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A seguradora indemnizará o segurado contra acidentes, perdas ou danos que ocorram no 
decurso da actividade empresarial do segurado enquanto o veículo, tal como descrito nas 
condições particulares, estiver:

Danos aos veículos descrito nas condições particulares e aos seus acessórios e peças
sobressalentes (excluindo rádios\leitores de cassete e outro equipamento de som)
  enquanto se encontrarem nele de forma permanente. A seguradora pode, á sua descrição, 
reparar, repôr ou substituir o veiculo ou pode pagar em dinheiro o montante das perdas 
ou danos que não excedam o valor do mercado razoável do veiculo na altura das perdas ou 
danos mas sujeito ao limite de indemnização nas condições particulares. No caso de    ser 
impossível obter-se qualquer peça como artigo padrão (fabricado) na República de 
Moçambique ou África do Sul, a responsabilidade da seguradora será satisfeita mediante 
o pagamento equivalente ao valor de tal peça na altura da perda mas não excedendo a 
listalista dos preços de mercado mais recente na República de Moçambique e de África de Sul, 
e o custo razoável de frete, para além de frete aéreo e o custo actualizado da mão-de-obra 
para a sua montagem acrescido de quaisquer direitos de importação ou impostos 
aplicáveis a mesma.

O segurado pode dar instruções para se efectuarem reparações sem o consentimento 
prévio da seguradora até 150 USD, mas não excedendo esse montante, desde que se
obtenha primeiro um orçamento pormenorizado, o qual se enviará imediatamente á
seguradora. A seguradora também pagará o custo razoável de protecção e remoção até á 
oficina mais próxima e entrega depois da reparação á morada do segurado, que deve ser 
uma morada na República de Moçambique, África de Sul e Namíbia, por um montante não 
excedendo 200 USD, a não ser que acordado de outra forma pela seguradora.

A Seguradora não será responsável  por:

Na estrada
Temporariamente numa garagem durante a realização de qualquer viagem no outro 
local que não dentro das instalações empresariais, ou nas mesmas, pertencentes ao 
segurado, ou ocupadas por ele na República de Moçambique, África do Sul, Namíbia, 
Botsuana, Lesotho, Swazilândia, Zimbabué e Malawi.

Perdas consequênciais, seja qual for a sua causa;
 Desgaste, avarias mecânicas ou eléctricas, falhas ou rupturas Desgaste, avarias mecânicas ou eléctricas, falhas ou rupturas
Danos a pneus devido a utilização de travões ou a furos ou cortes nos pneus ou
rebentamento dos mesmos.
Danos às molas devido às desigualdades da estrada ou de outra superfície ou aos
impactos causados por tais desigualdades.
DesvalorizaçãoDesvalorização que significará a diminuição do valor do veículo, seja de que forma 
surgir, incluindo a diminuição depois de o veículo ter sofrido  danos seguros nos termos 
deste sub-ramo, não obstante a reparação de tais danos nos termos deste sub-ramo;

a)
b)

a)
b)
c)

d)

e)e)

SEGURO DE COMÉRCIO AUTOMÓVEL EXTERNO

Riscos cobertos

Sub-Ramo A - Perdas ou Danos

Excepções ao Sub-Ramo A
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Perdas ou danos a acessórios ou a peças sobressalentes causados por furto, a não ser 
que o veículo seja roubado na mesma altura.
Apropriação, confiscação ou requisição por funcionários alfandegários ou outros 
funcionários ou autoridades.

Tal pessoa não tenha direito a indemnização nos termos de qualquer outra apólice;
Tal pessoa  como se fosse o segurado observe e cumpra e esteja sujeita aos termos,
excepções e condições deste seguro na medida em que se aplicarem;
AA tal pessoa não tenha sido recusada qualquer seguro automóvel ou continuação do 
mesmo por  qualquer companhia seguradora ou subscrita;
A pessoa que esteja a conduzir tenha carta de condução e cumpra os outros termos 
da sua carta;
Que tal pessoa não esteja sob a influência de álcool ou de estupefacientes ou sofra 
qualquer enfermidade ou doença física que afecte a sua condução e/ou o seu
controlecontrole do veículo na altura da ocorrência de qualquer sinistro em resultado do qual 
se reclame indemnização nos termos desta apólice.

