
APÓLICE DE SEGURO
FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A.

São Paulo, 6 de Fevereiro de 2018

À (Ao) Instituto de Desenvolvimento Sustentavel Mamiraua           
Ramo de Seguros: 10 - D&O

Apólice nº: 046692018100103100000619

Temos como missão, ser a seguradora escolhida e reconhecida por nossos clientes como
provedora de soluções diferenciadas e inovadoras na transferência de risco.
Comprometidos com essa missão completamos em 2016 nosso sexto ano de operação no mercado
brasileiro. Ao longo desse período, conseguimos, com a ajuda de nossos parceiros comerciais,
clientes e colaboradores, superar inúmeros desafios, fazendo com que nossa marca se tornasse,
em tão pouco tempo, uma referência no mercado de seguros.
A Fairfax Brasil Seguros Corporativos S/A (FFB), faz parte de um grupo internacional Fairfax
Financial Holding (FFH), que atua no ramo de seguros e resseguros em mais de 100 países e a
mais de trêsdécadas. A FFH administra ativos superiores a US$40 Bi, com “market cap” na ordem
de US$13 Bi.
Amparados por essa expertise, experiência e solidez financeira temos o prazer de encaminhar a
apólice acima referenciada, contratada através da Corretora nomeada por V.Sas., já emitida de
forma digital num processo que traduz uma perfeita sintonia com os tempos atuais
Ao passo que agradecemos a confiança depositada, colocamonos a disposição no sentido de
prestar quaisqueresclarecimentos julgados necessários.

Corretor: AON HOLDINGS CORRETORES DE SEGUROS LTDA                                         

Telefone Corretor: 11 30584700

Pedro Luiz Araujo
Diretor Comercial

Acesse nosso site: www.fairfax.com.br
Tailor made solutions with global resources and local decisions

Pedro Luiz Araujo
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Documento eletrônico digitalmente assinado por: JOAO PEDRO OSORIO NUNES
Documento eletrônico assina digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil por: Signatário:

JOAO PEDRO OSORIO NUNES Nº de Série  do Certificado: 054118D83F6D967C Data e Hora Atual Feb  6 2018  3:28PM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a
seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1° - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a
autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de
suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações
eletrônicas seguras.

Nº Apólice: 1001000000619 Endosso: 0
Controle Interno: 1001000000619
Data de publicação: 15/02/2018
Publicado por: FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOME DO SEGURADO CNPJ / CPF
Instituto de Desenvolvimento Sustentavel Mamiraua 03.119.820/0001-95
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ENDEREÇO COMPL
Est Do Bexiga, 2584

BAIRRO CIDADE UF CEP
FONTE BOA AM 00000-000

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO FORMA DE PAGAMENTO
FICHA DE COMPENSAÇÃO - ITAÚ (IOF 7,38%) (P
PAR VALOR VENC. PAR VALOR VENC.
1 R$ 2.683,54 15/03/2018 3 R$ 2.683,53 15/05/2018
2 R$ 2.683,53 16/04/2018 4 R$ 2.683,51 15/06/2018PRÊMIO LÍQUIDO R$ 9.996,38

CUSTO DE APÓLICE R$ 0,00
TAXA DE JUROS (0,00%) R$ 0,00
IOF (7,380%) R$ 737,73

10.734,11PRÊMIO TOTAL R$

PAGADOR
ESTIPULANTE: Sem número NOME: Instituto de Desenvolvimento Sustentavel Mamiraua CNPJ: 03.119.820/0001-95

CNPJ CÓDIGO SUSEPCOSSEGURO PARTICIPAÇÃO

CÓDIGO/CORRETOR CÓDIGO SUSEP FILIAL TELEFONE
AON HOLDINGS CORRETORES DE SEGUROS LTDA 05952610196207      São Paulo (11) 30584700

OBSERVAÇÕES

A FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. (“Fairfax”)  é uma sociedade de capital fechado, organizada e existente sob as leis do
Brasil, devidamente autorizada pela SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização,
normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Nestes termos, com base nas declarações constantes Proposta anexa, assinada pelo Segurado e/ou seu representante legal, a qual serviu de
base para a subscrição do risco e passa a ser considerada como parte integrante desta Apólice, e mediante o recebimento do prêmio indicado, a 
Fairfax  subscreve e emite o presente contrato de seguro, obrigando-se, neste ato, a indenizar o Segurado, nos termos das Condições Gerais,
Especiais ou Particulares ou da(s) Especificações anexas cujo teor o segurado afirma reconhecer e aceitar os prejuízos resultantes dos riscos
cobertos.

As condições contratuais/regulamento deste produto, protocolizadas pela Seguradora junto à SUSEP, poderão ser consultadas no endereço
eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. Além disso, para atendimento exclusivo ao
consumidor, a SUSEP disponibiliza, das 9:30 às 17:00, o seguinte telefone: 0800 021 8484.

Em atendimento à Lei 12.741/12, informamos que incidem as alíquotas de 0,65% do PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de
seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.

Em testemunho do que a Fairfax afirma, assino esta e/ou Endosso na cidade de:

DECLARAÇÕES:

SÃO PAULO, 6 de Fevereiro de 2018
Local e Data de Emissão

FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A

SAC - 08007702135
E-mail: sac@fairfax.com.br
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CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA
ADMINISTRADORES (D&O)

ESTA É UMA APÓLICE À BASE DE RECLAMAÇÕES COM NOTIFICAÇÃO

PERÍODO DE RETROATIVIDADE, CONFORME DESCRITO NAS RESPECTIVAS
ESPECIFICAÇÕES

1. DISPOSIÇÕES GERAIS E PRELIMINARES
 
1.1. A regulação de um eventual Sinistro estará sujeita ao preenchimento correto e completo
do questionário.

1.2. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

1.3. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou
recomendação a sua comercialização.

1.4. O Segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site
www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou
CPF.

1.5. A emissão da apólice será feita em até 15 (quinze) dias, após a data de aceitação da
proposta.

1.6. Fará prova do contrato de seguro a exibição da apólice ou, na falta desta, a
apresentação do documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio.

1.7. No caso desta apólice ter sido emitida com cosseguro cedido, as Cosseguradoras
discriminadas na especificação da mesma assumem cada uma, direta e individualmente, a
quota de responsabilidade que lhes couber, sem solidariedade entre si, até o respectivo
limite máximo de sua participação mencionado na apólice, cujas “Condições Gerais e/ou
Especiais e/ou Cláusulas Particulares”, impressas, ficam valendo para todas as
Cosseguradoras.

1.8. Entende-se como “Líder” do presente seguro esta Seguradora, a qual tem a seu cargo
os serviços de coordenação do seguro em todas as suas fases. O Segurado, em virtude
desta designação, assume o compromisso de dirigir à “Companhia Líder” todas as
comunicações a que estiver obrigado por força das “Condições Gerais, Especiais e Cláusulas
Particulares” desta apólice, cabendo ao mesmo a responsabilidade nos termos das referidas
condições pelo seu não cumprimento.
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1.9. Este seguro foi contratado com emissão de apólice única tendo esta sociedade, na
qualidade de Líder, efetuado em seus registros oficiais o lançamento completo da operação,
por si e pelas Cosseguradoras.

1.10. Qualquer alteração que venha a ser solicitada pelo Segurado nas condições desta
apólice, deverá ser enviada ao Departamento de Subscrição desta Seguradora para análise e
pronunciamento mediante comunicação formal.

1.11. O presente seguro é contratado pelo Segurado, de acordo com a proposta
encaminhada a esta Seguradora.

1.12. O presente seguro é composto por Condições Gerais, Especiais e Cláusulas
Particulares, que recomendamos a prévia e criteriosa análise de seus termos e condições,
principalmente no que se refere às condições de limitativas de direito.

DEFINIÇÕES

2.1 As definições descritas abaixo são gerais e aplicáveis exclusivamente quando
expressamente mencionadas nesta apólice de seguro. Compõem-se de palavras e
expressões normalmente usadas pelo mercado segurador e, por vezes, desconhecidas pelo
Segurado. O objetivo é esclarecer eventuais dúvidas que porventura possam existir na
leitura e interpretação das Condições Gerais, Especiais e Particulares e Especificação que
regem este seguro.

2.2 Qualquer eventual discordância com relação ao texto legal, este último prevalecerá.

2.3 AÇÃO DERIVATIVA – É a ação movida por acionista do tomador, apresentada ou
mantida em beneficio e por conta do tomador sem a solicitação, assistência ou participação
de qualquer Segurado do tomador.

2.4 APÓLICE – É o instrumento representativo do contrato de seguro que reproduz o acordo
de vontades, e seus eventuais aditivos, entre Seguradora e Tomador/ Segurado. A apólice
contém Condições Gerais, Condições Especiais e Cláusulas Particulares; a ela se agregam a
proposta, a ficha de informações e outros documentos cujas informações serviram de base à
contratação, além de eventuais endossos. É o ato escrito que constitui a prova formal deste
contrato.

2.5 APÓLICE À BASE DE OCORRÊNCIAS “OCCURRENCE BASIS” – Forma alternativa de
contratação de seguro de Responsabilidade Civil, em que se define, como objeto do seguro,
o pagamento e/ou reembolso das quantias, respectivamente, devidas ou pagas a terceiros,
pelo Segurado, a título de reparação de danos, estipuladas por tribunal civil ou por acordo
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aprovado pela Seguradora, desde que:

a) Os danos tenham ocorrido durante o período de vigência da apólice;
b) O Segurado pleiteie a garantia durante a vigência da apólice ou nos prazos prescricionais
em vigor.

2.6 APÓLICE À BASE DE RECLAMAÇÕES – É aquela que garante o pagamento ou reembolso
das quantias respectivamente devidas ou pagas a terceiros, pelo Segurado, a título de
reparação de danos, determinadas por decisão judicial, arbitral ou acordo previamente
aprovado pela Seguradora, desde que:
a) os danos tenham ocorrido durante o período de vigência da apólice ou durante o período
de retroatividade; e
b) o terceiro apresente a reclamação ao segurado:
1. durante a vigência da apólice; ou
2. durante o prazo complementar, quando aplicável; ou
3. durante o prazo suplementar, quando aplicável.

2.7 APÓLICE À BASE DE RECLAMAÇÕES, COM CLÁUSULA DE NOTIFICAÇÕES - É um tipo de
apólice à base de reclamações, que faculta, ao segurado, exclusivamente durante a vigência
da apólice, a possibilidade de registrar, formalmente, junto à seguradora, fatos ou
circunstâncias potencialmente danosos, cobertos pelo seguro, mas ainda não reclamados,
vinculando a apólice então vigente à reclamações futuras que vierem a ser apresentadas por
terceiros prejudicados (se o segurado não tiver registrado, na seguradora, o evento
potencialmente danoso, e este vier a ser reclamado, no futuro, por terceiros prejudicados,
será acionada a apólice que estiver em vigor por ocasião da apresentação da reclamação).

2.8 ATO ILÍCITO/ATO DANOSO - Ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
que viole direito e cause dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.

2.9 ATO (ILÍCITO) CULPOSO - Ações ou omissões involuntárias, que violem direito e causem
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, decorrentes de negligência, imperícia ou
imprudência do responsável, pessoa física ou jurídica.

2.10 ATO (ILÍCITO) DOLOSO - Ações ou omissões voluntárias, que violem direito e/ou
causem dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.

2.11 AVISO DE SINISTRO – É a comunicação da ocorrência de um sinistro, ou de evento
que possa resultar em tal, (notificação) que o Segurado, assim que tome conhecimento, é
obrigado a fazer à Seguradora. A omissão injustificada anula o eventual direito de
ressarcimento, se a Seguradora provar que, oportunamente avisada, lhe poderia ter sido
possível evitar ou atenuar as consequências do sinistro.
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2.12 CANCELAMENTO DE APÓLICE – É a dissolução antecipada do contrato de seguro, que
pode ocorrer pelos motivos previstos por esta apólice.

2.13 COBERTURA – Garantia contra danos físicos provenientes de riscos amparados pelo
contrato de seguro. Pode ser também empregado como o termo de garantia.

2.14 COLIGADA - sociedade na qual a investidora tenha influência significativa, nos termos
da legislação vigente.

2.15 CONTROLADA – A sociedade cujo o Tomador tenha (i) percentual superior a 50%
(cinquenta por cento) do capital (ii) possua a maioria dos votos nas deliberações dos
quotistas ou da assembleia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores;

2.16 CORRETOR DE SEGUROS – Pessoa física devidamente credenciada por meio de curso e
exame de habilitação profissional, autorizada pelos órgãos competentes a promover a
intermediação de apólice de seguros e sua administração, podendo constituir-se como
pessoa jurídica na forma da lei, devidamente credenciada para tal na SUSEP, obtendo para
tanto a remuneração denominada Comissão de Corretagem.

2.17 COSSEGURO – Divisão de um risco segurado entre várias Seguradoras, cada uma das
quais se responsabiliza por uma quota-parte determinada do valor total do seguro, sendo
que a indicada na apólice e denominada "Seguradora Líder", assume a responsabilidade de
administrar a apólice, e representar todas as demais no relacionamento com o Segurado,
inclusive em caso de sinistro, não havendo, entretanto, solidariedade entre as Seguradoras.

2.18 CULPA GRAVE - É aquela que, por suas características, se equipara ao dolo, sendo
motivo para a perda de direitos por parte do Segurado. A culpa grave deverá ser definida
pelo Judiciário ou por arbitragem.

2.19 CUSTOS DE DEFESA – Compreendem os custos, as custas judiciais, os honorários
advocatícios, de assistentes técnicos, periciais, depósitos recursais e as demais despesas
necessárias para apresentar, junto aos órgãos competentes, as defesas e/ou recursos dos
Segurados relativos a reclamações contempladas pelo seguro.

2.20 DANO - Alteração, para menor, do valor econômico dos bens ou da expectativa de
ganho de uma pessoa física ou jurídica, ou violação de seus direitos, ou, ainda, no caso de
pessoas físicas, lesão ao seu corpo ou à sua mente, ou aos direitos da personalidade.

2.21 DANO CORPORAL – Dano corporal: toda ofensa causada à normalidade funcional do
corpo humano, dos pontos de vista anatômico, fisiológico e/ou mental, incluídas as doenças,
a invalidez, temporária ou permanente, e a morte; não estão abrangidos por esta definição
os danos morais, os danos estéticos, e os danos materiais, embora, em geral, tais danos
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possam ocorrer em conjunto com os danos corporais, ou em conseqüência destes.

