
APÓLICE DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO

SOBRE MERCADORIAS EM TRÂNSITO EM PORTUGAL

CONDIÇÕES  GERAIS

Entre a Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A., adiante designada por Tranquilidade e o Tomador de Seguro mencionado nas
Condições Particulares, é estabelecido um contrato de seguro, que se regula pelas Condições Gerais, Especiais e Particulares
constantes da presente Apólice.

ARTIGO PRELIMINAR

CAPÍTULO I

Definições, Objecto, Garantias 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 DE SEGURO: Pessoa ou entidade que celebra com
a Tranquilidade o presente contrato e é responsável pelo
pagamento do prémio;

c ) SEGURADO: Pessoa ou entidade no interesse da qual o
contrato é celebrado, designadamente, o transportador tal como
definido no regime jurídico do contrato de transporte rodoviário
nacional de mercadorias;

d ) TRANSPORTADORES SUCESSIVOS OU SUB-CONTRA-
TADOS: Pessoas ou entidades com quem o Tomador de Seguro/
/ Segurado contrata o transporte sucessivo das mercadorias que
lhe são confiadas para esse efeito ou sobre quem recai a
incumbência de completar ou realizar o transporte;

e ) VEÍCULOS RODOVIARIOS: Automóveis ligeiros, pesados,
articulados ou não, reboques, tractores, e semi-reboques,
devidamente licenciados para o transporte de mercadorias.
Para efeitos desta apólice a palavra “veículo” inclui
“contentores”.

f ) SINISTRO: Evento ou série de eventos susceptíveis de fazer
funcionar as garantias da apólice;

g ) FRANQUIA: Importância que, em caso de sinistro, fica a cargo
do Tomador de Seguro e/ou do Segurado, e cujo montante está
estipulado nas Condições Particulares.

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

i ) CONDIÇÕES GERAIS: Conjunto de cláusulas que definem e
regulamentam obrigações genéricas e comuns inerentes a um
ramo ou modalidade de seguro;

j ) CONDIÇÕES ESPECIAIS: Cláusulas que visam esclarecer,
completar ou especificar disposições das Condições Gerais;

k ) CONDIÇÕES PARTICULARES: Documento onde se encon-
tram os elementos específicos e individuais de cada contrato,
que o distinguem de todos os outros;

l ) ACTA ADICIONAL: Documento que titula a alteração de uma
Apólice.

ART. 2.º – Objecto do Contrato

Sujeito aos termos, condições, limites de responsabilidade e excepções
contidas nesta apólice ou em acta adicional à mesma, o presente
contrato tem por objecto a garantia pela Tranquilidade da
responsabilidade civil pelas indemnizações que o Segurado venha a ser
legalmente compelido a pagar, na sua qualidade de transportador, ao
abrigo do regime jurídico do contrato de transporte rodoviário nacional
de mercadorias, adiante designado por regime legal especial aplicável.

ART. 3.º – Âmbito da Garantia

1. A garantia abrange as indemnizações resultantes da perda,
destruição ou avaria sofrida pelas mercadorias transportadas
quando :

a ) Ocorrida durante o trânsito nos veículos do Segurado,
incluindo todos os meios de transporte rodoviário, cujas
matrículas estejam expressamente identificadas nas
Condições Particulares, que sejam utilizados sob a sua
direcção ou controlo;

b ) Consequência de operações de carga e descarga, bem
como da armazenagem temporária no decurso normal de
trânsito, quer se trate de armazenagem dentro ou fora do
veículo, desde que essa armazenagem não ultrapasse
cinco (5) dias. 

2. A cobertura garantida por esta apólice não é, em caso algum,
extensiva à responsabilidade civil dos transportadores
sucessivos e / ou sub-contratados.
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ART. 4.º –  Exclusões do Contrato

1. Ficam expressamente excluídas das garantias concedidas por
este contrato as indemnizações ou outros montantes a cargo do
Segurado em consequência de :

a ) Perda, avaria ou demora devido à natureza ou vício próprio
da mercadoria, a culpa do expedidor ou do destinatário, a
caso fortuito ou de força maior;

b ) Perda ou avaria resultante dos riscos inerentes a qualquer
dos seguintes factos:

– Falta ou defeito da embalagem relativamente às
mercadorias que, pela sua natureza, estão sujeitas a
perdas ou avarias quando não estão devidamente
embaladas; 

