, por escrito, os necessários poderes.

              
 3. Não obstante a carência de poderes específicos para o efeito da parte do Mediador de Segu-

ros, o seguro considera-se eficaz quando existam razões ponderosas, objectivamente apre-
ciadas, tendo em conta as circunstâncias do caso, que justifiquem a confiança do Tomador 
do Seguro de boa fé na legitimidade do mediador, desde que o Segurador tenha igualmente 
contribuído para fundar a confiança do Tomador do Seguro.

             
Cláusula 26.ª

Comunicações e Notificações entre as Partes

 1.  As comunicações ou notificações devem revestir forma escrita ou serem prestadas por outro 
meio do qual fique registo duradouro.

              
 2. O Segurador só está obrigado a enviar as comunicações ou notificações se o destinatário das 

mesmas estiver devidamente identificado no contrato, considerando-se validamente efectua-
das se remetidas para o respectivo endereço constante da apólice.

Cláusula 27.ª

Direito de Regresso

Ao Segurador, uma vez liquidada a indemnização, assiste o direito de regresso contra o 
Segurado:
 
 a) Pelas indemnizações pagas, decorrentes de actos ou omissões dolosas do 

Segurado, ou de pessoas por quem este seja civilmente responsável, ou do 
detentor do animal;

 b) Pelos danos decorrentes de actos ou omissões do Segurado, ou de pessoas 
por quem ele seja civilmente responsável, ou pelo detentor do animal, quan-
do praticados em estado de demência ou sob a influência do álcool, estupe-
facientes ou outras drogas ou produtos tóxicos.
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Cláusula 28.ª

Sub-rogação

 1.  O Segurador, uma vez paga a indemnização, fica sub-rogado, até à concorrência 
da quantia indemnizada, em todos os direitos do Segurado contra Terceiro respon-
sável 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 volun-
tário que possa impedir ou prejudicar o exercício desses direitos.

Cláusula 29.ª

Insuficiência do Capital

  1.  No caso de coexistirem vários lesados pelo mesmo sinistro e o montante dos danos 
exceder o capital seguro por sinistro, a responsabilidade do Segurador reduzir-se-

  -á, salvo convenção em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares, pro-
porcionalmente em relação ao montante dos danos sofridos por cada um, até à 
concorrência desse capital.

         
 2. O Segurador que, de boa fé e por desconhecimento de outras pretensões, efectuar 

o pagamento de indemnizações de valor superior ao que resulta do disposto no nú-
mero anterior, fica liberado para com os outros lesados pelo que exceder o capital 
seguro.

Cláusula 30.ª

Pluridade de Contratos

  1.  Quando um mesmo risco relativo ao mesmo interesse e por idêntico período esteja seguro por 
vários Seguradores, o Tomador do Seguro ou o Segurado deve informar dessa circunstância  
o Segurador, logo que tome conhecimento da sua verificação, bem como aquando da partici-
pação de sinistro.

         
 2. A omissão fraudulenta da informação referida no número anterior exonera o Segurador da res-

pectiva prestação.
         
 3. O sinistro verificado no âmbito do  contrato referidos no número 1 é indemnizado por qualquer 

dos Seguradores, à escolha do Segurado, dentro dos limites da respectiva obrigação.

Cláusula 31.ª

Modo de Efectuar Reclamações

O Tomador do Seguro, e o Segurado podem, caso o pretendam, solicitar a intervenção do Instituto de 
Seguros de Portugal, para questões relativas ao contrato de seguro sem prejuízo do direito de recurso 
a Tribunal.

Para apresentar qualquer reclamação relativa ao seu contrato, poderão:

a)  Deslocar-se a qualquer Espaço Liberty Seguros em Portugal; 
b)  Enviar comunicação para Liberty Seguros SA – cujo endereço é Av. Fontes Pereira de Melo,  

nº. 6, 11º – 1069-001 Lisboa; 
c)  Enviar comunicação para Liberty Seguros S.A. – Gestão de Reclamações, cujo endereço é  

Av. Fontes Pereira de Melo, nº. 6, 11º – 1069-001 Lisboa; 
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d)  Enviar e-mail para contact_center@libertyseguros.pt 

Cláusula 32.ª

Autoridade de Supervisão Competente 

A autoridade de supervisão competente no âmbito desta modalidade é o Instituto de Seguros de 
Portugal.  

Cláusula 33.ª

Lei Aplicável 

 A lei aplicável a este contrato é a lei portuguesa, salvo convenção legalmente admitida e expressa 
noutro sentido na Condições Particulares. 