2.22 DANO MATERIAL – Dano material: toda alteração de um bem tangível ou corpóreo que
reduza ou anule seu valor econômico, como, por exemplo, deterioração, estrago,
inutilização, destruição, extravio, furto ou roubo do mesmo; não se enquadram neste
conceito a redução ou a eliminação de disponibilidades financeiras já existentes, tais como
dinheiro, créditos, e/ou valores mobiliários, que são consideradas "prejuízo financeiro"; a
redução ou a eliminação da expectativa de lucros ou ganhos de dinheiro e/ou valores
mobiliários também não se enquadra na definição de dano material, mas sim na de "perdas
financeiras";

2.23 DANO MORAL – Toda lesão, praticada por outrem, ao patrimônio psíquico ou à
dignidade da pessoa, ou, de forma mais ampla, aos direitos da personalidade, causando
sofrimento psíquico, escândalo, humilhação, constrangimento, ridicularização, exclusão ou
qualquer tipo de desconforto, independente da ocorrência simultânea de danos materiais ou
físicos à pessoa. Para as pessoas jurídicas, são as perdas financeiras indiretas, não
contabilizáveis, decorrentes de ofensa ao seu nome ou à sua imagem, independente da
ocorrência simultânea de outros danos.

2.24 DATA DE CONTINUIDADE – É a data igual à data da primeira contratação com esta
Seguradora de uma série sucessiva e ininterrupta de apólices à base de reclamação,
conforme indicada nas Especificações da apólice.

2.25 DATA LIMITE DE RETROATIVIDADE OU DATA RETROATIVA DE COBERTURA – Data
igual ou anterior ao início da vigência da primeira de uma série sucessiva e ininterrupta de
apólices à base de reclamações, a ser pactuada pelas partes por ocasião da contratação
inicial do seguro.
2.26 DOLO – Definição jurídica identificada de ato consciente ou intencional de causar dano
ou levar vantagem a/ou sobre alguém ou coisa.

2.27 EMPREGADO – Refere-se à pessoa física enquanto a serviço normal do tomador, no
curso ordinário do negócio do tomador e a quem o tomador remunera com salários,
remunerações e/ou comissões, tenha direito a comandar, instruir e dirigir o desenvolvimento
do serviço. Esta definição não inclui os trabalhadores autônomos.

2.28 EMPRESA AFILIADA – Qualquer entidade:

a) que seja sem fins lucrativos;
b) que não seja uma subsidiária e que esteja expressamente especificada nas especificações
desta apólice, na qual o Conselho de Administração ou qualquer órgão equivalente do
tomador tenha expressamente solicitado ao Segurado o exercício de um cargo que a inclua
na condição de Segurado.
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2.29 ENDOSSO – Instrumento pelo qual a Seguradora formaliza qualquer alteração numa
apólice de seguro, o mesmo que aditivo e aditamento.

2.30 ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE – Documento que reúne conjunto de informações sobre o
seguro contratado, tais como: Segurado, atividade da empresa segurada, local(is) de risco,
limites, prêmios, franquias, vigência do seguro, enumeração de cláusulas aplicáveis, entre
outros.

2.31 FATO GERADOR - São os atos ilícitos culposos praticados por um segurado, no
exercício de suas funções, e que causem danos a terceiros, resultando em processo
administrativo formal e/ou judicial contra o segurado, bem como em procedimento arbitral,
com o objetivo de obrigá-lo a indenizar os terceiros prejudicados; a garantia do seguro não
se aplica nos casos em que os danos causados a terceiros decorram de atos ilícitos dolosos,
isto é, praticados pelo segurado comprovadamente com dolo ou culpa grave.

2.32 FRANQUIA – É o valor inicial dos prejuízos indenizáveis, absorvido exclusivamente pelo
Segurado.

2.33 FRAUDE – É a obtenção ou simples tentativa, para si ou para outrem, de vantagem
ilícita, financeira ou material, em prejuízo alheio, mantendo ou somente induzindo alguém
em erro, mediante ardil, artifício ou qualquer outro meio que possa enganar. Nos termos da
legislação penal brasileira, é uma das formas de estelionato.

2.34 INDENIZAÇÃO – Termo que define a contraprestação da Seguradora ao Segurado para
a reparação do dano sofrido em consequência de um risco coberto. Valor que deverá ser
pago ao Segurado ou ao beneficiário nomeado formalmente na apólice no caso de
ocorrência de sinistro coberto por esta apólice.

2.35 LIMITE AGREGADO (LA) - Valor total máximo indenizável por cobertura no contrato de
seguro, considerada a soma de todas as indenizações e demais gastos ou despesas
relacionados aos sinistros ocorridos, sendo previamente fixado e estipulado como o produto
do limite máximo de indenização por um fator superior ou igual a um; os limites agregados
estabelecidos para coberturas distintas são independentes, não se somando nem se
comunicando; XXI - notificação: especificamente no seguro de RC D & O em que se contrata
a cláusula de notificações, é o ato por meio do qual a pessoa jurídica contratante do seguro
(tomador), ou o segurado, comunicam à seguradora, por escrito, exclusivamente durante a
vigência da apólice, fatos ou circunstâncias, potencialmente danosos, ocorridos entre a data
limite de retroatividade, inclusive, e o término de vigência da apólice, que poderão levar a
uma reclamação no futuro. A comunicação de uma notificação, pelo tomador/segurado,
vinculará a apólice em vigor a reclamações futuras de terceiros prejudicados.

2.36 LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA DA APÓLICE (LMG) - Representa o limite máximo de
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responsabilidade da sociedade seguradora, de estipulação opcional, aplicado quando uma
reclamação, ou série de reclamações decorrentes do mesmo fato gerador, é garantida por
mais de uma das coberturas contratadas; o LMG da apólice é fixado com valor menor ou
igual à soma dos limites máximos de indenizações estabelecidos individualmente para cada
cobertura contratada; na hipótese de a soma das indenizações, decorrentes de um mesmo
fato gerador, igualar ou superar o LMG, a apólice será cancelada.

2.37 LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO POR COBERTURA CONTRATADA (LMI) – Limite
máximo de responsabilidade da sociedade seguradora, por cobertura, relativo a reclamação,
ou série de reclamações decorrentes do mesmo fato gerador; os limites máximos de
indenização estabelecidos para coberturas distintas são independentes, não se somando
nem se comunicando.

2.38 NOTIFICAÇÃO – É o ato por meio do qual a pessoa jurídica contratante do seguro
(tomador), ou o segurado, comunicam à seguradora, por escrito, exclusivamente durante a
vigência da apólice, fatos ou circunstâncias, potencialmente danosos, ocorridos entre a data
limite de retroatividade, inclusive, e o término de vigência da apólice, que poderão levar a
uma reclamação no futuro. A comunicação de uma notificação, pelo tomador/segurado,
vinculará a apólice em vigor a reclamações futuras de terceiros prejudicados.

2.39 PERDA - Redução ou eliminação de expectativa de ganho ou de lucro, não apenas de
dinheiro, mas de bens de uma maneira geral; no caso de tal expectativa se limitar a valores
financeiros, como dinheiro, créditos ou valores mobiliários, usa-se a expressão "perdas
financeiras".

2.40 Perda Indenizável: Para fins de definição da cobertura básica da apólice, define-se
como perda indenizável os itens indicados abaixo quando decorrentes de uma relação contra
o segurado coberta pela apólice:

a) quaisquer Custos de Defesa;
b) indenização; ou
c) acordos, desde que seja com anuência prévia por escrito da seguradora

2.41 PERDAS FINANCEIRAS - Redução ou eliminação de expectativa de ganho ou lucro,
exclusivamente de valores financeiros, como dinheiro, créditos e valores mobiliários.

2.42 PERÍODO DE RETROATIVIDADE - Intervalo de tempo limitado inferiormente pela data
limite de retroatividade, inclusive, e, superiormente, pela data de início de vigência de uma
apólice à base de reclamações.

2.43 PERÍODO DE VIGÊNCIA DA APÓLICE – É o período de tempo definido nas
Especificações da apólice, exceto se cancelada antecipadamente por força da lei ou dos
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termos e condições desta apólice.

2.44 POLUIÇÃO – É toda e qualquer omissão ou ato que suje, corrompa, prejudique a
higiene ou a saúde de qualquer ser vivo ou degrade o meio ambiente por meio do despejo
de lixo ou de dejetos orgânicos ou químicos, inclusive radioativos, ou de quaisquer outros
poluentes que, de algum modo, altere as propriedades físicas, químicas ou biológicas
originais do meio ambiente.

2.45 PRÁTICA TRABALHISTA INDEVIDA – É qualquer reclamação real ou alegada por ou em
nome Empregado (incluindo ex-empregado) do tomador contra qualquer Segurado, com
base em dispensa, demissão ou rescisão de contrato de trabalho, representação relacionada
ao emprego, violação de leis de discriminação no trabalho (inclusive assédio moral e sexual
no local de trabalho), falha enganosa em caso de promoção, disciplina enganosa, privação
enganosa de oportunidades de carreira, avaliação negligente, invasões de privacidade,
difamação no emprego ou relacionada a dano moral, seja de forma efetiva ou alegada.

2.46 PRAZO COMPLEMENTAR - Prazo adicional para a apresentação de reclamações ao
segurado, por parte de terceiros, concedido, obrigatoriamente, pela sociedade seguradora,
sem cobrança de qualquer prêmio adicional, tendo início na data de cancelamento da apólice
ou de seu término de vigência, nesta hipótese quando não houver continuidade do seguro
através de contratação de uma nova apólice à base de reclamações.

2.47 PRAZO SUPLEMENTAR - Prazo adicional para a apresentação de reclamações ao
segurado, por parte de terceiros, oferecido, obrigatoriamente, pela sociedade seguradora,
mediante a cobrança facultativa de prêmio adicional, tendo início na data do término do
prazo complementar, devendo a sua contratação ser solicitada pelo segurado e/ou pelo
tomador, de acordo com procedimentos estabelecidos na apólice.

2.48 PREJUÍZO - Dano material ou prejuízo financeiro, isto é, lesão física a bem material, ou
redução (eliminação) de disponibilidades financeiras concretas; difere de "perda", que se
refere à redução ou à eliminação de expectativa de ganho ou lucro de bens de uma maneira
geral.

2.49 PREJUÍZO FINANCEIRO - Redução ou eliminação de disponibilidades financeiras já
existentes, como créditos, dinheiro ou valores mobiliários; difere de "perdas financeiras" no
sentido de representarem estas a redução ou eliminação de uma expectativa de ganho ou
lucro, e não uma redução concreta de disponibilidades financeiras.

2.50 PRÊMIO – Importância paga em valor monetário pelo tomador à Seguradora em
contrapartida à aceitação de subscrição do risco ou do conjunto de riscos a que ele está
exposto.
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2.51 PRESCRIÇÃO – Princípio jurídico que determina a extinção de um direito em
consequência do transcurso do prazo legal para exercê-lo.

2.52 PROPOSTA DE SEGURO – Documento encaminhado à Seguradora pelo Segurado,
assinado pelo Segurado, seu representante legal ou seu corretor de seguros, por meio do
qual não só declara seu interesse na contratação do contrato de seguro, como também
fornece as informações necessárias para a cotação do prêmio e condições do seguro,
habilitando a Seguradora a emitir a apólice de seguro.

2.53 PRO-RATA TEMPORIS – Prazo de cobertura da apólice calculado pela divisão do prêmio
do seguro pelo número de dias de vigência da apólice.

2.54 QUESTIONÁRIO – É o documento preenchido pelo tomador antes da emissão da
apólice sobre o risco a ser aceito pela Seguradora, sendo parte integrante da apólice.

2.55 RECLAMAÇÃO - Denominação genérica dada às notificações (judiciais ou extrajudiciais)
que comunicam a instauração de processo administrativo formal, ação cível e/ou ação penal,
contra um segurado, pleiteando reparação (pecuniária ou não) e/ou a sua responsabilização
civil e/ou penal, em decorrência de ato, pretensamente danoso, por ele praticado quando no
exercício de suas funções no tomador do seguro; são também consideradas reclamações as
notificações relativas ao início de procedimentos de arbitragem que visem avaliar atos
praticados pelo segurado no exercício de suas funções.

2.56 RECLAMAÇÃO DE PRÁTICA TRABALHISTA INDEVIDA – Qualquer Reclamação ou série
de Reclamações alegando Prática Trabalhista Indevida.

2.57 RESCISÃO – Dissolução antecipada da apólice de seguro por acordo das partes.
Quando não há acordo, usa-se o termo “cancelamento”.

2.58 SEGURADORA – Empresa legalmente autorizada a subscrever as conseqüências
monetárias sofridas pelos Segurados em conseqüência de eventos resultantes de riscos
especificados, conforme proposta(s) de seguro, que lhe fora(m) encaminhadas pelo(s)
Tomador/Segurado(s) e/ou seu representante legal.

2.59 SEGURADOS – São as pessoas físicas em benefício das quais uma pessoa jurídica
contrata o seguro, quando estas pessoas, durante o período de vigência do seguro, seja,
tenha sido ou venham ser:

a) diretor, membro do conselho de administração ou do conselho fiscal, ou qualquer outro
cargo executivo, da Sociedade, Controladas e Subsidiárias, para os quais tenham sido eleitas
e/ou nomeadas, condicionado a que, se legalmente exigido, a eleição e/ou nomeação
tenham sido ratificadas por órgãos competentes;
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b) qualquer empregado que tenha poder de representação através de procuração, atuando
em nome da Sociedade, Controladas e Subsidiárias, incluindo advogados internos, auditores
internos, consultores internos contadores internos, risk managers e controllers internos, caso
sejam responsabilizados por uma decisão tomada em favor da Sociedade;
c) qualquer empregado que atue comprovadamente em cargo gerencial ou de supervisão na
Sociedade.
d) diretor ou conselheiro de entidades sem fins lucrativos que atuem em nome da
Sociedade.
e) Para os fins desta apólice, não será considerado Segurado à pessoa física que seja
designada como administrador judicial, em caso de falência do tomador, ou administrador da
recuperação judicial ou extrajudicial do tomador ou, ainda, interventor ou liquidante do
tomador, ou funções similares.

2.60 SOCIEDADE – Neste documento, a palavra é utilizada na acepção dada pelo Código
Civil Brasileiro (artigos 981 a 1141); em particular, a sociedade que contrata o seguro de RC
D & O em benefício dos segurados é denominada o tomador do seguro.

2.61 SINISTRO – Ocorrência de um evento futuro, súbito, involuntário, inesperado e
consequente de um risco coberto na apólice. Caso não esteja amparado pelo contrato de
seguro, é denominado evento não coberto.

2.62 SUB-ROGAÇÃO – A sub-rogação tem lugar no seguro quando, após o sinistro e paga a
indenização pela Seguradora, esta substitui o Segurado nos seus direitos e ações legais
contra o terceiro responsável pelo sinistro.

2.63 SUBSIDIÁRIA – Sociedade controlada por outra sociedade, denominada sociedade
controladora.

2.64 TERMO DE COMPROMISSO OU TAC – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA -
Instrumento de solução consensual de litígios administrativos, criando, assim, a figura do
termo de compromisso, o qual poderá ser celebrado, a critério da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM).