– Manutenção, carga, arrumação ou descarga da
mercadoria pelo expedidor ou pelo destinatário ou por
pessoas que actuem por conta destes; 

– Insuficiência ou imperfeição das marcas ou dos
símbolos dos volumes.

c ) Documentação inadequada, errada ou insuficiente;

d ) Declaração de valor de interesse especial na entrega da
mercadoria, para o caso de perda, avaria ou incum-
primento do prazo convencionado; 

e ) Entrega mediante reembolso, quando a mercadoria for
entregue ao destinatário sem cobrança;

f ) Demora na entrega, perdas indirectas e perdas de mercado;

g ) Falência ou dificuldade económica do Segurado;

h ) Míldio, insuficiência de isolamento, avaria mecânica e/ou
eléctrica que não derive de um facto externo, contami-
nação, falta de peso, evaporação, manchas;

i ) Furto simples ou mero desaparecimento das mercadorias;

j ) Incêndio, furto, ainda que a sua prática possa ser inequi-
vocamente comprovada através de vestígios, ou roubo do
veículo e/ou das mercadorias nele carregadas, quando
deixados sem guarda, excepto nos casos em que:

i) o veículo e/ou reboque e/ou contentor se encontre
estacionado dentro de edifício ou em pátios
totalmente interiores, que sejam devidamente
fechados com chave ou estejam sob constante
vigilância, e,

ii) o veículo e/ou reboque e/ou contentor tenha todas as
portas fechadas à chave e todas as chaves tenham
sido retiradas, na medida em que os regulamentos
locais de incêndio o permitam, ou,

iii) Quando os requisitos acima não sejam exequíveis,
desde que o incêndio, furto ou roubo, ocorra entre as
06H00 e as 20H00 e o Segurado demonstre ter
tomado as devidas precauções de segurança para
prevenir estas situações.

k ) Furto, quer existam ou não vestígios da sua prática, ou
roubo do veículo ou das mercadorias nele carregadas,
sempre que o motorista, abandone o veículo, deixando-o
estacionado sem guarda, durante os fins-de-semana, entre
as 20H00 horas de Sexta-feira e as 06H00 horas da
Segunda-feira seguinte;

l ) Dolo do Segurado ou das pessoas encarregadas da
condução ou do acompanhamento do veículo;

m ) Infracções às normas e regulamentos legais;

n ) Acções ou omissões do condutor do veículo quando este
apresentar taxa de alcoolémia superior ao limite legal em
vigor, se estiver sob a influência de estupefacientes e
medicamentos fora da prescrição médica, substâncias
psicotrópicas ou produtos de efeito análogo;

o ) Responsabilidade directa ou indirectamente causada ou
resultante de :

– Guerra, guerra civil, invasão, actos de inimigos
estrangeiros, rebelião, revolução, insurreição, poder
militar ou usurpado, actos de terrorismo, confiscação,
nacionalização ou requisição, destruição por ou sob
ordem de qualquer governo ou autoridades pública ou
local; 

– greves, “ lock-outs”, distúrbios laborais, tumultos e
comoções civis;

– ionização, radiação ou contaminação por radioac-
tividade de qualquer combustível ou desperdício nuclear
ou da sua combustão.

p ) Falta de subordinação da guia de transporte ao definido no
regime legal especial aplicável;

q ) Contacto com a água da chuva proveniente do mau estado
de conservação dos toldos das viaturas;

r ) Medidas sanitárias de desinfecção.

2. Salvo acordo prévio da Tranquilidade, mediante o pagamento de
um prémio adicional e definição de condições previamente à
data de início do transporte, não ficam compreendidas no
âmbito da cobertura desta apólice as indemnizações que
resultem do transporte de :

a ) Animais vivos, jóias, peles, relógios, metais e pedras
preciosas, objectos de arte e colecção, notas de banco,
lingotes de ouro ou prata, moedas, títulos de crédito,
documentos, selos, manuscritos, desenhos, projectos ou
planos;

b ) Lâminas de barbear, artigos de perfumaria e cosmética,
bebidas alcoólicas, todo o tipo de software e hardware
informáticos, equipamentos eléctricos e electrónicos, de
som e imagem domésticos ou industriais, tabaco manu-
facturado, recheios de casa, metais não ferrosos e
sucatas, explosivos, armamento, metais e materiais
radioactivos;

c ) Mercadorias sob temperatura controlada; 

d ) Mercadorias usadas de toda e qualquer espécie, assim
como as que sejam objecto de devolução. 