Cláusula 34.ª

Foro

O foro competente para dirimir qualquer litígio emergente deste contrato é o fixado na lei.
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CONDIÇÕES ESPECIAIS DO SEGURO

1. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ANIMAIS PERIGOSOS E ANIMAIS 
 POTENCIALMENTE PERIGOSOS

Capítulo I
DEFINIÇÕES, ÂMBITO DA COBERTURA E EXCLUSÕES

Cláusula 1.ª

Definições

 Para efeitos da presente Condição Especial, entende-se por: 

 1.  Animal perigoso 
  
  Qualquer animal que se encontre numa das seguintes condições:
 
 a) Tenha mordido, atacado ou ofendido o corpo ou a saúde de uma pessoa;
 b) Tenha ferido gravemente ou morto um outro animal fora da propriedade do detentor;
 c) Tenha sido declarado, voluntariamente, pelo seu detentor, à junta de freguesia da sua 

área de residência, que tem um carácter e comportamento agressivos;
 d) Tenha sido considerado pela autoridade competente como um risco para a segurança 

de pessoas ou animais, devido ao seu comportamento agressivo ou especificidade fisio-
lógica.

 
2.  Animal potencialmente perigoso
  
  Qualquer animal que, devido às características da espécie, comportamento agressivo, tama-

nho ou potência de mandíbula, possa causar lesão ou morte a pessoas ou outros animais, 
nomeadamente as seguintes raças: 

 a) Cão de fila brasileiro;
 b) Dogue argentino;
 c) Pit Bull Terrier;
 d) Rottweiller;
 e) Staffordshire terrier americano;
 f) Staffordshire bull terrier;
 g) Tosa inu;
 h) Cães resultantes de cruzamentos destas raças entre si ou cruzamentos destas com outras  

raças, obtendo assim uma tipologia semelhante a algumas das raças acima referidas.

Cláusula 2.ª

Âmbito da cobertura

O presente contrato garante, até ao limite indicado nas Condições Particulares, as con-
sequências pecuniárias da responsabilidade civil extracontratual que legalmente possa 
ser imputada ao Segurado, em consequência de danos patrimoniais e não patrimoniais 
devidos a lesões corporais e/ou materiais causadas a Terceiros pela detenção do animal 
perigoso e/ou potencialmente perigoso, também identificado nas Condições Particulares.
 

Cláusula 3.ª

Exclusões

 1.  Para além das exclusões previstas nas Condições Gerais, fica excluída do presente 
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contrato a indemnização decorrente de:  
  a) Danos sofridos pelos próprios animais;
 b) Danos sofridos pelo Segurado, empregados do Segurado e seu agregado 

familiar;
 c) Danos causados aos bens de que o Segurado seja proprietário ou usufrutu-

ário;
 d) Danos ocorridos quando os animais se encontrem sob o domínio de Tercei-

ros, que não sejam empregados do Segurado, a qualquer título;
e) Danos ocasionados em consequência de furto, roubo ou desaparecimento 

dos animais seguros;
 f) Danos causados a veículos transportadores dos animais seguros;
 g) Danos causados a outros animais considerados perigosos e potencialmente 

perigosos nos termos legalmente definidos.
             
 2.  Fica igualmente excluída a indemnização e o reembolso de qualquer multa, coima 

ou penalidade, de quaisquer danos decorrentes de circunstâncias susceptíveis de 
gerar a nulidade deste contrato. 

 
2. RESPONSABILIDADE CIVIL DE OUTROS ANIMAIS DE COMPANHIA E 

MATILHAS

Capítulo I  
DEFINIÇÕES, ÂMBITO DA COBERTURA E EXCLUSÕES

            

Cláusula 1.ª

Definições

Para efeitos da presente Condição Especial, entende-se por:

a)  Animal de Companhia: qualquer animal detido ou destinado a ser detido pelo homem, desi-
gnadamente no seu lar, para seu entretenimento e companhia;

b)  Matilha: o conjunto de canídeos, que não exceda 25 animais, destinados à caça.

Cláusula 2.ª

Âmbito da cobertura

Esta cobertura garante, até ao limite indicado nas Condições Particulares, as conse-
quências pecuniárias da Responsabilidade Civil Extracontratual que legalmente possa 
ser imputada ao Segurado, em consequência de danos patrimoniais e não patrimoniais 
devidos a lesões corporais e/ou materiais causadas a terceiros pela detenção de qual-
quer Animal de Companhia, e/ou pela detenção e utilização de uma Matilha, conforme 
identificado nas Condições Particulares.

Cláusula 3.ª

Exclusões

 1.  Para além das exclusões previstas nas Condições Gerais, fica excluída do presen-
te contrato a indemnização decorrente de:

 
 a) Danos sofridos pelos próprios animais;
 b) Danos sofridos pelo Segurado, empregados do Segurado e seu agregado 

familiar;
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 c) Danos causados aos bens de que o Segurado seja proprietário ou usufrutuá-
rio;

 d) Danos ocorridos quando os animais se encontrem à guarda ou sob o domínio 
de Terceiros;

 e) Danos causados aos veículos transportadores dos animais seguros;
 f) Danos causados pelos animais seguros no âmbito de actividades profissio-

nais;
 g) Danos causados por contágio/transmissão de doenças animais.