2.65 TERCEIRO – Pessoa física ou jurídica que, envolvida num sinistro, não represente
nenhuma das duas partes da apólice de seguro (Segurado e Seguradora),

2.66 TOMADOR – É a Sociedade indiciada na especificação da apólice, suas Controladas e
Subsidiárias, que contrata o seguro D & O em benefício dos segurados, e que se
responsabiliza, junto à seguradora, a atuar em nome destes com relação às condições
contratuais do seguro, inclusive em relação ao pagamento dos prêmios do seguro (sem ônus
para os segurados), assim como, quando solicitado, adiantar para estes quantias relativas à
defesa em juízo civil e/ou a indenizações cobertas pelo seguro.
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2.67 VIGÊNCIA / VIGÊNCIA DA APÓLICE / PERÍODO DE VIGÊNCIA – É o período de tempo
fixado para validade do seguro (ou cobertura).

3 OBJETIVO DO SEGURO

3.1 Esta apólice tem o objetivo garantir o pagamento direto aos terceiros prejudicados e/ou
reembolso pela Seguradora de toda e qualquer Perda pela qual o Segurado venha a ser
legalmente obrigado a pagar em razão de reclamação ou reclamação potencial
primeiramente apresentada contra qualquer Segurado durante o período de vigência da
apólice, durante o Prazo Complementar ou durante o Prazo Suplementar (se contratado), em
decorrência de atos danosos por ele causado, praticado ou tentado, de fato ou
supostamente, durante o período de retroatividade ou durante o período de vigência da
apólice, desde que referida perda não exceda o Limite Máximo de Garantia.

3.2 Para os fins desta apólice, o Tomador fica autorizado a apresentar à Seguradora, em
nome do Segurado, tanto uma reclamação como os Custos de Defesa, inclusive aqueles
decorrentes de uma reclamação potencial, durante o período de vigência da apólice, durante
o Prazo Complementar ou durante o Prazo Suplementar (se contratado), sem prejuízo do
próprio Segurado fazê-lo.

4 FORMA DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO

4.1 Trata-se de um seguro a primeiro risco absoluto, isto é, a Seguradora responderá pelos
prejuízos de sua responsabilidade até o Limite Máximo de Garantia contratada.

 5 LIMITE DE RESPONSABILIDADE

5.1 O Limite Máximo de Indenização (LMI) representa a responsabilidade máxima assumida
pela Seguradora, por Sinistro, assim como, o total máximo indenizável, por Cobertura,
relativo à Reclamação, ou série de Reclamações decorrentes do mesmo fato gerador. Os
Limites Máximos de Indenizações estabelecidos para Coberturas distintas são independentes,
não se somam nem se comunicam.

5.2 Todos os prejuízos decorrentes de um mesmo evento serão considerados como um
único Sinistro, qualquer que seja o número de reclamantes.

5.3 Uma vez prevendo limites segurados distintos por cobertura, fica entendido e acordado
que, se um evento ou uma série de eventos vier a atingir mais de uma dessas Coberturas, a
responsabilidade máxima da Seguradora, no evento, não poderá ultrapassar o valor
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equivalente ao maior limite segurado acionado pelo Sinistro e especificado na Apólice.

5.4 Fica, ainda, entendido e acordado que os valores referentes aos Sinistros efetivamente
pagos serão deduzidos dos LMI’s das Coberturas acionadas, à medida que forem sendo
apresentados à Seguradora.

5.5 Fica estabelecido que, em caso de Sinistro, se ficar constatado que os valores que
serviram de base para a fixação do Prêmio de seguro na emissão da Apólice foram inferiores
aos contabilizados pelo Segurado, a Indenização será reduzida proporcionalmente à
diferença entre o Prêmio devido e o pago.

 6 ÂMBITO GEOGRÁFICO DA APÓLICE

6.1 Na medida do legalmente permitido, esta Apólice se aplicará a qualquer Reclamação
apresentada contra os Segurados em qualquer parte do mundo.

6.2 Com relação, exclusivamente, a Reclamações iniciadas no exterior:

a) não estará a Seguradora obrigada a pagar qualquer valor com base nesta Apólice quando
houver vedação legal no local em que a Reclamação foi apresentada, com relação à
Cobertura de riscos por Apólices emitidas no exterior; e
b) qualquer decisão judicial ou arbitral proferida no exterior, ou ainda acordo judicial, com a
aprovação prévia da Seguradora, realizado no exterior, somente será considerado definitivo
para os fins desta Apólice depois de ter sido homologado pelo Superior Tribunal de Justiça.

7 COBERTURAS

7.1 Nas condições desta Apólice estão incluídas todas as Coberturas contratadas, com
especificação dos riscos cobertos.

7.2 As exclusões específicas relativas a cada cobertura estarão inseridas após a descrição
dos riscos cobertos, nas Condições Especiais e Cláusulas Particulares.

7.3 No caso de o seguro conjugar mais de uma Cobertura, serão identificadas na
Especificação da Apólice, denominações distintas para definir o limite de responsabilidade da
Seguradora em cada Cobertura e/ou o valor máximo indenizável pela Apólice de seguro, em
um ou mais Sinistros ou Coberturas.

7.4 Correrão obrigatoriamente por conta da sociedade seguradora, até o limite máximo da
garantia fixado no contrato, as despesas de salvamento comprovadamente efetuadas pelo
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segurado durante e/ou após a ocorrência de um sinistro, caso se relacionem com o sinistro
coberto nos termos da Apólice de Seguros.

7.5 Correrão obrigatoriamente por conta da sociedade seguradora, até o limite máximo da
garantia fixado no contrato, os valores referentes aos danos materiais comprovadamente
causados pelo segurado e/ou por terceiros na tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano
ou salvar a coisa, caso se relacionem com o sinistro coberto nos termos da Apólice de
Seguros.

7.6 Caso a Apólice tenha mais de uma Cobertura, estará mencionado na Especificação se
tais Coberturas poderão ser contratadas isoladamente.

7.1.1 ADIANTAMENTO DE CUSTOS DE DEFESA

7.1.1 Exceto nos casos em que não se aplique as Coberturas desta Apólice, a Seguradora
deverá adiantar ao Segurado os Custos de Defesa que o mesmo venha a incorrer com
relação à Reclamação.

7.1.2 O adiantamento dos Custos de Defesa do Segurado somente ocorrerá após a
concordância da Seguradora, que poderá ainda, exigir a apresentação de mais de uma
proposta de Prestadores de Serviços.

7.1.3 Não fazem parte dos Custos de Defesa os valores relativos a salários, bem como os
custos com o departamento jurídico interno da Sociedade.

7.1.4 Nos casos em que a Seguradora realizar o adiantamento dos Custos de Defesa e se
verifique que o Segurado não tinha direito à cobertura em questão, o Segurado se obriga a
ressarcir a Seguradora, todos os valores adiantados, no prazo de 30 (dias) dias a contar da
solicitação, sob pena de cobrança judicial, com juros e correção monetária.

8 RISCOS EXCLUÍDOS

A SEGURADORA FICARÁ DESOBRIGADA A PAGAR OU EFETUAR QUALQUER
REEMBOLSO AO SEGURADO POR QUALQUER PERDA SOFRIDA EM DECORRÊNCIA
DO QUANTO SEGUE:

a) RECLAMAÇÃO CONTRA O SEGURADO POR PREJUÍZOS CAUSADOS POR ATO OU
OMISSÃO DOLOSA OU ATO CULPOSO EQUIPARÁVEL AO DOLO OU FRAUDE, ATO
OU OMISSÃO TIPIFICADA CRIMINALMENTE, COMETIDA PELO SEGURADO OU
POR QUALQUER TERCEIRO EM SEU BENEFÍCIO. ESTA EXCLUSÃO DEPENDE DE:
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i. CONFISSÃO DO SEGURADO ATESTANDO SUA CONDUTA; OU
ii. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, DECISÃO ADMINISTRATIVA
FINAL OU DECISÃO ARBITRAL FINAL QUE CONFIRME A PRÁTICA PELO
SEGURADO DO ATO DOLOSO OU ATO CULPOSO EQUIPARÁVEL AO DOLO OU
FRAUDE.

a.1) A PRESENTE EXCLUSÃO SE ESTENDERÁ PARA OS SÓCIOS CONTROLADORES,
DIRIGENTES, ADMINISTRADORES LEGAIS, BENEFICIÁRIOS E RESPECTIVOS
REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE DO SEGURO.

b) O ATO DOLOSO OU ATO CULPOSO EQUIPARÁVEL AO DOLO OU FRAUDE
PRATICADA POR UM SEGURADO NÃO PREJUDICARÁ OU AFETARÁ OS DEMAIS
SEGURADOS QUE NÃO INCORRERAM NA MESMA PRÁTICA.

c) QUALQUER RECLAMAÇÃO RELACIONADA A OBRIGAÇÕES DE NATUREZA
TRIBUTÁRIAS DO TOMADOR, NA QUAL O SEGURADO NÃO FIGURE COMO UM
DOS RÉUS OU RECLAMADOS.

d) QUALQUER RECLAMAÇÃO RELACIONADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PROFISSIONAIS DESEMPENHADOS PELO TOMADOR.

e) QUALQUER RECLAMAÇÃO POR PREJUÍZOS DECORRENTES, DIRETA OU
INDIRETAMENTE, DE DANO AMBIENTAL.

f) MULTAS OU PENALIDADES DE QUALQUER NATUREZA, SALVO SE CONTRATADA
A COBERTURA ADICIONAL ESPECIFICA.

g) DANOS PUNITIVOS E DANOS EXEMPLARES.

h) DANOS CAUSADOS A TERCEIROS, PELOS SEGURADOS, NA QUALIDADE DE
CIDADÃOS, QUANDO NÃO ESTIVEREM NO EXERCÍCIO DE SEUS CARGOS NO
TOMADOR, E/OU EM SUAS SUBSIDIÁRIAS, E/OU EM SUAS COLIGADAS,
SITUAÇÃO QUE SE ENQUADRA EM OUTRO RAMO DE SEGURO, O SEGURO DE
RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL (RC GERAL).

i) DANOS CAUSADOS A TERCEIROS QUANDO NO EXERCÍCIO DE PROFISSÕES
LIBERAIS, FORA DO EXERCÍCIO DE SEUS CARGOS NO TOMADOR, E/OU EM SUAS
SUBSIDIÁRIAS, E/OU EM SUAS COLIGADAS, QUE SÃO ENQUADRADOS EM OUTRO
RAMO DE SEGURO, O SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL (RC
PROFISSIONAL).

j) VALORES QUE SEJAM CONSIDERADOS NÃO SEGURÁVEIS NOS TERMOS DA LEI
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BRASILEIRA.

k) DÍVIDAS E OBRIGAÇÕES CUJA RESPONSABILIDADE SEJA EXCLUSIVAMENTE
DO TOMADOR, EXCETO QUANDO POR DECISÃO JUDICIAL OCORRA A
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA OU SUBSIDIÁRIA DO SEGURADO.

l) QUALQUER RECLAMAÇÃO RELACIONADA DIRETA OU INDIRETAMENTE COM
UMA EMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DO TOMADOR, SALVO SE HOUVER A
CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA SEGURADORA, MEDIANTE ENDOSSO,
RESPEITADO O PROCEDIMENTO DESCRITO NA CLÁUSULA “ALTERAÇÕES NO
RISCO DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA”.

m) QUALQUER RECLAMAÇÃO CONTRA O SEGURADO, DECORRENTE OU
RELACIONADA, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COM (I) QUALQUER ATO OU
OMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO DE RETROATIVIDADE OU (II) QUALQUER ATO
OU OMISSÃO NOTIFICADO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE APÓLICES
ANTERIORES A ESTA APÓLICE, CONTRATADAS COM OUTRAS SOCIEDADES
SEGURADORAS, OU AINDA, (III) UMA RECLAMAÇÃO CONTRA O SEGURADO
ANTERIOR À DATA DA PRIMEIRA CONTRATAÇÃO DESTA APÓLICE, DESDE QUE
TAL RECLAMAÇÃO JÁ FOSSE DE CONHECIMENTO DO SEGURADO OU DO
TOMADOR NA REFERIDA DATA DA PRIMEIRA CONTRATAÇÃO DESTA APÓLICE.

n) DANOS ESTÉTICOS.

o) GESTOR DE PROGRAMA OU FUNDO DE PENSÃO, SALVO SE CONTRADA A
COBERTURA ADICIONAL ESPECIFICA.

p) PREÇO INADEQUADO DE UMA AQUISIÇÃO, SALVO SE CONTRADA A
COBERTURA ADICIONAL ESPECIFICA.

q) DANOS SOCIAIS.

r) RECLAMAÇÃO DIRETA OU INDIRETAMENTE OCASIONADA POR, ATRAVÉS DE
OU COMO CONSEQÜÊNCIA DE GUERRA, INVASÃO, ATOS DE INIMIGOS
ESTRANGEIROS, HOSTILIDADES (SE FOR DECLARADO GUERRA OU NÃO),
TERRORISMO, GUERRA CIVIL, REBELIÃO, REVOLUÇÃO, INSURREIÇÃO, PODER
MILITAR OU USURPADO OU CONFISCO OU NACIONALIZAÇÃO, OU REQUISIÇÃO,
OU DESTRUIÇÃO DE, OU DANOS À PROPRIEDADE POR OU SOB ORDENS DE
QUALQUER GOVERNO OU AUTORIDADE PÚBLICA OU LOCAL, INCLUSIVE OS
CUSTOS DE DEFESA DECORRENTES DESTA EXCLUSÃO.

s) RECLAMAÇÕES DE MERCADO DE CAPITAIS, SALVO SE CONTRADA A
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CONDIÇÃO ESPECIAL ESPECIFICA.

t) INABILITAÇÃO DO SEGURADO, SALVO SE CONTRATADA A CONDIÇÃO
PARTICULAR ESPECIFICA.

9. ACEITAÇÃO E VIGÊNCIA DA APÓLICE

9.1. Para se habilitar à contratação do seguro, o interessado deverá preencher formulário(s)
específico(s), denominado “Proposta de Seguro”, ou que dela façam parte,
encaminhando-o(s), juntamente com o restante da documentação exigida, ao Departamento
de Subscrição desta Seguradora, para análise do risco e eventual aceitação.

9.2. A Proposta deverá ser assinada pelo Tomador, ou por seu representante legal ou por
seu Corretor de Seguros, legalmente habilitado, que eventualmente intermedeie a
contratação do seguro. O signatário da Proposta é denominado “proponente”.

9.3. A Proposta deverá conter os elementos essenciais para análise dos riscos propostos,
bem como a informação da existência de outros seguros cobrindo os mesmos interesses
contra os mesmos riscos, não sendo válida a presunção de que a Seguradora tenha
conhecimento de circunstâncias que não constem da Proposta e, quando for o caso, da ficha
de informações.