Qualquer compensação que esteja incluída no âmbito de qualquer decreto relativo 
ao seguro automóvel obrigatório. Esta excepção aplicar-se-á apesar de nenhum 
seguro nos termos do referido decreto estar em vigor ou ter sido efectuado.
Morte, lesões ou danos causados pelo seguinte ou resultantes do seguinte:

Morte  ou lesões corporais a qualquer pessoa, 
Danos á propriedade 

Para além dos limites de qualquer passagem ou via pública relacionados com o 
transporte de carga até ao veículo para o carregamento no mesmo ou a remoção 
da carga do veiculo depois do seu descarregamento.
O funcionamento, demonstração ou uso, para outros efeitos que não a
manutençãomanutenção ou reparação de tal veículo ( a não ser que seja uma empilhadeira), 
de qualquer ferramenta ou maquinaria que faça parte do veículo, ou que esteja 
presa no mesmo, ou usada a respeito do mesmo, ou de algo fabricado por tal
ferramenta ou maquinaria, ou contido nas mesmas 

Qualquer acidente causado por qualquer veículo descrito nas condições particulares,
ou através do mesmo, ou relacionado com o carregamento ou descarregamento de tal
veículo, contra todos os valores incluindo os custos e despesas do reclamante sujeito ao 
limite de indemnização especificado nas condições particulares, pelos quais o segurado se 
torne responsável legalmente por pagá-los incluindo tais custos e despesas incorridos com 
o consentimento da seguradora, por escrito, relativamente a :

AA seguradora terá o direito, ao seu critério, de organizar representação em qualquer
investigação ou inquérito relativamente a qualquer morte que seja objecto de
indemnização nos termos deste sub-ramo ou por defender em qualquer tribunal,
quaisquer acções judiciais criminais relativamente a qualquer acto que cause qualquer 
sinistro que seja objecto de indemnização nos termos deste sub-ramo.
NosNos termos das limitações deste sub-ramo e sujeitas a elas e para efeitos deste sub-ramo, 
qualquer pessoa que conduza pessoalmente o veículo, ou esteja em controlo do mesmo, 
por ordem do segurado ou com autorização do segurado, desde que:

A Seguradora  não será responsável relativamente a :

f)

g)

a)
b)

c)

d)

e)e)

a)

b)

i)
ii)

i)

ii)

Sub-Ramo B - Responsabilidade para com Terceiros

Excepções a Sub-Ramo B
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Morte ou lesões:

Danos 

Qualquer veículo ou  reboque que seja propriedade do segurado, ou que esteja sob 
custódia ou controle  do mesmo, tal como especificado nas condições particulares.

No caso de qualquer acidente que envolva a indemnização a mais do que uma pessoa,
aplicar-se-á a qualquer limitação, nos termos desta apólice, do valor de qualquer
indemnização, ao valor total da indemnização a todas as pessoas indemnizadas e tal
indemnização aplicar-se-á com prioridade para o segurado.

Relativamente a qualquer reclamação nos termos desta apólice, o segurado será
responsável pela (s) franquia(s) tal como especificado nas condições particulares.
SeSe a despesa incorrida pela seguradora, incluindo qualquer pagamento relativo a custos, 
despesas e honorários, incluir a(s) franquia(s) , ou parte da(s) mesma (s), tal valor será
reembolsado pelo segurado á seguradora.

NoNo caso de não se efectuarem ou surgirem quaisquer reclamações  nos termos desta 
apólice durante o período de seguro imediatamente anterior á renovação deste seguro, o 
prémio anual será reduzido em 10 %, não sendo  tal redução cumulativa. Se a seguradora 
concordar que  se faça uma transferência de juros nesta apólice, o abatimento posterior 
por nenhumas reclamações obtidas pelo cedente não se acumulará para benefício do
cessionário.

A qualquer pessoa que seja transportada no veículo, ou em cima do mesmo, ou 
entrando no mesmo, ou saindo do mesmo(para além de qualquer automóvel
particular ou compartimento de transporte de passageiros de qualquer veículo 
ligeiro usado para entregas com uma capacidade de transporte não excedendo 
3500 kg (Gvm)
AA qualquer pessoa a serviço do segurado resultante de tal serviço e no decurso do 
mesmo
A qualquer pessoa que seja membro do mesmo agregado familiar do segurado.