2.  Fica igualmente excluída a indemnização e o reembolso de qualquer multa, coima 
ou penalidade, de quaisquer danos decorrentes de circunstâncias susceptíveis de 
gerar a nulidade deste contrato. 

3. CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA A ANIMAIS

Cláusula 1.ª

Definições

 Para efeitos da presente Condição Especial, entende-se por: 

  1.  Animal Seguro: Os animais de companhia, registados pelo Segurado e que habitem na residência 
do mesmo, e que sejam abrangidos como tal pela respectiva definição legal.

         
 2. Doença: Toda a alteração súbita e imprevisível do estado de saúde do animal seguro.

  3.  Acidente: Qualquer facto acidental que provoque ao Animal Seguro danos físicos.   
      

 
 Cláusula 2.ª

Garantias

1.  Informação Médico-Veterinária
  
  No caso de acidente ou doença súbita de que seja vítima o Animal Seguro, os Serviços de 

Assistência garantem a informação ao Segurado sobre os médicos veterinários que possam 
assistir o animal.

         
2.  Assistência médica em caso de acidente
  
  Se em consequência de acidente ocorrido durante o período de validade da apólice, o Animal 

Seguro necessitar de assistência médica, cirúrgica, farmacêutica ou hospitalar o Segurador, 
através dos serviços de assistência, suportará, até ao limite de 500,00 Euros por anuidade, ou 
reembolsará, mediante justificativos:

 a) As despesas e honorários do veterinário;
 b) Os gastos com medicamentos prescritos pelo médico veterinário;
 c) Os gastos de hospitalização.
  No máximo de 500,00 Euros por anuidade.

3.  Envio de veterinário ao domicílio incluindo vacinação
  
  O Segurador, através dos serviços de assistência, garante ainda o envio de um Veterinário ao 

domicílio para vacinação ou simples consulta. Os custos da deslocação e respectivos honorá-
rios clínicos são de conta do Segurado e pagos no final da intervenção.  
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4.  Transporte de Urgência
  
  Em caso de acidente ou doença súbita de que seja vítima o Animal Seguro e em que este tenha 

que, imperativamente, ser observado em consultório ou clínica veterinária e não seja possível 
ao Segurado assegurar o transporte imediato do animal, os Serviços de Assistência garan-
tem o respectivo transporte até ao local onde irá ser consultado, suportando as despesas de  
deslocação.

5.  Transporte de animais
  
  Em caso de necessidade, o Segurador, através dos serviços de assistência, promoverá o envio 

de meios de transporte para o Animal Seguro, sendo da responsabilidade do Segurado garantir 
as condições necessárias ao transporte do Animal Seguro. Os custos serão suportados pelo 
segurado.

         
6.  Envio de medicamentos ao domicílio
  
  Envio ao domicílio dos medicamentos prescritos por veterinário, sendo o custo destes suporta-

do pelo Segurado e liquidado no acto da entrega.
 
7.  Marcação de consultas por aviso
  
  O Segurador, através dos serviços de assistência, garante a marcação de consultas no veteri-

nário com a rotina e indicações que lhe forem solicitadas Segurado. Os custos das consultas 
em causa serão da responsabilidade do Segurado. 

       
8.  Banhos e tosquias ao domicílio
  
  O Segurador, através dos serviços de assistência, promoverá o envio de profissionais para ba-

nhos e tosquias ao Animal Seguro, sendo os custos de todos os serviços prestados, incluindo 
os consumos, da responsabilidade do Segurado.

9.  Entrega de rações ao domicílio

 A Seguradora encarregar-se-á do envio ao domicílio de rações, cabendo ao Segurado o custo 
do transporte assim como da respectiva ração. 

10.  Roubo ou Desaparecimento

 a) Se o Animal Seguro for vítima de roubo por terceiros ou desaparecer de casa, o Segu-
rador, através dos serviços de assistência, garante, após 72 horas da ocorrência desse 
acontecimento, a publicação de anúncios no intuito de o encontrar, suportando os res-
pectivos custos até ao limite máximo de 200,00 Euros por anuidade;

 b) No caso do Animal Seguro roubado ou desaparecido ser encontrado, os Serviços de  
Assistência informarão de imediato o segurado, suportando as despesas com a  
recuperação quando o local onde o animal se encontre seja superior a 50 km da sua 
residência.