9.4. Em caso de aceitação, a Proposta passará a integrar a Apólice de seguro.

9.5. A Seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, o protocolo que identifique a
Proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e hora de seu recebimento.

9.6. A Seguradora poderá recusar a Proposta, previamente à sua análise, quando não
contiver todos os requisitos formais estabelecidos para o seu efetivo e formal recebimento,
devolvendo-a ao proponente para atendimento das exigências.

9.7. A Seguradora disporá do prazo de até 15 (quinze) dias corridos, para manifestar-se
sobre a Proposta, contados a partir da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou
renovações, bem como para alterações que impliquem em modificações de risco. A ausência
da manifestação, por escrito, nos prazos previstos, caracterizará a aceitação tácita da
Proposta.

9.8 Dentro do prazo previsto no item 9.3, a Seguradora poderá exigir, em caso de pessoa
jurídica, novos documentos e/ou informações complementares, justificadamente
indispensáveis à análise da Proposta, suspendendo-se aquele prazo até completo
atendimento das exigências formuladas. O referido prazo de 15 dias corridos para que a
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Seguradora se manifeste, voltará a correr a partir da data em que se der a entrega a
contento da documentação complementar solicitado pela Seguradora. Em caso de pessoa
física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco e/ou
para alteração da proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto para
aceitação.

9.9 No caso da não aceitação da Proposta, a Seguradora comunicará o fato, por escrito, ao
proponente, especificando os motivos da recusa.

9.10 A ausência de manifestação, por escrito, por parte da Seguradora, no prazo
estabelecido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

9.11 Caso a aceitação da Proposta dependa de contratação ou da alteração de um contrato
de resseguro facultativo, o prazo previsto no subitem 9.7 será suspenso até que o
ressegurador se manifeste formalmente, devendo a Seguradora comunicar tal fato, por
escrito, ao proponente, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto
perdurar esta referida suspensão.Nesta hipótese, é vedada a cobrança, total ou parcial, do
Prêmio.

9.12 A data de aceitação da Proposta será:

a) A data da manifestação expressa da Seguradora, se anterior ao término do prazo previsto
no subitem 9.7, respeitado o disposto no subitem 9.8;
b) A data do término do prazo previsto no subitem 9.7, respeitado o disposto no subitem
9.8, em caso de ausência de manifestação por parte da Seguradora.

9.13 Se não tiver havido pagamento de Prêmio, total ou parcial, antes da data de aceitação
da Proposta, esta será a data de início de Vigência do seguro.

9.13.1 Se tiver sido expressamente acordado entre as partes, a data de início de Vigência do
seguro poderá ser fixada em uma data distinta da aceitação da Proposta.

9.13.2 A data de término da Vigência do seguro será fixada com base na data de início do
período de Vigência e no prazo estipulado para a duração da Apólice de seguro.

9.14 Se tiver havido pagamento do Prêmio, total ou parcial, antes da data de aceitação da
Proposta, a data de início da Vigência do seguro será a data da recepção da Proposta pela
Seguradora.

9.15 Aceita a Proposta, a data de término de Vigência do seguro será fixada com base na
sua data de início e no prazo estipulado para a duração da Apólice de seguro.
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9.16 Para recusar a Proposta, a Seguradora deverá, concomitantemente:

a) Observar o disposto no subitem 9.9 e os prazos previstos no subitem 9.7;
b) Conceder a Cobertura do seguro por mais 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data
em que o proponente tiver conhecimento formal da recusa;
c) Restituir, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, após a data da formalização da
recusa, o Prêmio pago pelo Segurado, deduzido da parcela relativa ao período de Vigência
do seguro, calculada na base “pro-rata temporis”, e atualizado de acordo com as normas em
vigor.

9.17 A Cobertura concedida pela Seguradora começa às 24 (vinte e quatro) horas do dia
estipulado para o seu início e finda às 24 (vinte e quatro) horas do dia fixado para o seu
término.

9.18 O Segurado, a qualquer tempo, poderá subscrever nova Proposta ou solicitar a emissão
de endosso, para alteração do limite da garantia contratualmente previsto, ficando a critério
da Seguradora sua aceitação e/ou alteração do Prêmio, quando couber.

10. RENOVAÇÃO

10.1. A renovação desta apólice não é automática.

10.2. Para sua renovação, deverá ser encaminhado ao Departamento de Subscrição desta
Seguradora, o pedido de renovação e o(s) questionário(s) devidamente preenchido(s),
datado(s) e assinado(s), bem como qualquer informação financeira, ou de outra natureza,
que a Seguradora possa solicitar. Com base na análise dessas informações a Seguradora
determinará os novos termos, condições e valores nos quais a Apólice poderá, ou não, ser
renovada.

10.3. Em caso de renovações sucessivas, a Seguradora deverá conceder o período de
retroatividade da cobertura da Apólice anterior. O Segurado terá direito a ter fixada como
data retroativa de Cobertura, em cada renovação de uma Apólice à Base de Reclamações, a
data pactuada por ocasião da contratação da primeira Apólice, facultada, mediante acordo
entre as partes, a fixação de outra data, anterior àquela, hipótese em que a nova data
prevalecerá nas renovações futuras.

11. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

11.1. O segurado que, na vigência do contrato, pretender obter novo seguro sobre os
mesmos bens e contra os mesmos riscos deverá comunicar sua intenção, previamente, por
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escrito, a todas as sociedades seguradoras envolvidas, sob pena de perda de direito.

11.2. O prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado por cobertura de
responsabilidade civil, cuja indenização esteja sujeita às disposições deste contrato, será
constituído pela soma das seguintes parcelas:

a) Despesas comprovadamente efetuadas pelo Segurado durante e/ou após a ocorrência dos
Danos a Terceiros que geraram a perda;
b) Valores das reparações estabelecidas em sentença judicial transitada em julgado, decisão
final administrativa, decisão arbitral final e/ou por acordo entre as partes, nesta última
hipótese com a anuência expressa das Seguradoras envolvidas.

11.3. Na ocorrência de Sinistro contemplado por coberturas concorrentes, ou seja, que
garantam os mesmos interesses contra os mesmos riscos, em Apólices distintas, a
distribuição de responsabilidade entre as Seguradoras envolvidas deverá obedecer às
seguintes disposições:

11.4 Será calculada a Indenização individual de cada Apólice como se a respectiva Apólice
fosse a única vigente, considerando-se, quando for o caso, franquias, participações
obrigatórias do Segurado, LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA da Cobertura e rateio;

11.5 Será calculada a “Indenização individual ajustada” de cada Cobertura, na forma abaixo
indicada:

a) Se, para uma determinada Apólice, for verificado que a soma das Indenizações
correspondentes às diversas Coberturas abrangidas pelo Sinistro é maior que seu respectivo
Limite Máximo de Garantia, a Indenização individual de cada Cobertura será recalculada,
determinando-se, assim, a respectiva Indenização individual ajustada. Para efeito deste
recálculo, as Indenizações individuais ajustadas relativas às Coberturas que não apresentem
concorrência com outras Apólices serão adotados os maiores valores apurados, observados
os respectivos prejuízos indenizáveis apurados e os Limites Máximos de Indenização. O valor
restante do Limite Máximo de Garantia na Apólice será distribuído entre as Coberturas
concorrentes, observados os prejuízos indenizáveis e os Limites Máximos de Indenização
destas Coberturas;
b) Caso contrário, a “Indenização individual ajustada” será a Indenização individual,
calculada de acordo com o subitem 13.3.1 deste artigo.

11.6 Será definida a soma das Indenizações individuais ajustadas das Coberturas
concorrentes de diferentes Apólices, relativas aos comuns prejuízos indenizáveis, calculadas
de acordo com o subitem 13.3.2 deste artigo;

11.7 Se a quantia a que se refere ao subitem 13.4 deste artigo for igual ou inferior ao
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prejuízo indenizável vinculado à Cobertura concorrente, cada Seguradora envolvida
participará com a respectiva Indenização individual ajustada, assumindo o Segurado a
responsabilidade pela diferença, se houver;

a) Se a quantia estabelecida no subitem 13.4 for maior que o prejuízo vinculado à Cobertura
concorrente, cada Seguradora envolvida participará com percentual do prejuízo indenizável
correspondente à razão entre a respectiva Indenização individual ajustada e a quantia
estabelecida naquele subitem.

11.8 Os limites máximos de Indenização devem ser obtidos após a dedução de eventuais
franquias e/ou participações obrigatórias.

12 ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS

12.1 São documentos deste seguro a Apólice, seus endossos, a Proposta de Seguro assinada
pelo Tomador/ Segurado, seu representante ou corretor de seguros, o(s) questionário(s) e
todos os documentos a ela anexados e outros documentos necessários, que deram origem à
contratação do seguro.

12.2 O Tomador, a qualquer tempo, poderá subscrever nova Proposta ou solicitar emissão
de Endosso, para alteração do limite da garantia contratualmente previsto, ficando a critério
da Seguradora sua aceitação e eventual alteração do Prêmio, quando couber.

12.3 Não é válida a presunção de que a Seguradora tenha conhecimento de fato ou de
circunstância que não conste dos documentos fornecidos, nem daqueles que não tenham
sido comunicados posteriormente, na forma estabelecida nestas condições.

13 PAGAMENTO DE PRÊMIOS

13.1 O Prêmio devido pelo Tomador está indicado na Especificação da Apólice.

13.2 O pagamento do Prêmio será efetuado por meio de documento emitido pela
Seguradora.

13.3 A Seguradora encaminhará o documento a que se refere o item 13.2 diretamente ao
Tomador, seu representante ou, ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, ao
Corretor de Seguros, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à
data do respectivo vencimento.

13.4 O pagamento do Prêmio será feito através da rede bancária.
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13.5 Salvo disposição em contrário, o pagamento do Prêmio à vista ou da primeira parcela
deverá ser efetuado até o trigésimo dia contado a partir do início de Vigência da Apólice,
fatura ou conta mensal.

13.6 Quando a data limite para pagamento do Prêmio a vista ou de qualquer uma de suas
parcelas cair em dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser feito no
primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

13.7 Nos seguros cujos Prêmios estejam programados para serem pagos em parcela única,
qualquer Indenização decorrente da presente Apólice de seguro somente passa a ser devida
depois que o pagamento do Prêmio houver sido realizado pelo Segurado, o que deve ser
feito, no máximo, até a data limite prevista para este fim, na nota de seguro.

13.8 Decorridos os prazos para pagamento do Prêmio único ou da primeira parcela sem que
tenha sido quitado o respectivo documento de cobrança, o contrato ou aditamento a ele
referente ficará automaticamente e de pleno direito cancelado, independentemente de
qualquer interpelação judicial ou extrajudicial.

13.9 Fica vedado o cancelamento desta Apólice de seguro cujo Prêmio tenha sido pago à
vista, mediante financiamento obtido junto a instituições financeiras, nos casos em que o
Segurado deixar de pagar o financiamento.

13.10 Os Prêmios poderão ser fracionados em parcelas, em número inferior ao de meses de
vigência do contrato, não devendo a última parcela ter vencimento após o término do
seguro.

13.11 Em caso de parcelamento do Prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor
adicional, a título de custo administrativo de fracionamento.

13.12 Nos casos em que o pagamento do Prêmio incluir uma parcela de juros, o Tomador
poderá fazer a antecipação do pagamento de qualquer uma das parcelas, com conseqüente
redução proporcional dos juros pactuados.

13.13 A falta de pagamento de qualquer uma das parcelas subsequentes à primeira,
implicará no cancelamento da Apólice, devendo ser observado o número de dias
correspondentes ao percentual do Prêmio, calculado a partir da razão entre o Prêmio
efetivamente pago e o Prêmio devido, conforme tabela abaixo:

TABELA DE PRAZO CURTO

Relação % entre a parcela de                      Fração a ser aplicada
     prêmio paga e total da                               sobre a vigência 
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                 apólice                                                     original

                                            13                                                  15/365 dias
                                            20                                                  30/365 dias
                                            27                                                  45/365 dias
                                            30                                                  60/365 dias
                                            37                                                  75/365 dias
                                            40                                                  90/365 dias
                                            46                                                105/365 dias
                                            50                                                120/365 dias
                                            56                                                135/365 dias
                                            60                                                150/365 dias
                                            66                                                165/365 dias
                                            70                                                180/365 dias
                                            73                                                195/365 dias
                                            75                                                210/365 dias
                                            78                                                225/365 dias
                                            80                                                240/365 dias
                                            83                                                255/365 dias
                                            85                                                270/365 dias
                                            88                                                285/365 dias
                                            90                                                300/365 dias
                                            93                                                315/365 dias
                                            95                                                330/365 dias
                                            98                                                345/365 dias
                                          100                                                365/365 dias

13.14 Para os percentuais não previstos na tabela acima, deverão ser aplicados os
percentuais correspondentes ao prazo imediatamente inferiores;

13.15 A Seguradora é obrigada a informar ao Tomador, ou ao seu representante legal, por
meio de comunicação escrita, o novo prazo de vigência ajustado;

13.16 Se a aplicação do disposto no subitem 13.13 não resultar em alteração do prazo de
vigência da Cobertura, a Apólice de seguro será cancelada.

13.17 O prazo original da Apólice ficará automaticamente restaurado caso seja restabelecido
o pagamento do Prêmio dentro do prazo previsto no subitem 13.15. Neste caso, a
Seguradora cobrará multa e juros de mora.
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13.14. Concluído o prazo de Vigência ajustado, sem que tenha sido retomado o pagamento
do Prêmio, a Apólice será cancelada, ficando a Seguradora desobrigada de qualquer
obrigação de pagamento de Indenização securitária.

13.15 Se o Sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento do Prêmio, sem que este tenha
sido efetuado, o direito à Indenização nos termos desta Apólice não ficará prejudicado.
Quando o pagamento da Indenização acarretar o cancelamento desta Apólice, as parcelas
vincendas do Prêmio deverão ser deduzidas do valor de referida Indenização, excluído o
adicional de fracionamento.