CAPÍTULO II

Formação do Contrato e Suas Alterações

ART. 5.º – Formação do Contrato

1. O contrato baseia-se nas declarações efectuadas pelo Tomador
de Seguro na proposta, onde devem estar mencionados, com
toda a verdade, os factos ou circunstâncias essenciais à exacta
apreciação do risco e que possam influir na aceitação do
contrato e na correcta determinação do prémio aplicável.

2. A proposta considera-se aprovada se, no prazo de quinze (15)
dias a contar da data da sua recepção, a Tranquilidade não tiver
comunicado ao proponente a aceitação ou recusa do contrato ou
ainda a necessidade de recolher informações essenciais à
avaliação do risco.

3. 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. 
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ART. 6.º – Efeitos do Contrato

1. As coberturas e riscos garantidos pelo presente contrato de
seguro só produzem efeitos após o pagamento do prémio ou
fracção inicial.

2. Quando por acordo entre a Tranquilidade e o Tomador de
Seguro, o prémio ou fracção inicial não for pago na data de
início ou de celebração, o contrato fica suspenso, não
produzindo quaisquer efeitos até que o referido prémio ou
fracção seja liquidado à Tranquilidade.

ART. 7.º – Nulidade do Contrato

1. Este contrato considerar-se-á nulo e, consequentemente, não
produzirá quaisquer efeitos em caso de sinistro quando, da parte
do Tomador de Seguro e/ou do Segurado tenha havido falsas
declarações, omissões, dissimulações ou reticências que
poderiam ter influído na existência e condições do contrato.

2. Quando as referidas declarações tenham sido feitas de má-fé, a
Tranquilidade terá direito ao prémio.

ART. 8.º – Agravamento do Risco

1. O Tomador de Seguro e / ou o Segurado devem participar à
Tranquilidade quaisquer factos ou circunstâncias que alterem as
condições do risco seguro, por correio registado e no prazo de
oito (8) dias a contar da data em que deles tenham
conhecimento.

2. Se os factos ou circunstâncias comunicados pelo Tomador de
Seguro e / ou o Segurado ou conhecidos pela Tranquilidade
determinarem o agravamento do risco, a Tranquilidade poderá
optar, nos quinze (15) dias subsequentes, entre a apresentação
de novas condições ou a resolução do contrato nos termos
previstos no artigo 11.º.

Não exercendo nenhuma dessas opções, considera-se que se
mantêm as mesmas condições para o risco alterado.

3. Se o Tomador de Seguro não concordar com as novas condições
que lhe forem apresentadas, poderá igualmente optar pela
resolução do contrato nos termos previsto no artigo 11.º.

4. Se o Tomador de Seguro e /ou o Segurado não comunicarem as
referidas alterações de risco à Tranquilidade ou ainda, se entre a
data da alteração e a data da apresentação de novas condições ou
da resolução do contrato ocorrer algum sinistro, a indemnização
a pagar reduzir-se-á proporcionalmente à diferença entre o
prémio cobrado pela Tranquilidade e aquele que cobraria para o
risco agravado.

CAPÍTULO III

Duração do Contrato

ART. 9.º – Duração do Contrato

1. O contrato de seguro tem a duração indicada nas Condições
Particulares.

2. Quando o contrato for celebrado por um ano a continuar pelos
seguintes, considera-se sucessivamente renovado por períodos
anuais, a menos que alguma das partes o denuncie nos termos
previstos no artigo seguinte.

ART. 10.º – Denúncia do Contrato

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

2. A Tranquilidade ou o Tomador de Seguro, mediante comu-
nicação escrita à outra parte com trinta (30) dias de antecedência
em relação à data de efeito, poderão denunciar o contrato na
data do seu vencimento.

ART. 11.º – Resolução do Contrato

1. O Tomador de Seguro e/ou o Segurado poderão, a todo o tempo,
resolver o contrato, mediante comunicação escrita à
Tranquilidade, com antecedência mínima de trinta (30) dias em
relação à data em que a resolução produza efeitos.

2. A Tranquilidade poderá resolver o contrato nos casos previstos
na Lei, nomeadamente, em consequência de :

a ) Falta de pagamento do prémio, conforme previsto no
artigo 13.º;

b ) Fraude ou tentativa de fraude do Tomador de Seguro e / ou
do Segurado ou ainda do terceiro lesado com cumpli-
cidade destes;

c ) Agravamento do risco, conforme previsto no artigo 8.º;

d ) Não aceitação pela Tranquilidade de alterações ao contrato
propostas pelo Tomador de Seguro / Segurado;

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

f ) Alterações das circunstâncias nas quais as partes basearam
o contrato e que determinam um desequilíbrio despropor-
cionado das prestações.