A qualquer viaduto, ponte ou ponte de báscula ou a qualquer estrada ou a algo 
por baixo da mesma devido á vibração do veículo ou ao peso do mesmo ou á carga 
transportada pelo veículo.
AA propriedade pertencente ao segurado, ou administrada pelo mesmo ou sob 
custódia ou controle do mesmo, ou que esteja a ser transportada pelo veículo,
carregada no mesmo ou descarregada do mesmo.

c)

d)

a)

i)

ii)

iii)

i)

ii)

Aplicação dos Limites da Indemnização

Franquias Pagáveis

Abatimento posterior por nenhumas reclamações

Base de Ordenado
Descrição do veículo
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Excluindo
Qualquer veículo que seja propriedade do segurado e alugado ou vendido em con-
formidade com um acordo de venda a prestações ou outro relativo a posse adiada, a 
não ser que o veículo esteja sob protecção ou controle do segurado na altura da ocor-
rência do sinistro a partir do qual surja qualquer reclamação.

Excluindo
Danos causados por avarias mecânicas  ou eléctricas ou danos a pneus enquanto o 
veiculo estiver a ser rebocado ou salvo.
O termo veículo significará:

Incluindo
Uso para aulas desde que a pessoa a quem se ensine a conduzir cumpra a lei
relacionada com alunos condutores e seja acompanhada por um condutor com carta, 
que seja ou o segurado ou um membro ou empregado do mesmo.

IncluindoIncluindo
Uso para demonstração que inclua a condução pela pessoa a quem o veiculo esteja a 
ser demonstrado, desde que tal pessoa seja acompanhada por um condutor com 
carta, que seja ou o segurado ou um membro , director ou empregado do segurado.

Incluindo
UsoUso para fins sociais, domésticos, recreativos (quer tal uso seja acidental á actividade 
empresarial ou não ) por qualquer pessoa que não seja o segurado, ou um membro, 
director ou empregado do segurado.  

Memorando
Por este meio se concorda e se declara que o prémio para cada período de seguro que 
pode ser aceite pela seguradora se baseará nos ordenados, salários, comissões e 
qualquer outra remuneração a pagar pelo segurado a todos os empregados.

Uso na actividade empresarial do segurado pelo próprio, ou por qualquer  membro, direc-
tor, empregado ou trabalhador do segurado, excluindo trânsito, entrega ou transporte 
para o segurado, ou em nome, por condutores ocasionais ou pessoas que não estejam ao 
serviço do segurado de forma integral e regular.

Qualquer veículo (impulsionado mecanicamente ou de outra forma) que esteja preso 
a qualquer veículo coberto nos termos da alínea (a) com a finalidade de ser rebocado 
ou salvo.

Viaturas particulares e veículos ligeiros destinados a entregas com uma capacidade 
de transporte não excedendo 3500 kg Gvm
Veiculos ligeiros com uma capacidade de transporte excedendo 3500 kg Gvm
Motocicletas e motoretasMotocicletas e motoretas
Rolotes e reboques
Tipos  especiais de veículos tal como especificado nas condições particulares.

b)

a)

b)
c)
d)
e)

Cláusula Relativa á Descrição do Uso
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No inicio de cada período seguro, o segurado fornecerá á seguradora  uma declaração
contendo uma estimativa do valor dos ordenados, salários, comissões e qualquer outra
remuneração conforme mencionado supra e pagará a seguradora um prémio estimado ou 
calculado sobre tal declaração.

Na cessação de cada período de seguro, o segurado, no prazo de um mês, fornecerá á
seguradora uma declaração do montante efectivo pago ou autorizado conforme
mencionadomencionado supra e ,  se o montante revelado por tal declaração divergir do montante 
sobre o qual se calculou  o prémio estimado, a diferença no prémio será compensada por 
um pagamento adicional á seguradora ou por um reembolso ao segurado calculado na 
base da escala de tarifas da seguradora para esta apólice.

Constitui uma condição precedente a qualquer responsabilidade por parte da seguradora 
nos termos desta apólice.

