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Para efeitos do presente contrato entende-se por:

SEGURADORA - A entidade legalmente autorizada para exploração do Ramo
Responsabilidade Civil Geral, que subscreve o presente contrato.

SEGURADO – Toda a pessoa, singular ou coletiva, cuja responsabilidade civil se garante nos 
termos da presente Apólice e que a subscreve.

TERCEIROTERCEIRO – Aquele que, em consequência de um sinistro coberto por este contrato, sofra 
uma lesão que origine danos susceptíveis de, nos termos da Lei Civil e desta Apólice, serem 
reparados ou indemnizados.

SINISTRO – O evento ou série de eventos resultantes de uma mesma causa susceptível de 
fazer funcionar as garantias do contrato.

LESÃO CORPORAL – Ofensa que afecte, não só a saúde física, como também a própria
sanidade mental, provocando um dano.

LESÃOLESÃO MATERIAL – Ofensa que afecte qualquer coisa móvel, imóvel, ou animal,
provocando um dano.

DANO PATRIMONIAL  - Prejuízo que, sendo susceptível de avaliação pecuniária, deve ser 
reparado ou indemnizado.

DANO NÃO PATRIMONIAL – Prejuízo que, não sendo susceptível de avaliação pecuniária, 
deve no entanto, ser compensado através de uma obrigação pecuniária.

FRANQUIA – Importância que, em caso de sinistro, fica a cargo do segurado e cujo
montante se encontra estipulado nas Condições do Contrato.montante se encontra estipulado nas Condições do Contrato.

O presente contrato tem por objecto a garantia da responsabilidade que, ao abrigo da lei 
civil, seja imputável ao Segurado enquanto na qualidade ou no exercício da actividade
expressamente referida nas respectivas Condições Especiais e Particulares.

O presente contrato garante os danos patrimoniais e/ou não patrimoniais,
exclusivamente decorrentes de lesões corporais e/ou materiais, de harmonia com o
estipulado nas Condições Especiais e Particulares, mas excluindo sempre:

1.

CONDIÇÕES GERAIS

Capítulo I
Definições, Objecto do Contrato, Garantias e Exclusões

Artigo 1º   
Definições

Artigo 2º   
Objecto do Contrato

Artigo 3º   
Garantia e Exclusões
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Salvo convenção expressa em contrário nas Condições Especiais e sem prejuízo de outras 
exclusões nelas constantes, o presente contrato não garante também as lesões referidas 
em 1 quando causadas:

A responsabilidade resultante de actos dolosos do segurado, seus auxiliares ou
substitutos, e bem assim de todos  aqueles por quem o Segurado seja civilmente
responsável ou que constituam violação consciente de normas legais ou
regulamentares;
AA responsabilidade por danos causados ao cônjuge, ascendentes, descendentes, 
adoptados ou tutelados do Segurado, assim, como dos seus parentes ou afins que 
com ele vivam em economia comum;  
A responsabilidade por quaisquer multas aplicadas ao Segurado, assim como todas as 
despesas em processo-crime;
Por prejuízos ou danos resultantes de actividades reguladas pelo Código da Estrada e 
legislação complementar e por prejuízos ou danos regulados e devidos na
conformidade da legislação sobre acidentes de trabalho;conformidade da legislação sobre acidentes de trabalho;
e) A responsabilidade por danos resultantes de um tremor de terra ou qualquer outro 
cataclismo da natureza;
A responsabilidade resultante de acidentes devidos a efeitos directos ou indirectos de 
explosão, calor ou radiações provenientes de uma transmutação do núcleo do átomo 
e/ou da radioactividade, assim como de acidentes devidos aos efeitos de
radiações provocadas pela aceleração artificial de partículas radioactivas;
PorPor danos e/ou prejuízos quer corporais ou materiais que tenham como causa
directa ou indirecta, próxima ou remota, terramoto, guerra, invasão, acto de inimigo 
estrangeiro, hostilidades ou operações de guerra (com ou sem declaração) tumultos, 
greves, “lock-out”, comoção civil, motins, rebelião, insurreição, conspiração,
imposição da lei marcial ou usurpação do poder, ou actos de terrorismo;
Prejuízos ou danos morais;
PorPor danos materiais causados por vibração ou por remoção ou enfraquecimento de 
fundações e alicerces.