3. Sem prejuízo de outras causas de resolução convencionadas
entre as partes e constantes das Condições Particulares, a
Tranquilidade poderá igualmente resolver o contrato nas
seguintes circunstâncias :

a ) Quando no decurso da mesma anuidade ocorram dois ou
mais sinistros ou o valor das indemnizações a liquidar,
independentemente do número de sinistros, exceda o
limite de 25% do capital seguro inicialmente garantido;

b ) Após a alteração imposta pelos resseguradores ao tratado
de resseguro que altere as condições de assunção dos
riscos por parte da Tranquilidade.

4. O prémio a devolver em caso de resolução será sempre
calculado tendo em consideração o período de tempo não
decorrido até à data de vencimento, bem como o capital seguro
ainda disponível.

5. Exceptuando o caso da resolução por falta de pagamento de
prémio, que operará automaticamente nos termos previstos no
n.º 7 do artigo 13.º, 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 de Prémios

ART. 12.º – Valor Seguro

1. Sem prejuízo do disposto no nº. 2 do artigo 17º para efeitos de
apuramento da indemnização a pagar, a responsabilidade da

Pág. 3 /6Mod. 868 / 051 – Maio 2004



Tranquilidade fica sempre limitada às importâncias máximas
fixadas nas Condições Particulares, podendo esses valores ser
convencionados por :

a ) Veículo e / ou reboque e / ou semi-reboque e/ou contentor
ou para o conjunto destas unidades;

b ) Reclamação ou reclamações resultantes de um mesmo
evento;

c ) Montante agregado por anuidade.

2. No caso de existirem vários lesados pelo mesmo sinistro e o
montante dos danos exceder o capital seguro, a responsabilidade
em relação a cada um deles reduzir-se-á proporcionalmente em
relação ao montante dos respectivos danos sofridos, até à
concorrência desse capital.

3. Se a Tranquilidade, de boa-fé e por desconhecimento da
existência de outras pretensões, liquidar a um lesado uma
indemnização de valor superior à que lhe competia, nos termos
do número anterior, não fica obrigada para com os outros
lesados senão até à concorrência da restante parte do capital
seguro.

ART. 13.º – Pagamento dos Prémios

1. 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.

2. O prémio ou fracção inicial é devido na data de celebração do
contrato, salvo se mediante acordo expresso nas Condições
Particulares, outra data para pagamento for estabelecida entre o
Tomador de Seguro e a Tranquilidade.

3. Quando o prémio ou fracção inicial não for pago até à data
limite acordada entre a Tranquilidade e o Tomador de Seguro, o
contrato considera-se resolvido desde o início, não produzindo
quaisquer efeitos.

4. Os prémios ou fracções subsequentes são devidos nas datas
estabelecidas nas Condições Particulares.

5. 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
proporção deste período em relação ao prémio anual.

6. A Tranquilidade avisará, por escrito e com uma antecedência de
trinta (30) dias em relação à data em que o prémio ou fracções
subsequentes sejam devidos, o Tomador de Seguro, 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.

7. Na falta de pagamento do prémio ou fracção subsequente na
data indicada no aviso, o Tomador de Seguro constitui-se em
mora e, decorridos que sejam trinta (30) dias após aquela data,
o contrato será automaticamente resolvido, sem possibilidade de
ser reposto em vigor.

8. Durante os trinta (30) dias seguintes à data em que o prémio é
devido previstos no número anterior o contrato produz todos os
seus efeitos.

9. A resolução automática do contrato não exonera o Tomador de
Seguro da obrigação de liquidar os prémios ou fracções em
dívida correspondentes ao período em que este esteve em vigor.

10. Os juros de mora previstos no n.º 7 incidem sobre o valor do
prémio ou fracção em dívida, sendo contados a partir da data em
que o prémio é devido.

11. O Tomador de Seguro fica ainda obrigado a indemnizar a
Tranquilidade, a título de penalidade, no montante de 50% do
prémio correspondente ao resto da anuidade.