Se,Se, durante a vigência deste ramo, a carta de qualquer condutor em favor do segurado ou 
do seu condutor autorizado for endossada, suspensa ou cancelada ou se ele ou eles forem 
acusados ou condenados por condução negligente, descuidada ou imprópria ,enviar-se-á  
notificação por escrito, a seguradora logo que o segurado tenha conhecimento desse 
facto.

Perda do uso dos veículos dos clientes (caso especificada nas condições particulares)

NoNo caso da seguradora for responsável por indemnizar o segurado nos termos do 
sub-ramo A relativamente a perdas ou danos a qualquer veiculo, propriedade de 
qualquer cliente enquanto estiver sob custódia ou controle do segurado, a seguradora  
também indemnizará o segurado, não obstante  algo incluído na excepção (a) do 
sub-ramo A desta apólice contra a responsabilidade legal por pagar compensação pela 
perda do uso de tal veículo desde que:

Extensão relativa á Negligência de Passageiros(caso especificada nas condições
particulaparticulares)

O segurado registe regularmente numa folha de vencimentos apropriada o nome de 
todos os empregados, juntamente com os ordenados, salários, comissões e  outras
remunerações pagas ou autorizadas a tais empregados e registará imediatamente 
em tal folha de vencimentos a data de contratação e despedimento de cada
empregado;
O segurado autorize a seguradora em qualquer altura, através dos seus
representantes, a inspeccionar tal folha de vencimentos.

AA responsabilidade da seguradora esteja limitada a uma importância que não exceda 
USD 5 por dia
Em caso algum a responsabilidade da seguradora, em virtude desta extensão, exceda 
a  sua responsabilidade  nos termos do sub-ramo A desta apólice a respeito de perdas 
ou danos a tal veículo ou ao valor de USD 50, seja qual for o valor inferior

a)

b)

a)

b)

1.

2.

Condição Especifica

EXTENSÕES
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A seguradora indemnizará o segurado nos termos do sub-ramo B desta extensão por 
qualquer pessoa que use o veiculo desde que tal pessoa:

\

Não conduza pessoalmente o veículo ou controle o mesmo;
Não tenha direito a indemnização nos termos de qualquer outra apólice;
Não esteja sob influência de álcool ou estupefacientes;
Como se fosse o segurado, observe, cumpra e esteja sujeita aos termos, condições e 
excepções desta extensão.z

a)
b)
c)
d)

 
3.

4.

5.

6.

Responsabilidade por Passageiros - Extensão para motocicletas
(caso especificado nas condições particulares)

AA seguradora indemnizará o segurado nos termos das limitações do sub-ramo B, e su-
jeito às mesmas, relativamente a responsabilidade não excedendo USD 10 000 no total, 
a respeito de qualquer acidente ou série de acidentes em resultado de qualquer sinistro 
há pessoas que não paguem qualquer tarifa e que sejam transportadas em qualquer 
motocicleta, motoreta ou carro lateral atrelado, ou em cima dos mesmos, ou entrando 
nos mesmos, ou saindo dos mesmos, desde que tais pessoas não sejam empregados que 
sejam transportados  no decurso do seu serviço junto do segurado.

Extensão relativa a Responsabilidade por Passageiros  não Autorizados
(caso especificado nas condições particulares)

Concorda-seConcorda-se que o sub-ramo B desta apólice se alarga, sujeito aos termos e limitações 
de modo a cobrir a responsabilidade legal do segurado pela morte ou lesões corporais 
a pessoas enquanto estiverem  a ser transportadas no veículo em violação das instruções 
do segurado ao seu condutor. A responsabilidade da seguradora está limitada á um 
máximo de USD 10 000 por cada acidente ou série de acidentes resultantes de qualquer 
ocorrência.

Responsabilidade por Passageiros - Extensão por Veículos Comerciais
(caso especificado nas condições particulares)(caso especificado nas condições particulares)

Concorda-se que o sub-ramo B desta apólice se alarga, sujeito aos termos e limitações 
de modo a cobrir a responsabilidade legal do segurado pela morte ou lesões corporais 
a pessoas enquanto estiverem  a ser transportadas no compartimento de transporte de 
passageiros de qualquer veículo comercial, desde que tais pessoas não sejam emprega-
dos transportados no decurso do seu serviço junto do segurado.