A bens ou objectos de terceiros que estejam confiados ao Segurado para guarda,
utilização, trabalho ou outro fim;
Pelas obras, trabalhos, prestação de serviços, produtos e suas embalagens produzidos 
e/ou armazenados e/ou fornecidos pelo Segurado, se as reclamações forem
motivadasmotivadas por erro, omissão ou vício oculto que se revelem somente após a recepção 
expressa ou tácita dos referidos bens, produtos ou serviços;
Por reclamações baseadas numa responsabilidade do segurado resultante de acordo 
ou contrato particular, na medida em que a mesma exceda a responsabilidade a que 
o Segurado estaria obrigado na ausência de tal acordo de contrato;
A empregados e mandatários do Segurado ou a seus prestadores de serviços, 
comissários, auxiliares ou propostos;
PelaPela alteração do meio ambiente, em particular as causadas directa ou
indirectamente por poluição ou contaminação do solo, das águas ou atmosfera, 
assim como todas aquelas que forem devidas a acção de fumos, vapores, vibrações, 
ruídos, cheiros, temperaturas, humidades, corrente eléctrica ou substâncias nocivas;
Responsabilidade civil profissional e/ou outras de qualquer natureza;
Responsabilidade civil Produtos.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)g)

h)
i)

a)

b)

c)

d)

e)e)

f)
g)

2.
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Capítulo II
Início, Duração, Redução, Resolução e Nulidade do Contrato

O presente contrato de seguro considera-se celebrado pelo período de tempo
estabelecido nas Condições Particulares da Apólice, produzindo os seus efeitos a partir 
das 12 (doze) horas do dia imediato ao da aprovação da proposta pela Seguradora, 
salvo se na mesma for indicada data de início posterior.

A proposta considera-se aprovada no oitavo dia a contar da data da sua recepção na
Seguradora, a menos que entretanto o proponente seja notificado da recusa ou sua
antecipada aprovação.antecipada aprovação.

O contrato pode ser celebrado por um período certo e determinado ou por um ano a 
continuar pelos seguintes.

Quando for celebrado por um período de tempo determinado, o contrato cessa os seus 
efeitos às 12 (doze) horas do último dia.

Quando for celebrado por um ano a continuar pelos seguintes considera-se o mesmo
sucessivamente renovado por períodos anuais, excepto se qualquer das partes o
denunciardenunciar por carta registada com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação 
ao termo da anuidade.

A Seguradora ou o segurado podem a todo o tempo reduzir ou resolver o presente
contrato mediante carta registada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em 
relação à data em que a redução ou resolução produzir efeitos. Contudo, a redução não 
poderá conduzir a valores inferiores aos fixados legalmente, tratando-se de seguros 
obrigatórios.

QuandoQuando a resolução ou redução for da iniciativa da Seguradora, o Segurado terá
direito ao reembolso do prémio correspondente ao período de tempo não decorrido, 
excepto se, excepto se, por disposição legal, o prémio for devido por inteiro.

Quando a resolução ou redução for da iniciativa do segurado, só terá o direito a
receber o estorno do prémio pago, na parte que exceda o prémio correspondente ao 
período decorrido, calculado este segundo a taxa aplicável excepto quando a resolução 
derivar da não aceitação das condições exigidas pela Seguradora, face a um
agravamento de risco, caso em que será reembolsado nos termos do número anterioagravamento de risco, caso em que será reembolsado nos termos do número anterior.

1.

2.

1.

2.

3.

1.

2.2.

3.

Artigo 4º   
Início do Contrato

Artigo 5º   
Duração do Contrato

Artigo 6º   
Redução e Resolução do Contrato
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Capítulo III
Agravamento do Risco, Valor Seguro e Pagamento dos Prémios

A resolução do contrato por qualquer das partes, quando tenha ocorrido um sinistro, 
fica subordinado ao disposto nos números anteriores, tendo somente, para efeito da 
devolução do prémio, de considerar-se a parte do capital seguro que exceda o valor da 
indemnização no caso de haver limitação anual do capital.

EsteEste contrato considera-se nulo e, consequentemente, não produzirá qualquer efeito 
em caso de sinistro quando da parte do segurado tenha havido falsas declarações, 
omissões, dissimulações ou reticências, que poderiam ter influído nas existentes 
condições do contrato.