12. A falta de pagamento do prémio, sem fundada justificação, por
parte do Tomador de Seguro, poderá igualmente implicar a
comunicação dos dados relativos ao contrato à Associação
Portuguesa de Seguradores para constituição da base de dados
“Prémios não Pagos”.

CAPÍTULO V

Direitos e Deveres das Partes

ART. 14.º – Participação do Sinistro

1. O Tomador de Seguro e/ou o Segurado devem participar à
Tranquilidade, qualquer acto ou facto de que possa resultar
responsabilidade abrangida por esta apólice, com a maior
brevidade possível, mas num prazo nunca superior a oito (8)
dias, a contar do dia da sua ocorrência ou da data em que dele
tiveram conhecimento, salvo se outro prazo for convencionado
entre as partes.

2. A participação formal do sinistro a apresentar à Tranquilidade
deverá ser obrigatoriamente acompanhada dos documentos que
a justificam, entre os quais :

– Declaração elaborada e assinada pelo motorista relatando de
forma pormenorizada o ocorrido;

– Original ou cópia da factura comercial;

– Lista de pesos e embalagens (Packing List),

– Reclamação formalizada pelo terceiro lesado com a
identificação dos prejuízos;

– Guia de transporte,

– Auto / relatório da Autoridade que tomou conta da
ocorrência;

– Indicação do número da apólice de seguro da carga
transportada, subscrita pelo vendedor ou recebedor, e
respectiva seguradora.

3. Para além dos documentos referidos no número anterior, a
Tranquilidade poderá exigir outros documentos, sempre que
estes sejam necessários ao tratamento da reclamação e estabele-
cimento do montante a indemnizar.

4. O incumprimento dos deveres consagrados nos números
anteriores determina para o Tomador de Seguro e para o
Segurado a obrigação de responderem por perdas e danos.

ART. 15.º – Outros Deveres do Tomador de Seguro
e/ou do Segurado

1. O Tomador de Seguro e/ou o Segurado devem tomar as
precauções razoáveis para a protecção e salvaguarda dos
objectos e mercadorias e usar todos os dispositivos de segurança
que sejam especificados nas Condições Particulares, bem como
providenciar para que todos esses dispositivos sejam mantidos
em boa ordem.

Tais dispositivos deverão estar em funcionamento permanente e
não deverão ser substituídos ou retirados sem o consentimento
escrito da Tranquilidade.
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2. Em caso de sinistro, o Tomador de Seguro e /ou o Segurado, sob
pena de responderem por perdas e danos, devem:

a ) Utilizar os meios ao seu alcance para efectuar a
recuperação ou preservação das mercadorias e objectos
atingidos.

As despesas daí resultantes são da responsabilidade da
Tranquilidade, independentemente dos seus resultados,
sempre que não sejam feitas de forma desmedida.

A soma destas despesas e da indemnização a efectuar não
pode ultrapassar o capital do contrato.

b ) Não remover, nem alterar quaisquer vestígios do sinistro,
sem o prévio acordo da Tranquilidade;

c ) Dar conhecimento à Tranquilidade, no prazo indicado no
artigo 14º, de qualquer procedimento judicial que, por
motivo de sinistro que esteja ou possa vir a estar coberto
por esta apólice, seja intentado contra qualquer um deles;

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

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

3. O Tomador de Seguro e / ou o Segurado devem ainda permitir à
Tranquilidade que sejam feitas vistorias por delegados seus,
devidamente credenciados, para verificar as causas das avarias,
valor dos prejuízos e estabelecimento de responsabilidades,
sendo as respectivas despesas suportadas pela Tranquilidade.

ART. 16.º – Deveres do Segurado
em Caso de Reclamações / Acção Judicial

1. O Tomador de Seguro e/ou o Segurado obrigam-se a conceder à
Tranquilidade o direito de orientar e resolver os processos
judiciais resultantes de sinistros cobertos pela presente apólice,
outorgando por procuração bastante os necessários poderes,
bem como, fornecendo e facilitando os documentos,
testemunhas e outras provas e elementos ao seu alcance.

2. A Tranquilidade pagará as despesas de processo que forem
legalmente recuperáveis do Segurado por parte de qualquer
reclamante, e suportará as despesas que o Segurado incorrer
com a relação a esse processo.

No caso da reclamação ser de valor superior ao capital seguro,
tais despesas serão repartidas proporcionalmente, ficando a
cargo do Segurado a parte dessas despesas que corresponder à
diferença entre esses dois valores.