14 ATUALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA APÓLICE

14.1 O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros moratórios far-se-á
independentemente de notificação ou interpelação judicial, de uma só vez, juntamente aos
demais valores da Apólice;

14.2 O índice pactuado para atualização de valores será o IPCA/IBGE. Na hipótese de
extinção do índice pactuado, o índice utilizado será o INPC/IBGE;

14.3 Os demais valores (incluindo a indenização) das obrigações pecuniárias da Seguradora,
sujeitam-se à atualização monetária pela variação positiva do índice estabelecido no plano,
na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação
pecuniária, a partir da data de exigibilidade. A critério da Seguradora, a atualização poderá
ser aplicada a partir da data de exigibilidade, mesmo que a obrigação tenha sido paga
dentro do prazo previsto;

14.4 Consideram-se datas de exigibilidade para as coberturas nos seguros de danos, cuja
indenização corresponda ao reembolso de despesas efetuadas, a data do efetivo dispêndio
pelo Segurado e a data de ocorrência do evento;

14.5 A atualização será efetuada com base na variação apurada entre o último índice
publicado antes da data de exigibilidade da obrigação pecuniária e aquele publicado
imediatamente anterior a data de sua efetiva liquidação;

14.6 Os valores relativos às obrigações pecuniárias serão acrescidos de multa, quando
prevista, e de juros moratórios, quando o prazo de sua liquidação superar o prazo fixado na
Apólice para esse fim, respeitada a regulamentação específica, particularmente, no que se
refere ao limite temporal para liquidação e a faculdade de suspensão da respectiva
contagem. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do
prazo fixado na apólice terão a taxa de 0,5% ao mês;
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14.7 Os valores devidos a título de devolução de Prêmios sujeitam-se à atualização
monetária pela variação do índice estabelecido no plano, a partir da data em que se
tornarem exigíveis.

14.8 No caso de cancelamento da Apólice: a partir da data de recebimento da solicitação de
cancelamento ou da data do efetivo cancelamento, se o mesmo ocorrer por iniciativa da
Seguradora;

a) No caso de recebimento indevido de Prêmio: a partir da data de recebimento do Prêmio;
b) No caso de recusa da Proposta: a partir da data de formalização da recusa, se
ultrapassado o prazo de 10 (dez) dias.

15 COMUNICAÇÃO DE SINISTROS E/OU EXPECTATIVA DE SINISTROS

Quando do recebimento de uma reclamação formal de Terceiro prejudicado ou quando da
sua simples expectativa do qual possa resultar um sinistro indenizável por esta Apólice,
deverá o Segurado, ou quem suas vezes fizer, sob pena de perder o direito à Indenização:

a) Comunicar ao Departamento de Sinistros desta Seguradora tão logo tome conhecimento,
pela via mais rápida ao seu alcance, sem prejuízo da comunicação escrita que deverá ser
formalizada o mais rápido possível;
b) Fazer constar da comunicação escrita: data, hora, local, bens sinistrados, estimativa
preliminar de prejuízos e causas prováveis do Sinistro;
c) Tomar as providências consideradas inadiáveis para resguardar os interesses comuns e
minorar os prejuízos indenizáveis até a chegada do representante da Seguradora;
d) Franquear ao representante da Seguradora o acesso ao local do Sinistro e prestar-lhe as
informações e os esclarecimentos solicitados, colocando-lhe à disposição a documentação
para comprovação ou apuração dos prejuízos;
e) Preservar as partes danificadas e possibilitar a inspeção das mesmas pelo representante
da Seguradora;
f) Proceder, caso necessário, a imediata substituição dos bens sinistrados, visando evitar a
diminuição da eficiência de seus serviços e o prosseguimento normal de suas atividades,
sem prejuízo dos itens acima.

16 PROVA DO SINISTRO

16.1 O pagamento de qualquer Indenização com base nesta Apólice somente poderá ser
efetuado após terem sido relatadas pelo Segurado as circunstâncias da ocorrência do
Sinistro, apuradas as suas causas, comprovados os valores a indenizar e o direito de
recebê-los, cabendo ao Segurado prestar toda a assistência solicitada para que isto seja
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concretizado;

16.2 Todas as despesas efetuadas com a comprovação do Sinistro e com os documentos de
habilitação efetivamente necessários a essa comprovação ficam por conta do Segurado,
salvo as diretamente realizadas pela Seguradora.

17 OBRIGAÇÕES DO TOMADOR E DO SEGURADO

17.1 Entregar ao Departamento de Subscrição da Seguradora o questionário devidamente
preenchido e assinado, concomitantemente com a Proposta. O atraso ou a não entrega do
questionário no prazo aqui previsto configurará o descumprimento de obrigação contratual e
poderá acarretar o cancelamento desta Apólice.

17.2 Comunicar, tão logo tenha conhecimento, formal e diretamente ao Departamento de
Sinistros desta Seguradora, por e-mail e/ou carta registrada ou protocolada, da ocorrência
de qualquer fato ou ato do qual possa advir qualquer tipo de responsabilidade civil nos
termos desta Apólice – Notificação.

17.3 Comunicar ao Departamento de Sinistros desta Seguradora, tão logo tenha
conhecimento, da existência de qualquer eventual reclamação judicial de terceiros contra si,
que possam vir a ter qualquer tipo de envolvimento com a Apólice de seguro;

17.4 Dar ciência ao Departamento de Subscrição desta Seguradora da contratação ou
rescisão de qualquer outro seguro, referente aos mesmos riscos previstos nesta Apólice.

18 OBRIGAÇÕES DO SEGURADO PARA FINS DE INDENIZAÇÃO

Em atendimento a Circular SUSEP – 380/2008, no ato da liquidação dos Sinistros é
obrigatória a apresentação dos documentos abaixo mencionados da pessoa (física/jurídica)
que for receber a indenização (Segurado, beneficiário ou terceiro).

18.1 PESSOAS JURÍDICAS

18.1.1 Sociedades Anônimas, Condomínios e outras Entidades, como Partidos Políticos,
Igrejas, Fundações, etc.

a) Estatuto Social vigente;
b) Última ata de eleição da Diretoria e do Conselho Administrativo;
c) Cópia do cartão de CNPJ ou do Cadastro de Empresa Estrangeira/BACEN (CADEMP) para
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empresas off-shore, executadas as universalidades de direitos que, por disposição legal,
sejam dispensadas de registro no CNPJ e no CADEMP;
d) Cópia da procuração vigente outorgada pelos sócios da empresa com a qualificação do
procurador ou dos diretores, quando ela não estiver representada diretamente pelo
proprietário ou sócio controlador;
e) Cópia do CPF e RG ou outro documento de identificação que contenha a natureza do
documento, órgão expedidor e data da expedição (OAB, CREA e/ou outros), dos
beneficiários e representantes, na hipótese de o representante da empresa ser nomeado por
meio de procuração;
f) Cópia de um comprovante de endereço da empresa, contendo logradouro, bairro, código
de endereçamento postal – CEP, cidade, unidade da federação, emitida há menos de 3 (três)
meses da data do pagamento da indenização;
g) Número de telefone e código de discagem direta à distância – DDD.

18.1.2 Sociedades Limitadas (Ltda.)

a) Contrato Social e última alteração;
b) Cópia do cartão de CNPJ ou do Cadastro de Empresa Estrangeira/BACEN (CADEMP) para
empresas off-shore, executadas as universalidades de direitos que, por disposição legal,
sejam dispensadas de registro no CNPJ e no CADEMP;

c) Cópia da procuração vigente outorgada pelos sócios da empresa com a qualificação do
procurador ou dos diretores, quando ela não estiver representada diretamente pelo
proprietário ou sócio controlador;

d) Cópia do CPF e RG ou outro documento de identificação que contenha a natureza do
documento, órgão expedidor e data da expedição (OAB, CREA e outros), dos beneficiários e
representantes, na hipótese do representante da empresa ser nomeado através da
procuração;

e) Cópia de um comprovante de endereço da empresa, contendo logradouro, bairro, código
de endereçamento postal – CEP, cidade, unidade da federação, emitida há menos de 3 (três)
meses da data do pagamento da indenização.

18.2 PESSOAS FÍSICAS

a) Cópia do CPF e RG ou outro documento de identificação que contenha a natureza do
documento, órgão expedidor e data da expedição (OAB, CREA e outros);
b) Comprovante de residência (conta de luz e na falta deste, qualquer outro documento de
comprovação) que contenha o endereço completo (logradouro, bairro, código de
endereçamento postal – CEP, cidade, unidade da federação); emitido a menos de 3 (três)
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meses da data do pagamento da indenização;
c) Número de telefone e código de discagem direta à distância – DDD;
d) Profissão, registro no órgão profissional de classe e/ou carteira profissional.

19 PERDA DE DIREITOS

Se o Tomador ou o Segurado, seu representante legal ou seu Corretor de Seguros fizer
declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da Proposta ou
na determinação do valor do Prêmio, ficará prejudicado o direito do Segurado à Indenização
prevista nesta Apólice, além do Tomador estar obrigado ao pagamento do Prêmio vencido.
Se tal inexatidão ou a omissão nas declarações não resultar de má-fé, a Seguradora poderá:

19.1 Na hipótese de não ocorrência da perda:

a) cancelar a Apólice, retendo, do Prêmio originalmente pactuado, a parcela proporcional ao
tempo decorrido; ou
b) permitir a continuidade da Apólice, cobrando a diferença de Prêmio cabível.

19.2 Na hipótese de ocorrência de perda sem Indenização integral:

a) cancelar a Apólice, após o pagamento da Indenização, retendo, do Prêmio originalmente
pactuado acrescido da diferença cabível, a parcela calculada proporcionalmente ao tempo
decorrido; ou
b) permitir a continuidade da Apólice, cobrando a diferença de Prêmio cabível ou
deduzindo-a do valor a ser Indenizado.

19.3 Na hipótese de ocorrência de perda com Indenização integral, cancelar a Apólice, após
o pagamento da Indenização sendo deduzido do valor a ser indenizado a diferença de
prêmio cabível.
O Tomador ou o Segurado perderá o direito à indenização prevista nesta Apólice, se
qualquer um deles agravar intencionalmente o risco.
O Tomador e o Segurado estão obrigados a comunicar à Seguradora, logo que saibam,
qualquer fato suscetível de agravar o risco coberto nesta Apólice, sob pena de perder o
direito à Indenização, se ficar comprovado que silenciou de má-fé.
A Seguradora, desde que o faça nos 15 (quinze) dias seguintes ao recebimento da
comunicação de agravação do risco pela Tomador ou pelo Segurado, poderá dar-lhe ciência,
por escrito, de sua decisão de cancelar a Apólice ou, mediante acordo entre as partes,
restringir a Cobertura contratada.
O cancelamento da Apólice só será eficaz 30 (trinta) dias após a comunicação, devendo ser
restituída pela Seguradora a diferença do Prêmio, calculada proporcionalmente ao período a
decorrer.
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Na hipótese de continuidade da Apólice, a Seguradora poderá cobrar do Tomador a
diferença de Prêmio cabível.
Sob pena de perder o direito à indenização, o Segurado participará a perda à Seguradora,
tão logo tome conhecimento, e adotará as providências imediatas para minorar suas
conseqüências.

20 LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS

20.1 Para a liquidação de Sinistros, além dos documentos elencados na Cláusula “Obrigações
do Segurado” destas Condições Gerais, deverão ser apresentados também os seguintes
documentos:

a) Comunicação escrita do Sinistro contendo as informações detalhadas do mesmo com
comentários do Segurado a respeito de sua eventual responsabilidade ou não perante o(s)
terceiro(s) reclamante(s);
b) Reclamação formal por parte do(s) Terceiro(s) informando de que forma foi(foram)
afetado(s)/prejudicado(s) pelo Segurado.

20.2 Documentos básicos por tipo de Cobertura:
A especificação dos documentos básicos previstos a serem apresentados por tipo de
Cobertura faz parte integrante das Condições Especiais e/ou Cláusulas Particulares
contratadas pelo Segurado.

20.3 A liquidação de sinistro coberto por esta Apólice, processar-se-á segundo as seguintes
regras:

a) Apurada a Responsabilidade Civil legal do Segurado, nos termos da Cláusula “Objeto do
Seguro”, a Seguradora efetuará o reembolso da reparação pecuniária que este tenha sido
obrigado a pagar;
b) A Seguradora ressarcirá o Segurado do montante dos prejuízos indenizáveis regularmente
apurados, observando os limites de responsabilidade desta Apólice. No entanto, se ficar
constatado que os valores informados pelo Segurado, e que serviram de base ao cálculo do
Prêmio, foram inferiores aos contabilizados pelo Segurado, a Indenização será reduzida
proporcionalmente à diferença entre o Prêmio devido e o pago;
c) Qualquer acordo judicial ou extrajudicial, com o Terceiro prejudicado, seus beneficiários e
herdeiros, só será reconhecido pela Seguradora se esta tiver registrado sua prévia anuência.
Na hipótese da recusa do Segurado em aceitar o acordo recomendado pela Seguradora e
aceito pelo Terceiro prejudicado, fica desde já acordado que a Seguradora não responderá
por quaisquer quantias acima daquela pela qual teria sido liquidado o Sinistro por aquele
acordo, inclusive eventuais despesas incidentais;
d) Para qualquer ação judicial civil, o Segurado dará imediato aviso à Seguradora,
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nomeando, concomitantemente, seu advogado de defesa;
e) Embora não figure na ação, a Seguradora poderá nela intervir na qualidade de assistente;
f) Fixada a Indenização devida, seja por sentença judicial transitada em julgado, seja por
acordo na forma na alínea "c" anterior, a Seguradora efetuará o reembolso da importância a
que estiver obrigada, no prazo de (30) trinta dias, a contar da apresentação dos respectivos
documentos;
g) No caso de solicitação de documentação e/ou informação complementar, com base em
dúvida fundada e justificável, o prazo de (30) trinta dias será suspenso, reiniciando sua
contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que tiverem sido completamente
atendidas as exigências;
h) O não pagamento da Indenização no prazo previsto nos itens acima, implicará na
aplicação de juros de mora a partir desta data, sem prejuízo de sua atualização;
i) Dentro do limite máximo previsto na Apólice de seguro, a Seguradora responderá,
também, pelas custas judiciais do foro civil e pelos honorários de advogados;

j) Se a reparação pecuniária devida pelo Segurado compreender pagamento em dinheiro e
prestação de renda ou pensão, a Seguradora, dentro do limite de responsabilidade, pagará
preferencialmente a parte em dinheiro. Quando a Seguradora, ainda dentro daquele limite,
tiver que contribuir também para o capital assegurador da renda ou pensão, fá-lo-á
mediante o fornecimento ou a aquisição de títulos em seu próprio nome, cujas rendas serão
inscritas em nome da(s) pessoa(s) com direito a recebê-las, com cláusula estabelecendo
que, cessada a obrigação, tais títulos reverterão ao patrimônio da Seguradora.

21 FRANQUIAS

21.1 Franquia indicada na especificação da Apólice, quando aplicável, será assumida
integralmente pelo Tomador e/ou Segurado.

22. AUMENTO DO LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA E REINTEGRAÇÃO

22.1 O aumento do Limite Máximo de Garantia das Coberturas abrangidas pela Apólice,
durante o período de vigência da Apólice ou por ocasião de sua renovação atenderá critério
abrangente, o qual corresponde a aplicar, integralmente e sem restrições, o novo limite para
quaisquer Reclamações futuras relativas a Atos Danosos ocorridos durante o período de
retroatividade de Cobertura ou durante o Período de Vigência da Apólice.