Se as referidas declarações tiverem sido feitas de má-fé, a Seguradora terá direito ao 
prémio, sem prejuízo da nulidade do contrato nos termos do número anterior.

OO Segurado obriga-se no prazo de 8 (oito) dias a partir do conhecimento dos factos, a 
comunicar por carta registada ou por outro meio mais rápido à Seguradora todas as
alterações do risco que agravem a responsabilidade por esta assumida.

Da falta de comunicação nos termos do número anterior e decorrido o prazo nele
previsto, resulta a resolução do contrato.

A Seguradora dispõe de 8 (oito) dias, a contar da data da comunicação do agravamento 
do risco, para aceitar ou recusar.

Aceitando-o,Aceitando-o,  a Seguradora comunicará ao Segurado as novas condições, dentro do 
prazo referido no número anterior, fazendo-as constar de acta adicional ao contrato.

Recusando-o, a Seguradora dará, ainda no mesmo prazo referido no número 3,
conhecimento, ao Segurado, da resolução do contrato.

Salvo convenção expressa em contrário, a recusa ou aceitação do risco agravado, tem 
efeitos retroactivos à data do agravamento do risco, desde que comunicado nos termos 
do nº 1.

NoNo caso previsto no nº 4, o Segurado dispõe de igual prazo de 8 (oito) dias, a partir da 
comunicação, para, não aceitando as novas condições, resolver o contrato.

As alterações considerar-se-ão tacitamente aceites, no caso de alguma das partes não se 
pronunciar em contrário, dentro dos prazos previstos neste artigo.

4.

1.

2.

1.

2.

3.

4.4.

5.

6.

7.

8.

Artigo 7º   
Nulidade Do Contrato

Artigo 8º   
Agravamento do Risco
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Capítulo IV
Direitos e Obrigações do Segurado

A responsabilidade da Seguradora é sempre limitada à importância máxima fixada nas 
Condições Particulares da Apólice, seja qual for o número de pessoas lesadas por um 
sinistro.

Salvo convenção em contrário:

A Seguradora responde por honorários de advogados e solicitadores desde que tenham 
sido por ela escolhidos.

QuandoQuando a indemnização devida ao lesado consistir numa renda, a Seguradora afectará 
à constituição da respectiva provisão matemática a parte disponível do capital seguro, 
de acordo com as bases técnicas aprovadas para o seguro de rendas vitalícias imediatas 
do ramo “Vida”.

O prémio é anual e indivisível.

Os recibos de prémio são devidos adiantadamente em relação ao período de validade.

EmEm caso de falta de pagamento, o Segurado constitui-se em mora, sendo o contrato 
posteriormente suspenso e resolvido de acordo com a legislação em vigor.

Quando por comum acordo das partes, o prémio for fraccionado em prestações,
consideram-se vencidas as prestações vincendas logo que ocorra um sinistro ou se
verifique falta de pagamento dos prémios, nos termos do nº.2.

AA Seguradora substituirá o Segurado na regularização amigável ou litigiosa de qualquer 
sinistro que, ao abrigo do presente contrato, ocorra durante o período de vigência do 
mesmo.

As averiguações e peritagens necessárias ao reconhecimento do sinistro e à avaliação 
dos danos, deverão ser efectuadas pela Seguradora com a adequada prontidão e 
diligência, sob pena de aquela responder por perdas e danos.

Quando a indemnização atribuída ao lesado for igual ou exceder o capital seguro, a 
Seguradora não responderá pelas despesas jurídicas.
Se for inferior, a Seguradora responderá pela indemnização e despesas judiciais até 
ao limite do capital seguro.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.3.

4.

1.

2.

a)

b)

Artigo 10º   
Pagamento dos Prémios

Artigo 11º   
Direitos Do Segurado

Artigo 9º  
Valor Seguro
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Sem prejuízo do disposto no Artº 9º, a Seguradora suportará as despesas, incluindo as 
judiciais, decorrentes da regularização de sinistros referidos nos números anteriores.

A indemnização deve ser paga logo que concluídas as investigações e peritagens 
necessárias ao reconhecimento da responsabilidade do segurado e a fixação do
montante dos danos.

O prazo máximo de pagamento da indemnização referida no número anterior é de 30 
(trinta) dias contados da data da respectiva liquidação.