Extensão Relativa a Fins Sociais, Domésticos e Recreativos
(caso especificado nas condições particulares)

Concorda-se que esta extensão se alarga no sentido de cobrir o uso para fins sociais, 
domésticos e recreativos por qualquer das pessoas mencionadas nas condições
particulares.
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a)

b)

a)
b)

i)
ii)

7.

8.

9.

10.

11.

Condução não Acompanhada - Extensão para Motocicletas 
(caso especificado nas condições particulares)

AA indemnização fornecida por esta extensão é alargada de modo a aplicar-se enquanto 
qualquer motocicleta ou motoreta seguras de outra forma nos termos desta extensão 
seja conduzida por qualquer pessoa para aulas ou demonstração sem ser acompanhada 
pelo segurado ou por qualquer outra pessoa tal como exigido nos termos da cláusula 
relativa a descrição do uso.

Extensão para Pára-Brisas 
(caso especificado nas condições particulares)

NãoNão se aplicarão as  disposições desta extensão relativa a(s) franquia(s) e ao abatimento 
posterior por nenhumas reclamações a qualquer pagamento por danos ao pára-brisas, 
vidros laterais ou traseiros que façam parte de qualquer veículo desde que :

Extensão relativa a Rádio e Equipamento de Som/Acessórios de Automóveis 
(caso especificado nas condições particulares)

Por este meio se declara e concorda que esta extensão se alarga de modo a cobrir perdas 
ou danos ao rádio e equipamento de som/acessórios de automóveis (excluindo
quaisquerquaisquer fitas / discos compactos), sujeito ao limite especificado nas condições
particulares.

Extensão Relativa a Fins Sociais, Domésticos e Recreativos
(caso especificado nas condições particulares)

Anula-se a excepção específica 4 (e).

Extensão para Tumultos e Greves 
(caso especificado nas condições particulares)

SujeitoSujeito aos termos, condições, exclusões, excepções e garantias incluídas nesta apólice, 
alarga-se esta extensão com vista a cobrir perdas ou  danos causados directamente pelo 
seguinte, ou através do seguinte ou por consequência do seguinte

Comoção civil, desordens laborais, tumultos, greves ou “lock out”;
A acção de qualquer autoridade estabelecida legalmente no sentido de reclamar, 
evitar, suprimir ou de qualquer outra forma lidar com qualquer ocorrência
mencionada na alínea anterior.

Desde que esta extensão não cubra:
Perdas ou danos que ocorram na República de África de Sul e Namíbia;
Perdas ou danos consequenciais ou indirectos, seja de que espécie for ou seja de que 
natureza for ou seja qual for a sua descrição, para além de perdas de rendas, caso 
segura especificamente;

Não tenham sido causados qualquer  outro dano ao veículo que dê origem a 
qualquer reclamação ao abrigo da apólice.
O segurado seja responsável pela franquia especificada nas condições particulares 
por cada uma das perdas 
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c)

d)

e)

1.

2.

3.

4.

5.

Se  a seguradora  alegar que devido às alíneas  (a),( b), (c) ou (d) as perdas ou danos não 
estão cobertas por esta extensão impende ao segurado provar o contrário.

Perdas ou danos  resultantes da cessação total ou parcial de trabalho ou de
retardamento ou da interrupção ou cessação de qualquer processo ou operação;
Perdas ou danos causados pela privação permanente ou temporária resultante de 
confiscação, apropriação ou requisição por qualquer autoridade instituída
legalmente:
PerdasPerdas ou danos  relacionados com qualquer ocorrência ou causada pela mesma 
mencionada na excepção geral 1(a), (ii),(iii), (iv), (v) ou (vi) desta apólice, ou a acção 
de qualquer autoridade estabelecida legalmente no sentido de controlar evitar,
suprimir ou lidar de qualquer outra forma com tal ocorrência.

Cancelamento do risco de demonstração
(caso especificado nas condições particulares)

Não obstante o que quer que seja em contrário contido nesta apólice, a seguradora não 
aceitará a responsabilidade enquanto o veículo estiver a ser usado a propósito de 
demonstração.

Cancelamento do veículo próprio 
(caso especificado nas condições particulares)(caso especificado nas condições particulares)

Não obstante o que quer que seja em contrário contido nesta apólice  considera-se que 
a descrição do veículo não inclui qualquer veículo que seja propriedade do segurado.