22.2 Para aumento do Limite Máximo de Garantia, o Segurado deverá apresentar declaração
de desconhecimento de existência de Sinistro e Garantia pagar o Prêmio adicional.

22.3 Ocorrido um Sinistro indenizado pela Seguradora, o Limite Máximo de Garantia será
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automaticamente reduzido de tal valor, até a sua extinção, não tendo o Segurado direito à
restituição do Prêmio correspondente a tal redução. Com a extinção do Limite Máximo de
Garantia, o seguro torna-se sem efeito, não sendo permitida a reintegração do Limite
Máximo de Garantia.

23. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS

23.1 Paga a Indenização, a Seguradora sub-roga-se, nos limites do valor indenizado, dos
direitos e ações que competirem ao Segurado contra o autor do dano.

23.2 Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do
Segurado, seus descendentes ou ascendentes, consanguíneos ou afins.

23.3 É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da
Seguradora, os direitos a que se refere este artigo.

24. CLÁUSULA DE ARBITRAGEM

24.1 A aderência à cláusula de arbitragem é facultativa ao Tomador/ Segurado. Uma vez
acordado pelas partes, expressamente, a arbitragem, todas as controvérsias, disputas ou
litígios oriundos desta Apólice serão necessariamente submetidos à arbitragem, na forma
estabelecida na Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, cujas sentenças têm o mesmo
efeito que as sentenças proferidas pelo poder judiciário.

24.2 Uma vez acordado pelas partes, caso surja qualquer controvérsia ou divergência quanto
à interpretação dos termos e condições da presente Apólice, assim como na evolução, ajuste
e/ou liquidação de qualquer Sinistro, estas poderão ser submetidas à decisão de um “Árbitro
Comum” que o Tomador/ Segurado e a Seguradora nomearão conjuntamente.

24.3 Não havendo consenso quanto à escolha do “Árbitro Comum”, dentro de um prazo de
30 (trinta) dias após a decisão tomada nesse sentido, tanto o Segurado como a Seguradora
nomearão por escrito e dentro de 10 (dez) dias, os seus “Árbitros Representantes”, os quais
deverão pronunciar-se em decisão conjunta, 15 (quinze) dias após suas convocações.

24.4 No caso dos “Árbitros Representantes” não estabelecerem voto comum, será por eles
comunicado, por escrito, às partes contratantes a nomeação que fizerem de um “Árbitro de
Desempate”, o qual será aceito antes de ser proposta qualquer ação judicial.

24.5 Compete ao “Árbitro de Desempate”:
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a) Presidir as reuniões que considerar necessárias efetuar com os dois “Árbitros
Representantes” em desacordo;
b) Entregar simultaneamente ao Segurado e à Seguradora as atas dessas reuniões que
constituirão, sempre, documentos prévios indispensáveis a qualquer direito de ação judicial
por quaisquer das partes em desacordo.

24.6 O Segurado ou Cossegurado e a Seguradora suportarão separadamente as despesas de
seus “Árbitros Representantes” e participarão com a metade das despesas do “Árbitro
Comum” e do “Árbitro de Desempate”, citados nesta Cláusula.

25 CANCELAMENTO OU RESCISÃO DO SEGURO

25.1 A presente Apólice vigorará pelo prazo de 1 (um) ano, salvo estipulação em contrário, e
poderá ser cancelado ou rescindido, total ou parcialmente, a qualquer tempo por acordo
entre as partes contratantes, observadas as seguintes condições:

a) Na hipótese de rescisão por proposta do Tomador, a Seguradora reterá, no máximo, além
dos emolumentos, o Prêmio calculado, de acordo com a tabela de prazo curto da tarifa em
vigor, constante na Cláusula 13 – Pagamento de Prêmios; e
b) Se, por iniciativa da Seguradora, esta reterá do Prêmio recebido, além dos emolumentos,
a parte proporcional ao tempo decorrido.

25.2 Dar-se-á automaticamente o cancelamento do seguro, ficando a Seguradora isenta de
qualquer responsabilidade, quando em um ou mais Sinistros, a soma das Indenizações,
custas judiciais e honorários advocatícios atingir o limite de responsabilidade especificado na
Apólice.

25.3 Conforme dispõe o artigo 7º da Circular n.º 327/2006 da Superintendência de Seguros
Privados – SUSEP, em caso de cancelamento do seguro que implique em devolução de
Prêmio de valor superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), a pessoa que for receber a
Indenização (Segurado, beneficiário ou terceiro) deverá apresentar os documentos
relacionados nos itens acima referenciados (pessoas jurídicas, sociedades limitadas, pessoas
físicas).

26 TOLERÂNCIA

26.1 A tolerância das partes não significará renúncia, perdão, novação ou alteração do que
aqui foi contratado.
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27 AVISO DE RECLAMAÇÃO

27.1 Sob pena de perder o direito à Indenização, o Segurado e o Tomador devem comunicar
por escrito à Seguradora tão logo tomem conhecimento de uma Reclamação, sendo que tal
aviso deverá incluir a natureza dos Atos Danosos, o dano alegado, os nomes dos
reclamantes e a forma sob a qual os Segurados ou o Tomador primeiramente tomaram
conhecimento da reclamação.

28 NOTIFICAÇÕES

28.1 Esta Apólice cobrirá reclamações futuras, apresentadas mesmo após o fim do período
de vigência da apólice, do Prazo Complementar ou do Prazo Suplementar (se contratado),
relativas a fatos, atos ou omissões ocorridos entre a data retroativa de cobertura, inclusive,
e o término do Período de Vigência da Apólice, desde que tais fatos, atos ou omissões
tenham sido objeto de Notificação feita pelo Segurado ou pelo Tomador à Seguradora
durante o Período de Vigência da Apólice.

28.2 Para os fins do acima, a data da apresentação da reclamação será a data da
Notificação.

28.3 As Notificações poderão ser apresentadas tão logo o Segurado tome conhecimento de
fatos ou circunstâncias relevantes que possam acarretar uma Reclamação futura por parte
de Terceiros, nelas indicando, da forma mais completa possível, dados e particularidades,
tais como:

a) lugar, data, horário e descrição sumária do ocorrido;
b) se possível, nome, domicílio, estado civil, profissão ou ocupação do Terceiro prejudicado
ou falecido, se for o caso, bem como nome e domicílio de eventual testemunha; e
c) natureza dos danos e/ou das lesões corporais, e suas possíveis conseqüências.

28.4 A Seguradora poderá solicitar documentos e informações adicionais que entender
necessários para a análise e compreensão da Notificação.

28.5 O não atendimento pelo Segurado da solicitação acima acarretará a desconsideração da
Notificação pela Seguradora.

29. PRAZO COMPLEMENTAR

29.1. Será concedido ao Segurado ou o Tomador, sem qualquer ônus, um prazo adicional
para a apresentação de Reclamações, por Terceiros, de, no mínimo, 12 (doze) meses,
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exceto quando de outra forma estabelecido nas Especificações da Apólice, contado a partir
da data de término do Período de Vigência da Apólice, nas seguintes hipóteses:

a) se a Apólice não for renovada;
b) se a Apólice à Base de Reclamações for transferida para outra seguradora que não
admita, integralmente, o período de retroatividade da apólice precedente;
c) se a Apólice for substituída por uma Apólice à Base de Ocorrência, ao final de sua
Vigência, pela mesma Seguradora ou por outro; ou
d) se a Apólice for cancelada, desde que o cancelamento não tenha ocorrido por
determinação legal, por falta de pagamento do Prêmio ou em virtude do pagamento das
Indenizações ter atingido o Limite Máximo de Garantia.

29.2. Para os fins desta Apólice, entende-se por “Apólice à Base de Ocorrência”, aquela que
garante o pagamento ou reembolso das quantias respectivamente devidas ou pagas a
Terceiros, pelo Segurado, a título de reparação de danos, determinadas por decisão judicial,
arbitral ou acordo previamente aprovado pela Seguradora, desde que os danos tenham
ocorrido durante o Período de Vigência da Apólice e o Segurado pleiteie a cobertura
securitária durante o Período de Vigência da Apólice ou nos prazos prescricionais em vigor.

29.3. O Prazo Complementar não se aplica àquelas coberturas cujo pagamento de
Indenizações tenha atingido o respectivo Limite Máximo de Garantia.

29.4. O Prazo Complementar se aplicará às coberturas previamente contratadas e que não
foram incluídas na renovação da Apólice, desde que estas não tenham sido canceladas por
determinação legal, ou por falta de pagamento do Prêmio.

29.5. A concessão do Prazo Complementar pela Seguradora não acarreta, em hipótese
alguma, a ampliação do Período de Vigência da Apólice.

30. PRAZO SUPLEMENTAR

30.1. Exclusivamente durante a Vigência do Prazo Complementar, o Segurado ou o Tomador
poderá contratar, somente por uma única vez, mediante o pagamento de Prêmio adicional, o
Prazo Suplementar, de, no mínimo, 12 (doze) meses, exceto quando de outra forma
estabelecido nas Especificações da Apólice, imediatamente subseqüente ao Prazo
Complementar, para a apresentação de Reclamações.

30.2. O montante do Prêmio adicional a ser pago à Seguradora para a contratação do Prazo
Suplementar consistirá no montante indicado nas Especificações da Apólice.

30.3. O Prazo Suplementar não se aplica àquelas Coberturas cujo pagamento de
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Indenizações tenha atingido o respectivo Limite Máximo de Garantia.

30.4. O Segurado ou o Tomador deverá solicitar a contratação do Prazo Suplementar até 60
(sessenta) dias antes do término do Prazo Complementar em vigor.

30.5. A contratação do Prazo Suplementar pode ser feita por qualquer Segurado, desde que
este pague o Prêmio adicional total e não acarretará, em hipótese alguma, a ampliação do
Período de Vigência da Apólice.

31. ASSISTÊNCIA E DEFESA EM JUÍZO CIVIL, TRABALHISTA, PENAL E/OU
ADMINISTRATIVOS E/OU ARBITRAL.

31.1. A Seguradora não tem nenhuma responsabilidade quanto à defesa de qualquer
Reclamação, porém, será a ela assegurado o direito e oportunidade de se associar aos
Segurados, com relação à investigação ou defesa de qualquer Reclamação decorrente de
atos danosos. Os Segurados/ Tomador não deverão admitir qualquer responsabilidade ou
fazer qualquer acordo judicial ou extrajudicial com relação a uma Reclamação sem o
consentimento prévio e por escrito da Seguradora.

31.2. Se o Segurado/ Tomador, por qualquer razão, recusar-se a celebrar um acordo judicial
ou extrajudicial, cujas condições tenham sido aceitas pelo Terceiro reclamante e
homologadas pela Seguradora, esta última estará desobrigada do pagamento de
Indenização securitária que supere o valor do acordo recusado.

31.3. Os Segurados podem poderá escolher livremente seus respectivos advogados.

32. ALTERAÇÕES NO RISCO DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA

32.1 Serão consideradas alterações de risco as seguintes circunstancias:

a) A fusão ou incorporação do tomador identificado na Especificação da apólice, ou de
qualquer uma das controladas e/ou subsidiárias, bem como a venda total ou substancial de
seus ativos a qualquer pessoa, sociedade, grupo de empresas e/ou pessoas; ou
b) A aquisição, por outra empresa ou pessoa física, grupo de empresas e/ou pessoas físicas
agindo em conjunto, das ações ou quotas de emissão do tomador ou de qualquer uma das
controladas e/ou subsidiárias, que representem mais de 50% (cinqüenta por cento) do
capital, com direito de voto; ou
c) A alteração do controle direto ou indireto do tomador, sob qualquer forma; ou,
d) Insolvência, liquidação (inclusive a liquidação extrajudicial), pedido de recuperação
judicial ou extrajudicial, decretação de falência ou intervenção do tomador identificado na
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Especificação da apólice, ou de qualquer uma das controladas e/ou subsidiárias; ou
e) A oferta de seus valores mobiliários do tomador.

32.2 As garantias da apólice estarão limitas exclusivamente as reclamações decorrente dos
atos de gestão ocorridos anteriormente aos fatos descritos nas alíneas (a), (b), (c), (d) e (e)
acima.

32.3 O Tomador do Seguro deverá no prazo de 30 (trinta) dias após a ocorrência de
qualquer um dos fatos descritos nas alíneas (a), (b), (c), (d) e (e) do item 1 acima
comunicar por escrito a Seguradora.

33. TRANSFERÊNCIA DE APÓLICE

33.1 A transferência integral dos riscos compreendidos nesta Apólice para outra sociedade
seguradora deverá observar o quanto segue:

a) a nova sociedade seguradora poderá, mediante cobrança de Prêmio adicional e desde que
não tenha havido solução de continuidade do seguro, admitir o período de retroatividade de
Cobertura da Apólice precedente;
b) uma vez fixada data de continuidade igual ou anterior à da Apólice vencida, a sociedade
seguradora precedente ficará isenta da obrigatoriedade de conceder o Prazo Complementar
e o Prazo Suplementar, quando couber;
c) se a data de continuidade, fixada na nova Apólice, for posterior à data de continuidade, o
Segurado, na Apólice vencida, terá direito à concessão de Prazo Complementar e, quando
contratado, de Prazo Suplementar; e
d) na hipótese prevista no inciso anterior, a aplicação dos prazos adicionais ficará restrita à
apresentação de reclamações de Terceiros relativas a perdas ocorridos no período
compreendido entre a data retroativa de Cobertura, inclusive, e a nova data de
continuidade.

34. MOEDA

34.1 Salvo convenção em contrário, todos os Prêmios, limites, franquias e outras quantias
estão expressos na especificação da apólice em moeda corrente do Brasil.

35. ENCARGOS DE TRADUÇÃO

35.1 Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no
exterior ficarão totalmente a cargo da Seguradora,
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36. FORO

36.1 Fica eleito o foro do domicilio do Segurado para dirimir eventuais litígios decorrentes de
apólice de seguro.

36.2 Na hipótese de inexistência de relação de hipossuficiência entre as partes, será válida a
eleição de foro diferente do domicílio do Segurado.

37. PRESCRIÇÃO

37.1 A data da apresentação ao Segurado da Reclamação de Terceiro – judicial ou
extrajudicial – determinará o início da contagem do prazo prescricional, estabelecido no
Código Civil, o que igualmente se aplica às hipóteses de paralisação do procedimento judicial
ou extrajudicial por culpa do Segurado.

37.2 Os prazos prescricionais são aqueles determinados em lei.

38. CESSÃO DE DIREITOS

38.1 Esta Apólice e os direitos a ela inerentes não poderão ser cedidos, no todo ou em
parte, sem o prévio e expresso consentimento da Seguradora.