EmEm caso de sinistro coberto pelo presente contrato, o Segurado, sob pena de responder 
por perdas e danos, obriga-se:

O Segurado não poderá também, sob pena de, responder por perdas e danos;

O Segurado, sob pena de responder por perdas e danos, obriga-se a conceder à
Seguradora o direito de orientar e resolver os processos resultantes de sinistros cobertos 
pela Apólice outorgando por procuração bastante os necessários poderes, bem como, 
fornecendo e facilitando todos os documentos, testemunhas e outras provas e
elementos ao seu alcance.elementos ao seu alcance.

As despesas judiciais, que juntamente com a indemnização atribuída, excedam  a
importância máxima fixada nas Condições Particulares da Apólice, nos termos do nº 2 do 
Art.9º, são da responsabilidade do Segurado.

A comunicar à Seguradora, no prazo de 48 quarenta e oito) horas  a contar do
momento em que tenha tido ou se presuma que teve conhecimento de qualquer acto 
ou facto de que possa eventualmente resultar responsabilidade garantida por esta 
Apólice e a participá-lo, por escrito e de forma circunstanciada, no prazo de 8 (oito) 
dias;
A comunicar à Seguradora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar do
momentomomento que tenha tido ou se presuma que teve conhecimento da existência de 
qualquer processo de natureza civil ou criminal contra ele instaurado, mesmo 
quando já participado o sinistro, assim como qualquer pedido de indemnização
formulado pela vítima. Idêntica obrigação subsistirá na hipótese de arresto ou de 
produção antecipada de prova;
A tomar todas as medidas ao seu alcance no sentido de evitar ou limitar as
consequências do sinistro.

AbonarAbonar extra-judicialmente a indemnização reclamada sem autorização escrita da 
Seguradora, formular ofertas, tomar compromissos ou praticar algum acto tendente a 
reconhecer a responsabilidade da Seguradora a fixar a natureza e valor da indemnização 
ou que, de qualquer forma, estabeleça ou signifique a sua responsabilidade;
Dar conselhos e assistência, adiantar dinheiro, por conta, por conta, em nome ou sob 
a responsabilidade da Seguradora, sem sua expressa autorização;
DarDar ocasião por omissão ou negligência, a sentença favorável a terceiro ou, quando 
não der imediato conhecimento  à Seguradora, de qualquer procedimento judicial 
intentado contra ele por motivo de sinistro a coberto da Apólice.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.4.

a)

b)

c)

a)

b)

c)

Artigo 12º  
Valor Seguro
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Capítulo V
Disposições Finais

No caso de coexistirem vários lesados pelo mesmo sinistro e o montante dos danos                              
exceder o capital seguro por sinistro, a responsabilidade da Seguradora reduzir-se-á, salvo 
convenção em contrário nas Condições Especiais, proporcionalmente em relação ao
montante dos danos sofridos por cada um, até à concorrência desse capital.

Este contrato produz efeitos em relação há eventos e sinistros ocorridos dentro do
território nacional.

ÉÉ condição suficiente para que quaisquer comunicações ou notificações entre as partes, 
previstas nesta Apólice, se considerem válidas e plenamente eficazes, que sejam feitas por 
carta registada, para a última morada do Segurado constante do contrato, ou para a sede 
social da Seguradora.

O Segurado fica obrigado a participar à Seguradora, sob pena de responder por perdas 
e Danos, a existência de outros seguros garantindo o mesmo risco.

Existindo à data do sinistro, mais de um contrato de seguro garantindo o mesmo risco, 
a presente Apólice apenas funcionará em caso de inexistência, ineficácia ou
insuficiência de seguros anteriores.

A Seguradora uma vez paga a indemnização, fica sub-rogada até à concorrência da 
quantia indemnizada, em todos os direitos, acções e recursos do Segurado,
contracontra responsáveis pelo sinistro, obrigando-se o Segurado a praticar o que necessário 
for para efectivar esses direitos.

O Segurado responderá por perdas e danos por qualquer acto ou omissão voluntária 
que possa impedir ou prejudicar o exercício desses direitos.

1.

2.

1.

2.