11.  Reclamação Jurídica
  
  No caso em que o Animal Seguro seja vítima de roubo ou maus tratos, e o autor ou autores 

materiais sejam identificados, e o Segurado pretenda accionar judicialmente os mesmos, terá 
garantido, através de um dos Advogados dos Serviços de Assistência, o apoio jurídico neces-
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sário até ao limite fixado nas Condições Particulares.      
  

 12. Protecção Jurídica
  
  No caso do Animal Seguro provocar danos a terceiros, e ao Segurado seja intentada acção 

judicial, os Serviços de Assistência garantirão ao segurado o apoio jurídico necessário até ao 
limite estabelecido nas Condições Particulares.

13.  Guarda ou Estadia

 a) Se o Segurado necessitar de internamento hospitalar e se não tiver ninguém que habite 
na mesma residência e possa cuidar dos Animais Seguros, o Segurador, através dos 
serviços de assistência, garante a guarda dos referidos animais em estabelecimento 
adequado, suportando as respectivas despesas durante o período de internamento até 
ao limite das 20,00 €/dia no máximo de 300,00 Euros por anuidade. Não se encontram 
contemplados nesta garantia os gastos de alimentação e higiene, cujo custo ficará a 
cargo do Segurado;

 b) A guarda e estadia dos Animais Seguros estará também assegurada pelo Segurador 
sempre que o Segurado, por motivos profissionais ou de lazer, pretenda colocá-los em 
estabelecimento adequado, ficando no entanto a seu cargo as despesas diárias de guar-
da e estadia.     

 
14.  Registos e Licenças (cães e gatos)
  
  Os Serviços de Assistência disponibilizam um conjunto de informações ao segurado relativa-

mente à documentação necessária aos diversos registos e licenças dos Animais Seguros. 
 
15.  Informação Oferta / Procura de Animais de raça (cães e gatos)
  
  O Segurador, através dos Serviços de Assistência, dará todo o apoio ao Segurado através de 

uma base de dados relativamente à oferta e procura de animais de diversas raças nacionais e 
estrangeiras. Este serviço, meramente informativo, basear-se-á na recolha da informação junto 
de produtores, criadores e importadores de animais de raça, quanto à oferta, e do registo dos 
pedidos dos segurados, quanto à procura, estabelecendo o respectivo contacto. 

       
16.  Informação sobre Taxidermia
  
  No caso de morte do Animal Seguro, e quando o Segurado pretenda os serviços de um ta-

xidermista, os Serviços de Assistência darão todas as informações necessárias ao respectivo 
contacto.

17.  Despesas de funeral
  
  Em caso de morte do Animal Seguro, o Segurador encarregar-se-á de organizar o enterro e 

suportará as respectivas despesas, até ao limite máximo de 500,00 Euros, desde que a comu-
nicação do evento se faça nas 24 horas seguintes ao óbito.      
   

18.  Regresso antecipado por morte do animal seguro
  
  Se o Segurado tiver que interromper uma viagem por morte, em Portugal, do Animal Seguro, 

o Segurador suporta as despesas com o transporte, pondo à sua disposição um bilhete de 
comboio de 1ª classe ou avião de classe turística, para o trajecto do local onde se encontra até 
ao seu domicílio.
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19.  Serviços Adicionais
  
  O Segurador poderá ainda facultar informações relativamente a: Associação de defesa dos ani-

mais, escolas de treino, hotéis para animais, banhos e tosquias, clínicas, farmácias de serviço, 
institutos de beleza, lojas de animais, exposições e eventos, adopção de animais e outras no 
âmbito de ajuda aos animais domésticos.        

 Cláusula 3.ª

Exclusões

  1. Exclusões de âmbito geral
  
  Não ficam também garantidas por esta Condição Especial as prestações que não te-

nham sido solicitadas ao Segurador através do Serviço de Assistência e não tenham 
sido efectuadas com o seu acordo, salvo nos casos de força maior ou de impossibili-
dade material demonstrada.         

 2. Exclusões específicas e relativas à cláusula 2 da presente Condição Especial

 a) Doenças pré-existentes e anteriores ao início do contrato.
 b) Os sinistros e suas consequências ocorridos por acto doloso do segurado e 

pessoas que coabitem com o mesmo. 
 c) Os danos causados ou sofridos pelos animais domésticos em consequência 

de actos praticados sob influência do álcool (de acordo com os parâmetros 
utilizados na condução automóvel), ingestão de drogas, estupefacientes e 
similares. 

 d) Os acidentes originados por perturbação da ordem pública.
 e) O envio de Veterinário à residência sempre que por indicações telefónica do 

profissional entenda que a sintomatologia obriga à presença do animal em 
clínica para o respectivo tratamento. 

 f) Gastos médicos em consequência de acidente ocorrido fora do domicílio do 
Animal Seguro sempre que este circule ou se encontre sem trela.