Cancelamento do risco de demonstração e de veículo próprio 
(caso especificad0 nas condições particulares)

Esta apólice exclui responsabilidade relativa a qualquer veículo enquanto estiver a ser 
demonstrado e é inoperante em relação a veículos possuídos pelo segurado.

Cancelamento da Cancelamento da responsabilidade por passageiros
(caso especificado nas condições particulares)

A seguradora não será responsável nos termos do sub-ramo B desta apólice a respeito 
da morte de ou de lesões corporais a qualquer pessoa sendo transportada dentro do
veículo ou em cima do mesmo ou entrando no mesmo ou saindo do mesmo durante a 
ocorrência do sinistro do qual a reclamação original.

Género particular de veículos
(caso especificado nas condições particulares)(caso especificado nas condições particulares)

Não obstante o que quer que seja em contrário contido nesta apólice, considerar-se-á a 
descrição do termo “ qualquer veículo” relativo a descrição de veículo cancelado e
substituído pelo seguinte: Qualquer tractor agrícola, veículo hortícola ou de floresta, 
equipamento de construção, caminhão de carregamento ou guindaste móvel. 

LIMITAÇÕES FACULTATIVAS
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a)

b)

a)

b)

c)

d)

e)e)

i)

ii)

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.6.

A seguradora não será responsável por :
Quaisquer acidentes, lesões, perdas ou responsabilidade causados, sofridos,
ou incorridos fora da zona que constitui a República de Moçambique, África do Sul,  
Namíbia, Botswana, Lesotho, Suazilândia, Zimbabwe e Malawi, excepto qualquer
reclamação sob o sub-ramo “A” desta apólice originando enquanto veículo estiver em 
trânsito por via marítima entre os portos destes territórios, incluindo o carregamento e 
o descarregamento consequentes de tal trânsito. 

QuaisquerQuaisquer acidentes, lesões, perdas ou responsabilidade causados, sofridos,
ou incorridos enquanto qualquer veículo seguro por esta apólice estiver a ser:

A seguradora não será responsável por qualquer reclamação resultante da
responsabilidade contratual, a não ser que tal responsabilidade tivesse recaído  sobre o 
segurado,  apesar de tal acordo contratual.

Qualquer reclamação a respeito de qualquer veículo:

RouboRoubo de qualquer veículo ou danos resultantes de roubo ou qualquer tentativa de 
roubo por qualquer empregado do segurado

Qualquer perda ou dano a qualquer veículo onde o valor do mercado de tal veículo 
excede o limite de indemnização como declarado nas condições particulares

Usado de forma que ,não esteja em conformidade com a cláusula relativa á descrição do uso;
Conduzido pelo segurado ou por qualquer  pessoa com o conhecimento e
consentimento geral do segurado:

Arrendado ou usado como táxi ou fornecendo alguém com transporte ou sendo 
usado para carregamento de passageiros para recompensa;
EnvolvidoEnvolvido em corridas ou qualquer concurso ou prova de velocidade ou sendo con-
duzido numa competição resultante de uma aposta
Usado para carregamento de explosivos ou qualquer carregamento em excesso con-
struído para carregar;
Usado para qualquer fim fora do habitual ou especialmente arriscado desde que o 
carregamento de gasolina ou outro combustível não seja por ele próprio considerado 
com infracção desta excepção;
Usado para qualquer fim não autorizado por um empregado do segurado ou por 
qualquer outra pessoa com quem tal empregado está ou estava actuando em conivência

a  não ser que tal   condutor esteja autorizado a conduzir o veículo de acordo com 
as leis do território no qual o veículo estiver a ser usado ou tendo sido autorizado 
não está desclassificado de ter ou obter tal licença;
enquanto estiver sob influência de álcool ou estupefacientes (e a propósito desta 
apólice considerar-se-á que a pessoa esteja sob influência de álcool se o nível de 
álcool no sangue exceder  o nível máximo que possa ser imposto pela lei)

Limitação contra terceiros apenas
(caso especificado nas condições particulares)

Cancela-se o sub-ramo A e as disposições relativas ao abatimento posterior por
nenhumas reclamações.
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