Artigo 16º   
Comunicações e Notificações Entre as Partes

Artigo 17º   
Sub-Rogação

Artigo 14º   
Coexistência de Contratos

Artigo 15º   
Âmbito Territorial

Artigo 13º  
Insuficiência de Capital
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SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE EMPRESA DE SEGURANÇA

Âmbito De Cobertura

Exclusões 

Condições Especiais

O Foro competente para a resolução de qualquer litígio emergente deste contrato é o do 
local da emissão da Apólice.

Em caso de litígio no que se refere à interpretação das cláusulas do presente contrato, fica 
estipulado que a legislação aplicável será exclusivamente a do País de emissão da Apólice.

Além das exclusões constantes das Condições Gerais, este contrato não cobre reclamações 
decorrentes de:

Considera-se risco coberto, a Responsabilidade Civil do Segurado decorrente de 
acções ou omissões inerentes à actividade profissional de vigilância, nomeadamente: 
Serviço de guarda, Patrulha, Protecção das Actividades Económicas e Guarda Pessoal,
Exercida nos Locais de Terceiros:
Fica entendido e acordado, que estão abrangidos pelo presente contrato,
as reclamações por danos a bens de terceiros confiados à guarda e vigilância do
segurado;
FicaFica entendido e acordado, que as firmas ou pessoas singulares contratantes dos 
serviços objectos de cobertura serão considerados terceiros para efeito deste seguro;
A cobertura deste seguro, fica condicionada a existência do contrato de prestação de 
serviços entre o Segurado e seus clientes.

Desaparecimento, extravia, furto ou roubo de dinheiros e valores, metais preciosos,   
pedras preciosas e semi-preciosas, pérolas, cheques, títulos de crédito ou de
qualquer espécie, selos, apólices e quaisquer outros instrumentos ou contratos
negociáveis ou não, que representem dinheiro;negociáveis ou não, que representem dinheiro;

No caso de seguro efectuado por conta de outrem são aplicáveis à pessoa cujo interesse 
é garantido todas as disposições que nos termos da lei ou contrato, são aplicáveis ao 
contraente.

Só o contraente é responsável pelo pagamento do prémio, mas a pessoa cujo interesse 
é garantido deve observar os restantes deveres que, nos termos da lei ou do contrato, 
recaem sobre aquela, desde que reconheça a existência do seguro.

1.

2.

1.

2.

a)

b)

c)

d)

a)

Artigo 19º   
Foro

Artigo 20º   
Legislação Aplicável

Artigo 18º  
Seguros por Conta

CG.DP.30.R0  



Danos ou prejuízos acontecidos durante a ocupação total ou parcial das instalações     
vigiadas pelo pessoal ao serviço do segurado, por força militar ou de polícia, armada 
ou não, moçambicana ou estrangeira; 
Danos ou prejuízos resultantes de insuficiência de número de guardas a afectar,
em relação a área a proteger;
AcidentesAcidentes causados por veículos ou a veículos fora dos locais confiados à sua guarda 
e vigilância, utilização de veículos por pessoal inabilitado e/ou em outras actividades 
que não são aquelas inerentes ao serviço de vigilância;
Perdas ou danos causados pelo emprego de técnicas experimentais;
Multas impostas ao Segurado, bem como as despesas de qualquer natureza, relativas 
a acções ou processos criminais;
Perdas ou danos decorrentes de actos dolosos e os praticados em estado de
insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas;insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas;
Danos consequentes de inadimplemento de obrigações por força do contrato;
Danos causados por Incêndio; Tempestades, Inundações e/ou outros Cataclismos 
Naturais;
Morte natural ou causada por acidente e/ou assassinato e sequestro;
Assaltos com conivência ou participação dos trabalhadores do segurado e/ou do seu 
cliente ou seus representantes;
PerdasPerdas ou danos resultantes da ausência de vigilantes no posto de trabalho por 
ordem do cliente do segurado ou seus representantes;
Perdas ou danos resultantes de desaparecimento inexplicável e/ou misterioso;
Perdas ou danos causados pela quebra de sigilo profissional;
Perdas ou danos decorrentes da detenção ou emprego de explosivos.

Derrogando-se o que de contrário possa conter nesta apólice, a seguradora só responde 
até ao limite de responsabilidade declarado  e constante das Condições Particulares 
deste seguro. 

b)

c)

d)

e)
f)

g)

h)h)
i)

j)
k)

l)

m)
n)
o)o)

Declara-Se:3.
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