39. CONFIDENCIALIDADE

39.1 Os Segurados e o tomador obrigam-se a não divulgar a contratação da Apólice a
quaisquer Terceiros, exceto por determinação de autoridade pública competente ou em
decorrência de ordem judicial.
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CONDIÇÃO ESPECIAL COBERTURAS A e B

COBERTURA BÁSICA

Cobertura A – Pagamento ao Segurado
Desde que observadas as demais disposições desta Apólice, a Seguradora pagará ao
Segurado ou ao Terceiro Beneficiário, as perdas decorrentes de uma reclamação devidamente
coberta.

Cobertura B – Reembolso à Sociedade
Desde que observadas as demais disposições desta apólice, a Seguradora reembolsará as
perdas do Tomador, suas Subsidiárias e Controladas, pelos Prejuízos Indenizáveis previstos
nesta Apólice resultantes de Reclamação apresentada contra o Segurado que o Tomador,
suas Subsidiárias e Controladas, tiverem suportado ou tiver de suportarem em benefício do
Segurado, desde que tal pagamento não esteja relacionado com uma ação dolosa ou ilegal,
praticada pelo Segurado.

Riscos Cobertos

Observadas todas as disposições constantes nas Condições Gerais desta apólice, o presente
seguro garante:

Responsabilidade Civil do Cônjuge e Companheiro
Se uma reclamação apresentada contra um Segurado incluir reclamação contra o cônjuge
legal ou companheiro do Segurado, em razão do vínculo existente entre esse cônjuge ou
companheiro e o Segurado, ou em razão desse cônjuge ou companheiro ser proprietário dos
bens reclamados em ressarcimento, em decorrência de Atos Danosos praticados pelo
Segurado, todos os Custos de Defesa e Indenizações que o referido cônjuge ou companheiro
for legalmente obrigado a pagar, em decorrência de tal Reclamação, deverão ser tratados,
para os fins desta Apólice, como uma perda. Os referidos cônjuges ou companheiros apenas
estarão cobertos na medida em que tais perdas estivessem cobertas se fossem realizadas ou
incorridas pelo Segurado.
A cobertura concedida por esta Apólice não se aplica a qualquer Reclamação na qual se
alegue atos ou omissões perpetradas pelo cônjuge ou companheiro do Segurado.

Responsabilidade Civil De Herdeiros, Representantes Legais e Espólio
(Responsabilidade Solidária De Bens)
Se uma Reclamação apresentada contra um Segurado falecido ou que venha a ser
considerado incapaz, recair contra os seus herdeiros ou representantes legais, em razão de
Atos Danosos do Segurado, todos os Custos de Defesa e Indenizações que tais herdeiros ou
representantes legais forem legalmente obrigados a pagar em decorrência de tal Reclamação,
deverão ser tratados, para os fins desta Apólice, como uma Perda. Os herdeiros ou
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representantes legais apenas estarão cobertos na medida em que tais Perdas estivessem
cobertas se fossem realizadas ou incorridas pelo Segurado.
A cobertura concedida por esta Apólice não se aplica a qualquer Reclamação na qual se
alegue atos ou omissões perpetradas pelo próprio herdeiro ou representante legal do
Segurado.

Assessores do Segurado
A Seguradora indenizará ou reembolsará as perdas decorrentes de Reclamações movidas
contra as pessoas físicas contratadas pelo Tomador do Seguro, suas Controladas e/ou
Subsidiárias para prestarem assessoria técnica aos Segurados.

Custos de Defesa com Processo de Extradição
Observadas todas as disposições desta Apólice, a Seguradora garantira aos Segurados os
Custos de Defesa decorrente do processo de extradição.
Não estarão garantidos os custos relacionados com a deportação das pessoas seguradas, bem
como extradição.

Advogados Internos, Auditores Internos, Consultores Internos, Contadores
Internos e Risk Managers (Gerente De Riscos)
A Seguradora indenizará ou reembolsará as Perdas que seja legalmente obrigado a pagar, em
razão de uma Reclamação movida movidas por Terceiros contra os Advogados Internos,
Auditores internos, Consultores Internos, Contadores Internos e Risk Managers (Gerente de
Riscos) do Tomador do Seguro ou de quaisquer Controladas e/ou Subsidiárias em razão da
sua Responsabilidade e pelos atos praticados em nome do Tomador do Seguro ou quaisquer
Controladas e/ou Subsidiárias.
Deverá haver a comprovação do vínculo trabalhista dos Advogados Internos, Auditores
Internos, Consultores Internos, Contadores Internos e Risk Managers (Gerente de Riscos)
junto ao Tomador de Seguro ou de quaisquer Controladas e/ou Subsidiárias e inerentes ao
exercício da sua profissão.

Reclamações do Tomador Contra o Segurado
A Seguradora indenizará ou reembolsara o Segurado, das Perdas que este venha a ser
legalmente obrigado a pagar ao Tomador, em razão de sua comprovada responsabilidade civil
decorrente de atos e/ou omissões, praticadas no exercício de suas funções.

Reclamações do Segurado Contra Segurado
A Seguradora indenizará ou reembolsará o Segurado, das Perdas que este venha a ser
legalmente obrigado a pagar a outro Segurado, em razão de sua comprovada
responsabilidade civil decorrente de atos e/ou omissões, praticadas no exercício de suas
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funções.

Reclamações Contra os Segurados Relacionadas a Questões Tributárias e
Trabalhistas (Quando Os Segurados Forem Legalmente Responsáveis)
A Seguradora indenizará ou reembolsará o Segurado, as Perdas que este venha a ser
obrigado a pagar, em razão de decisão judicial transitada em julgado ou acordo autorizado de
modo expresso pela Seguradora, em razão de Reclamação movida contra o Segurado, desde
que este seja nomeado como parte passiva num processo judicial ou extrajudicial, que tenha
por objetivo a responsabilização tributária, trabalhista pessoal, solidária ou subsidiária do
Segurado, por ações ou omissões relacionadas à prestação de serviços profissionais
desempenhados pelo Tomador.

Empresas Coligadas
A Seguradora pagará, toda e qualquer Perda decorrente de uma reclamação contra uma
pessoa que se enquadre na definição de Segurado, atuando em uma Sociedade Coligada ao
Tomador de Seguros.
Não estarão garantidas as reclamações para Atos Danosos cometidos anteriormente à data
em que a empresa se tornou uma Sociedade Coligada ao Tomador de Seguros.

Responsabilidade Estatutária
Estarão cobertas por esta Apólice toda e qualquer Perda pela qual o Segurado venha a ser
legalmente obrigado a pagar em razão de Reclamação movida contra o Segurado desde que
este seja nomeado como parte passiva num processo judicial ou extrajudicial, visando
responsabilizá-lo de forma solidária ou subsidiária, por quaisquer débitos ou obrigações do
Tomador referentes à sua responsabilidade estatutária.

Custos de Defesa e Depósito Recursal Referente a Multas
A Seguradora indenizará os Segurados ou reembolsará a Empresa, os Custos de Defesa,
depósito recursal referente a multas decorrentes de processos administrativos ou judiciais,
relacionados à atividade profissional exercida pelo Segurado junto ao Tomador.

Prática Trabalhista Indevida – EPL
A Seguradora indenizará os Segurados ou reembolsará a Empresa, eventuais Perdas que o
mesmo venha a ser legalmente obrigado a pagar, em razão do exercício de sua atividade
profissional junto ao Tomador, por pratica trabalhista indevida. Em nenhuma hipótese haverá
cobertura para verbas trabalhistas.

Dano Moral Decorrente de Seus Atos de Gestão
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Seguradora indenizará os Segurados ou reembolsará a Empresa os Danos Morais que o
mesmo venha a ser legalmente obrigado a pagar, relacionados à atividade profissional
exercida pelo Segurado junto ao Tomador.

Danos Materiais e/ou Danos Corporais
A Seguradora indenizará os Segurados ou reembolsará a Empresa os Danos Materiais e/ou
Danos Corporais que o mesmo venha a ser legalmente obrigado a pagar, relacionados à
atividade profissional exercida pelo Segurado junto ao Tomador.

Empresas Afiliadas Sem Fins Lucrativos
A Seguradora indenizará os Segurados ou reembolsará a Empresa, eventuais Perdas que o
mesmo venha a ser legalmente obrigado a pagar, relacionados à atividade profissional
exercida pelo Segurado junto às Empresas Afiliadas sem fins lucrativos.

Reclamações Contra a PJ Que Possam Recair Sobre a PF 
A Seguradora indenizará os Segurados ou reembolsará a Empresa, eventuais Perdas que o
mesmo venha a ser legalmente obrigado a pagar, relacionados à atividade profissional
exercida pelo Segurado junto ao Tomador, mas cuja Reclamação apresentada contra o
Tomador possa recair na pessoa física do Segurado.

Custos De Investigação
A Seguradora indenizará os Segurados ou reembolsará a Empresa, mediante prévia
autorização, os custos de investigação, necessários à defesa do Segurado.
Estão excluídos os custos envolvendo exclusivamente a Sociedade.

Reclamações Relacionadas a Dispensas Coletivas
A Seguradora indenizará os Segurados ou reembolsará a Empresa, eventuais Perdas que o
mesmo venha a ser legalmente obrigado a pagar, relacionados à atividade profissional
exercida pelo Segurado junto ao Tomador, mas cuja Reclamação apresentada contra o
Tomador possa recair na pessoa física do Segurado por dispensas coletivas. Em nenhuma
hipótese haverá cobertura para verbas trabalhistas.

Aquisição ou Constituição Automática de Nova Subsidiária (Ativos Até 30% Do
Total de Ativos Do Tomador)
Será considerada uma nova subsidiária para os fins desta Apólice, qualquer empresa
adquirida ou constituída após a data de início do período de Vigência da Apólice, que se
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enquadre no conceito de subsidiária, conforme aqui previsto, desde que (i) não esteja sediada
ou localizada nos Estados Unidos da América ou no Canadá e (ii) não seja uma instituição
financeira ou uma empresa de capital aberto.
A nova subsidiária estará automaticamente coberta por esta Apólice, sem pagamento de
qualquer prêmio adicional, nos casos em que os ativos de tal nova subsidiária não
ultrapassem o montante indicado nas Especificações da Apólice. Caso contrário, a Cobertura
para a nova subsidiária dependerá de pagamento de eventual Prêmio adicional e entrará em
vigor a partir do aceite da Seguradora. Salvo se de outra forma disposto pela Seguradora, a
Cobertura concedida ao Segurado dessas novas subsidiárias estará limitada às reclamações
por Atos Danosos, efetivos ou alegados, que ocorram após a data de aquisição ou
constituição das mesmas. Não haverá nenhuma devolução de Prêmio se uma nova subsidiária
hoje ou futuramente existente deixar de ser uma subsidiária para os fins desta Apólice.
Não estarão abrangidos os administradores ou empregados com poderes de representação de
qualquer subsidiária, inclusive as novas subsidiárias, por reclamações relativas a Atos
Danosos, efetivos ou alegados, que ocorram em data posterior à data em que a empresa em
questão deixou de se enquadrar no conceito de subsidiária, conforme aqui previsto.

Bloqueio e Indisponibilidade de Bens
Caso ocorra medida judicial ou extrajudicial determinando a penhora online e/ou bloqueio
total ou parcial de bens do Segurado, a Seguradora fará as indenizações aqui prevista além
dos Custos de Defesa.
[%j%Serão consideradas como medidas de bloqueio de bens e penhora online as seguintes
ocorrências:
a) Determinação de “penhora on-line” realizada por meio do sistema Bacen-Jud, ou bloqueio
de contas bancárias do Segurado, determinada por ordem ou despacho judicial, somente
após decorrido o período de 15 dias desde o início da constrição;
b) Determinação de indisponibilidade de bens, total ou parcial, para fins de investigação
criminal, seja na fase administrativa ou judicial, assim que tal medida for determinada;
c) Determinação de indisponibilidade de bens total ou parcial, judicial ou extrajudicial, para
fins de investigação cível, seja na fase administrativa ou criminal, assim que tal medida for
determinada.
Verificadas uma ou mais hipóteses que confiram ao Segurado o direito à indenização, a
Seguradora fará o pagamento diretamente ao Segurado ou ao Terceiro por ele
expressamente designado, em parcelas mensais e sucessivas, limitadas ao valor corresponde
à 100% (cem por cento) da remuneração nominal básica (excetuadas remunerações variáveis
ou eventuais, tais como bônus ou participação nos lucros) percebida e comprovada pelo
Segurado no mês imediatamente anterior ao qual foi determinado o bloqueio de bens.
Nas hipóteses onde o Segurado não exercer cargo/função remunerada, a Seguradora pagará
os valores correspondentes a certas despesas às quais o Segurado e/ou sua família
incorra(m) durante o período de indisponibilidade de seus bens.
Despesas decorrentes de Indisponibilidade de Bens e/ou Penhora On-line significam as
despesas pessoais e ordinárias do Segurado, vencidas após a decretação da Penhora On-line
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e que não possam ser pagas com outros recursos do Segurado, desde que relacionadas única
e exclusivamente a despesas básicas de moradia, educação, transporte, plano ou
seguro-saúde e alimentação do cônjuge/companheiro(a) ou demais dependentes do
Segurado, conforme estabelecido na legislação tributária. Pensão alimentícia devida em
função de decisão judicial ou separação promovida por escritura pública perante o cartório
competente também serão consideradas despesas decorrentes de Indisponibilidade de Bens
e/ou Penhora On-line.
O pagamento será interrompido tão logo cesse a medida que determinou o bloqueio de bens,
ou, alternativamente, pela extinção, conclusão ou julgamento do processo em questão,
quando houver. A Seguradora ficará igualmente desobrigada com relação a qualquer
pagamento quando os pagamentos efetuados excederem ao Limite Máximo de Indenização
da Apólice.
Todos os Segurados compartilham solidariamente o mesmo Limite Máximo de Indenização da
Apólice. O critério da Seguradora para divisão do referido limite será o da ordem de
prioridade de apresentação dos Avisos de Sinistro à Seguradora. Caso sejam apresentados
Avisos de Sinistro simultâneos, que em seu conjunto excedam ou possam exceder o Limite
Máximo de Indenização da Apólice, o critério de distribuição será o da proporcionalidade entre
elas, comparativamente ao total pleiteado no momento da análise.
Os valores adiantados pela Seguradora deverão ser devolvidos no prazo de 15 dias pelo
Segurado, tão logo cesse a medida que determinou indisponibilidade de bens e/ou penhora
on-line.

Prazo Complementar para Demissões Voluntárias e Segurados Aposentados
No caso desta Apólice não ser renovada ou substituída por outra apólice de Responsabilidade
Civil para Diretores & Administradores, a Seguradora concederá prazo complementar de 72
(setenta e dois) meses para apresentação de Reclamações contra o Administrador que venha
a se aposentar ou a se desligar voluntariamente da Empresa, durante o Período de Vigência e
que não ocupe, posteriormente, qualquer outra posição como Administradora da Empresa.
O prazo complementar disposto no parágrafo anterior não será aplicável em caso de Alteração
no Risco.