ART. 17.º – Pagamento da Indemnização

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

2. A menos que outra forma de cálculo seja convencionada entre a
Tranquilidade e o Tomador de Seguro, o montante da
indemnização a pagar será sempre determinado com base no
valor máximo por quilograma de peso bruto de mercadoria em
falta ou avariada, previsto nas Condições Particulares.

3. Para estabelecer as indemnizações resultantes deste contrato, a
Tranquilidade poderá exigir no prazo de trinta (30) dias a contar

da data da reclamação, a apresentação de determinados
documentos, a realização das peritagens julgadas necessárias ou
a prática de certos actos, judiciais ou extra-judiciais, a realizar
pelo Segurado.

4. Decorridos que sejam trinta (30) dias sobre o apuramento da
indemnização a pagar, sem que a Tranquilidade tenha cumprido
com a sua prestação por motivo que lhe seja imputável, esta
incorrerá em mora.

5. Ao valor da indemnização que vier a ser apurada será sempre
deduzido o valor da franquia estabelecida nas Condições
Particulares.

6. Não haverá lugar ao pagamento de qualquer indemnização por
parte da Tranquilidade relativamente aos valores que tenham
sido recuperados, ainda que estes últimos se encontrem em
poder de Entidades Policiais ou Judiciais.

CAPÍTULO VI

Disposições Finais

ART. 18.º – Coexistência de Contratos

1. O Tomador de Seguro e o Segurado obrigam-se a participar à
Tranquilidade, sob pena de responderem por perdas e danos, a
existência de outros contratos de seguro garantindo o mesmo
risco.

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

ART. 19.º – Regime de Co-Seguro

Sendo o presente contrato estabelecido em regime de Co-Seguro,
fica sujeito ao disposto, para o efeito, na Cláusula Uniforme de
Co-Seguro.

ART. 20.º – Âmbito Territorial

Salvo disposição em contrário nas Condições Particulares, o presente
contrato apenas produzirá efeitos em Portugal Continental e Regiões
Autónomas dos Açores e Madeira. 

ART. 21.º – Comunicações e Notificações entre as Partes

1. As comunicações ou notificações do Tomador de Seguro ou do
Segurado previstas nesta apólice consideram-se válidas e
plenamente eficazes caso sejam efectuadas por correio
registado, ou por outro meio do qual fique registo escrito, para
a sede social da Seguradora ou tratando-se de Seguradora com
sede no estrangeiro, para a morada da sua sede social ou
sucursal, consoante o caso.

2. São igualmente válidas e plenamente eficazes as comunicações
ou notificações feitas, nos termos do número anterior, para o
endereço do representante da Seguradora não estabelecida em
Portugal, relativamente a sinistros abrangidos por esta apólice.

3. Todavia, a alteração de morada ou sede do Tomador de Seguro
ou do Segurado deve ser comunicada à Seguradora, nos 30 dias
subsequentes à data em que se verifiquem, por carta registada
com aviso de recepção, sob pena de as comunicações ou
notificações que a Seguradora venha a efectuar para a morada
desactualizada se terem por válidas e eficazes.
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4. As comunicações ou notificações da Seguradora previstas nesta
apólice consideram-se válidas e plenamente eficazes caso sejam
efectuadas por correio registado, ou por outro meio do qual
fique registo escrito, para a última morada do Tomador de
Seguro ou do Segurado constante do contrato, ou entretanto
comunicada nos termos previstos no número anterior. 

ART. 22.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. 23.º – Legislação e Arbitragem

1. Todo o litígio que respeite à interpretação do presente contrato
será decidido em função da Lei portuguesa.

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

3. Em caso de litígio entre o Tomador de Seguro e /ou o Segurado
e a Tranquilidade no que respeite à interpretação de quaisquer
disposições do presente contrato ou à determinação do montante
dos prejuízos, poderá recorrer-se à arbitragem de acordo com as
disposições legais em vigor.

ART. 24.º – Foro

O foro competente para a resolução de qualquer litígio emergente
deste contrato é o do local da emissão da Apólice.
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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 a 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 percentagem 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 nomeadamente :

a ) Receber por parte do Tomador de Seguro, a declaração 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
Decreto-Lei n.º 142 / 2000, de 15 de Julho, 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 liquidados
através de qualquer um das seguintes modalidades, 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 liquidação 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.

CLÁUSULA PARTICULAR
Quando prevista nas Condições Particulares, ao contrato aplicar-se-á a seguinte Cláusula Particular :