Eventos Extraordinários com Reguladores
Com o prévio consentimento, a Seguradora pagará os Custos de Pré-Investigação para
responder Evento Regulatório Crítico.
Na hipótese de que não seja razoavelmente possível obter o consentimento prévio e por
escrito da Seguradora antes de que os Custos de Pré-Investigação tenham sido incorridos
com relação à um Evento Regulatório Crítico, a Seguradora aprovará retrospectivamente tais
Custos de Pré-Investigação até o sub-limite de 20% do Limite Máximo de Indenização da
Apólice.
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Diretores Independentes (Side A)
A Seguradora indenizará os Segurados ou reembolsará a Empresa, toda e qualquer perda de
Diretor Independente, entendido como tal o Diretor do Tomador do Seguro que exerça
mandato Externo em Empresa que tenha relação societária com o Tomador do Seguro ou em
entidade sem fins lucrativos e ainda, sob orientação ou solicitação do Tomador do Seguro,
desde que verificadas as seguintes hipóteses:
Esgotado o Limite Máximo de Indenização da Apólice de Administradores e Diretores
contratada pela outra empresa ou entidade na qual o Diretor do Tomador do Seguro exerça
mandato externo.
Esgotada qualquer outra garantia de cobertura para o Diretor Independente da Empresa ou
Entidade Externa que o diretor do Tomador de Seguro esteja exercendo o mandato externo.

Assessoria e Acompanhamentos de Processos no Exterior
A Seguradora pagará os custos e despesas para contratação de advogados em sua jurisdição
para o acompanhamento dos trabalhos dos advogados que estejam atuando na jurisdição
onde a reclamação foi proposta.
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Custos de Defesa Emergenciais
Nas hipóteses de impossibilidade de notificação previa a Seguradora, sobre um sinistro
referente aos Custos de Defesa, a Seguradora indenizará ou reembolsará retroativamente os
Custos de Defesa, desde que solicitado em até 30 (trinta) dias após a utilização e ainda,
observada as seguintes situações:
Ordem ou Mandado Judicial ou Extrajudicial expedito por autoridade competente durante o
período de vigência da apólice no qual se verifique a ciência súbita e sem tempo hábil para
formalização do Sinistro à Seguradora;
Comprovação documental e inequívoca de que o Segurado não teve tempo hábil para
comunicar a Seguradora sobre a ocorrência.
A utilização da verba para situações não emergenciais ou ainda, situações alegadas
emergenciais, mas não comprovadas, está excluída da Apólice.
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Despesas de Publicidade

A Seguradora indenizará os Segurados ou reembolsará a Empresa, as despesas de
publicidade relacionadas com as ações publicitárias praticadas para minimizar o impacto de
qualquer Reclamação decorrente de atos de gestão praticados pelos Segurados, no exercício
de seu cargo ou função desempenhada junto a Empresa, durante o período de Vigência da
Apólice, desde que tal Reclamação e seus efeitos tenham se tornado de conhecimento
público, por meio de divulgação ao público.
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COBERTURA ADICIONAL PARA INABILITAÇÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE
DIRETOR OU ADMINISTRADOR

RISCOS COBERTOS
Tendo Segurado pago o prêmio adicional, a apólice indenizará os Prejuízos Financeiros
sofridos pelos Segurados, em virtude de medida judicial ou administrativa expedida por órgão
competente contra os mesmos que determinem a inabilitação para o exercício do cargo ou
função de Diretor ou Administrador, desde que observadas as demais disposições desta
Apólice e as seguintes condições:
a) O Pagamento será realizado diretamente ao Segurado, em parcelas mensais e sucessivas
do valor correspondente a 100% da sua remuneração mensal fixa recebida no mês anterior a
sua inabilitação, pelo cargo exercido na Sociedade.
b) Será efetuado o pagamento das despesas com a contratação de empresa especializada em
recolocação profissional, a ser escolhida em comum acordo entre as partes (Segurado e a
Seguradora)
O sublimite destinado a esta cláusula particular está determinado na especificação da apólice.
O referido sublimite é parte integrante do Limite Máximo de Garantia da Apólice, do qual
todas as indenizações pagas deverão ser deduzidas.
O pagamento será interrompido tão logo cesse a medida que determinou a inabilitação por
exercício do cargo ou função de Diretor ou Administrador, ou, o Segurado passe a exercer
qualquer atividade profissional regular remunerada.
A Seguradora ficará igualmente desobrigada com relação a qualquer pagamento quando os
pagamentos efetuados excederem o sublimite destinado à presente cláusula particular.
Todos os Segurados compartilham igualitariamente do sublimite destinado à presente cláusula
particular. O esgotamento do sublimite provocado por um Segurado tornará a cobertura
indisponível a todos os demais. O critério da Seguradora para divisão do referido sublimite
será o da ordem de apresentação das notificações à Seguradora. Caso sejam apresentadas
notificações simultâneas, que em seu conjunto excedam ou possam exceder o sublimite de
garantia referido, o critério de distribuição será o da proporcionalidade.
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Gerenciamento De Crises
Com o prévio consentimento da Seguradora, serão pagos os custos e despesas de
gerenciamento de crise de um Tomador do Seguro, exclusivamente, com relação a crises
ocorridas e avisadas à Seguradora durante o Período de Vigência desta apólice.
Esta cobertura se aplica independentemente da Reclamação ser proposta contra um Segurado
ou se a Reclamação for proposta contra o Tomador do Seguro.
Consideram-se Custos de Gerenciamento de Crise:
Os custos e despesas necessárias para contratação de consultores em publicidade, escritórios
de advocacia ou de empresas especializadas em gerenciamento de crise, que tenha como
finalidade de minimizar ou mitigar os danos causados ao Tomador do Seguro;
Os custos e despesas necessárias para a contratação de consultorias de relações públicas,
marketing e/ou assessoria de imprensa, ou locação de espaço para anúncio/comunicação, em
qualquer veículo de comunicação, a fim de evitar Reclamação, minimizar ou mitigar seus
efeitos;
Os custos e despesas necessárias do Tomador do Seguro com a divulgação ou postagem de
materiais relacionados à crise; e
OOs custos e despesas de viagem dos Segurados que efetivamente estejam relacionados com
a crise;
Crise:
Um comunicado escrito ao Tomador do Seguro de que seus Valores Mobiliários foram ou
serão excluídos de forma compulsória de negociação em bolsas de valores;
Ocorrência dos seguintes eventos que, na avaliação de boa-fé do presidente executivo ou
diretor financeiro do Tomador do Seguro, tenha causado, ou seja, provável que cause dentro
de 24 (vinte e quatro) horas, uma desvalorização de pelo menos 15% (quinze por cento) no
valor da ação ordinária nominativa do Tomador do Seguro, depois de descontado o
percentual de desvalorização do índice da principal bolsa de valores na qual os Valores
Mobiliários do Tomador do Seguro sejam negociados:
a) Anúncio público de uma perda imprevista de: (i) direitos de propriedade intelectual do
Tomador do Seguro, incluindo apenas direitos relacionados a registros de patentes, marcas
e/ou direitos autorais, exceto por se ter expirado; (ii) um grande cliente do Tomador do
Seguro; (iii) um grande contrato com o Tomador do Seguro; ou (iv) um recall de um produto
relevante do Tomador do Seguro ou um atraso imprevisto na produção de um produto
relevante do Tomador do Seguro;
b) O anúncio público ou acusação de que o Tomador do Seguro tenha causado danos
corporais, doenças, enfermidades, morte ou assédio moral a um grupo de pessoas, ou
prejuízos a, ou destruição de bens tangíveis, inclusive a perda de uso, exceto quando
causados por dano ambiental nos termos deste seguro;
c) Anúncio público da demissão de empregados do Tomador do Seguro, assim como a morte
ou renúncia de um ou mais Segurados importantes do Tomador do Seguro;
d) O anúncio público sobre a eliminação ou cancelamento de distribuição de dividendos já
programados pelo Tomador do Seguro;
e) O anúncio público de que o Tomador do Seguro pretende baixar e tirar de suas

Pág 47

especiais de fala e audição - serviço telefônico gratuito - 08007701382
Ouvidoria: Atendimento exclusivo a pessoas com necessidades

serviço telefônico gratuito - 08006037548
Ouvidoria: ouvidoria@fairfax.com.brFairFax Brasil Seguros Corporativos S.A.

CNPJ 10.793.428/0001-92 Registro SUSEP: 4669
Alameda Santos, 1940 - 4º andar - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
www.fairfax.com.br

Tailor made solutions with global resources and local decisions



APÓLICE DE SEGURO
RAMO PRODUTO Nº DA PROPOSTA PROCESSO SUSEP Nº
10 - D&O                                     10003 0000000000040 15414.901411/2017-86

APÓLICE RENOVAÇÃO APÓLICE INÍCIO DA VIGÊNCIA FIM DA VIGÊNCIA MOEDA
046692018100103100000619 ás 24:00 h do dia 25/01/2018                    ás 24:00 h do dia 25/01/2019                    Real

Apólice Digital
NOME DO SEGURADO:Instituto de Desenvolvimento Sustentavel Mamiraua           

demonstrações financeiras uma quantidade substancial de seus ativos;
f) O anúncio público de que o Tomador do Seguro está ou ficará inadimplente em uma
obrigação de pagar ou que pretende reestruturar as suas dívidas com credores;
g) O anúncio público de que o Tomador do Seguro pretende pedir recuperação judicial,
extrajudicial ou a sua autofalência ou que um terceiro;
h) O anúncio público a respeito do início ou ameaça de processos litigiosos judiciais ou
administrativos contra o Tomador do Seguro;
i) Oferta hostil ou aquisição não solicitada por qualquer terceiro, indivíduo ou sociedade
empresária, quer seja através de oferta pública ou privada, para efetuar uma Operação
envolvendo o Tomador do Seguro.
Uma crise começará assim que o Tomador do Seguro tiver ciência de quaisquer dos eventos
descritos acima.
O Tomador do Seguro deverá comunicar imediatamente a Seguradora sobre tais eventos, sob
pena de perda de direito.
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Reclamações De Governo e/ou Órgãos Regulamentadores
A Seguradora indenizará os Segurados ou reembolsará a Empresa, eventuais Perdas que o
mesmo venha a ser legalmente obrigado a pagar, relacionados à atividade profissional
exercida pelo Segurado junto ao Tomador, decorrente de Reclamações apresentadas pelo
Governo e/ou Órgãos Regulamentadores.
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Custos de Defesa Relacionados a Fiadores, Avalistas e Fiel Depositário
A Seguradora indenizará os Segurados ou reembolsará a Empresa, eventuais Custos de
Defesa em processos judiciais que o Segurado figure como fiador, avalista ou fiel depositário
do Tomador, no exercício de suas atividades profissionais junto ao Tomador.
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COBERTURA ADICIONAL PARA RECLAMAÇÕES RELACIONADAS A PREÇO
INADEQUADO POR UMA AQUISIÇÃO

RISCOS COBERTOS
Fica entendido e acordado que, tendo o Segurado pago o correspondente prêmio adicional, a
SEGURADORA pagará em nome dos SEGURADOS, toda e qualquer perda pela qual os
SEGURADOS venham ser legalmente obrigados a pagar em razão de reclamação movida
contra os SEGURADOS, desde que esses sejam nomeados como parte passiva em um
processo judicial ou extrajudicial, pelo pagamento de um preço inadequado por uma
aquisição.
Por essa cobertura, revoga-se a exclusão da alínea “p”, da clausula 8 – Riscos Excluídos das
Condições Gerais
Esta cobertura estará sujeita aos termos, condições, limites e sublimites desta APÓLICE..
Ratificam-se todos os termos e condições da Apólice, não alterados por essa clausula.
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COBERTURA ADICIONAL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADMINISTRADOR POR
DANOS AMBIENTAIS

DISPOSIÇÕES GERAIS E PRELIMINARES:
Apresentamos a seguir as condições aplicáveis à cobertura adicional ao Seguro de
Responsabilidade Civil DO ADMINISTRADOR POR DANOS AMBIENTAIS.

DEFINIÇÕES: 
Não obstante o que possa constar das Condições Gerais aplica-se também a esta Garantia, as
seguintes definições:
Danos Ambientais 
Dano ambiental é a lesão aos recursos ambientais, com conseqüente degradação, alteração
adversa do equilíbrio ecológico e da qualidade de vida.
Despesas de Limpeza 
Custos ou despesas relativas à limpeza do meio ambiente; remoção e transporte de
substâncias; custo de investigação e quantificação, mitigação, salvamento, redução, descarte,
tratamento, neutralização, saneamento do solo, das águas, superfície, lençóis freáticos e da
atmosfera.
Danos Emergentes 
São os prejuízos materiais imediatos e mensuráveis, aquilo que se perdeu.
Danos Sociais 
São os danos causados a sociedade que tenham como consequência o rebaixamento no nível
de vida.
Riscos Cobertos: 
Esta cobertura de RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADMINISTRADOR POR DANOS AMBIENTAIS
garante o pagamento de custos de defesa, prejuízos financeiros e demais perdas diretamente
consequentes dos Danos Ambientais que o segurado vier a ser responsabilizado, desde que:
a) Não tenha agido com culpa grave ou dolo;

b) Os danos decorram de riscos cobertos do presente contrato;

c) Haja condenação do Segurado, por sentença judicial transitada em julgado ou por acordo
expressamente autorizado pela Seguradora.

Riscos Excluídos: 
A SEGURADORA FICARÁ DESOBRIGADA A INDENIZAR O SEGURADOR POR
QUALQUER PERDA SOFRIDA EM DECORRÊNCIA DO QUANTO SEGUE: 
a)CUSTOS OU DESPESAS RELATIVAS À LIMPEZA DO MEIO AMBIENTE, REMOÇÃO E
TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIAS, CUSTO DE INVESTIGAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO, MITIGAÇÃO,
SALVAMENTO, REDUÇÃO, DESCARTE, TRATAMENTO, NEUTRALIZAÇÃO, SANEAMENTO DO
SOLO, DAS ÁGUAS, SUPERFÍCIE, LENÇÓIS FREÁTICOS E DA ATMOSFERA, EXCETO OS
CUSTOS DE DEFESA DO SEGURADO.
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b) DANOS EMERGENTES;

c) DANOS SOCIAIS.

Disposições Gerais  
As indenizações pagas pela SEGURADORA em decorrência da cobertura garantida por este
endosso consumirão o LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO
Ratificação: 
Esta cobertura não pode ser contratada isoladamente, aplicando-se a ela todos os demais
termos, condições e cláusulas das Condições Gerais da apólice que não tenham sido alteradas
por esta cobertura.
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