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Acidentes de trabalho de que o segurado seja responsável legalmente por pagar na
sequência da morte, lesões corporais e/ ou doença de qualquer pessoa empregada por 
meio de um contrato de serviço ou de aprendizagem com o segurado, que ocorreram no 
decurso do serviço de tal pessoa para o segurado, e em relação ao mesmo, nos limites
territoriaisterritoriais e na data retroactiva apresentada nas condições particulares, ou após essa data, 
e que resultem numa reclamação ou reclamações feitas por escrito pela primeira vez, 
contra o segurado durante o período de seguro.

A importância a pagar, incluindo quaisquer custos legais recuperáveis do segurado por um 
sinistrado ou diversos sinistrados, e todo os outros custos e despesas incorridas com o
consentimentoconsentimento da Seguradora por qualquer sinistro único ou série de sinistros com uma 
única causa ou origem, não excederá o limite de indemnização especificada nas condições 
particulares.

Limites territoriais

Qualquer parte do mundo mas não relativamente a:

Este ramo  não cobre:

Qualquer actividade Empresarial executada pelo segurado nas instalações, ou dessas
instalações, fora

Qualquer contrato para a execução de trabalho fora:
Da República da África do sul, Namíbia, Botsuana, Lesoto, Suazilândia, Zimbabwe, 
Malawi e Moçambique 

A responsabilidade assumida  pelo segurado nos termos de qualquer contrato,
compromisso ou acordo onde tal responsabilidade não teria recaido sobre o
segurado na ausência de tal contrato, compromisso ou acordo;
A responsabilidade por doença ou prejuízo imputável a uma causa de
funcionamento gradual que não resulta de um acidente ou sinistro súbito e
identificável; 
Multas,Multas, coimas, indemnização punitivas, danos exemplares ou vindicativos;
Indemnizações relativas a julgamentos proferidos ou obtidos em primeira
instância de outra forma que não  um tribunal de jurisdição competente na 
República de Moçambique;
Custos e despesas de contencioso recuperados do segurado por  qualquer
sinistrado, que não  tenham incorrido na área  descrita na alínea (d)(i)supra,
ou recuperáveis da mesma área;

i)

ii)

a)

b)

c)
d)i)

ii)
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Opção Prolongada de Comunicar 

Ao critério do segurado e sujeito ao pagamento de um prémio adicional a ser determinado, 
e sujeito a todos os termos, excepção e condições deste  ramo, a Seguradora concorda
estender o período durante o qual o segurado pode comunicar um sinistro nos termos da 
condição geral nº 6 durante um período a ser acordado, mas em nenhuma circunstância
excedendo 36 meses (doravante denominado período de comunicação alargada),

Qualquer reclamação feita pela primeira vez por escrito contra o segurado em resultado 
de um sinistro coberto  nos termos da condição geral 6 (doravante denominado sinistro  
participado) será tratada como se tivesse sido feita pela primeira vez contra o segurado 
no mesmo dia em que o segurado comunicou o sinistro à Seguradora.

No caso de cancelamento ou não renovação da apólice:

Qualquer série de reclamação feita contra o segurado por um ou mais do que um
sinistradosinistrado durante qualquer período de seguro na sequência de um sinistro ou uma série 
de sinistros  com uma única causa ou origem, serão tratadas como se todas tivessem sido 
feita contra o segurado:

Qualquer reclamação resultante de um sinistro conhecido do segurado:

Qualquer reclamação (no caso de cancelamento ou de não renovação deste  
ramo)não efectuada pela primeira vez por escrito contra o segurado no período de 
48 meses (ou período alargado relativamente a menores),tal como especificada na 
condição especifica 2.

Qualquer reclamação resultante de um sinistro participado pela primeira vez, por
escritoescrito contra o segurado durante os 48 meses imediatamente após o cancelamento 
ou não renovação, será tratada como se tivesse sido feito contra o segurado no 
mesmo dia em que este participou o sinistro. Se o sinistrado for menor, o período de 
48 meses será estendido até caducarem 12 meses após o sinistrado  ter atingido a 
maioridade;
O segurado pode comunicar um sinistro nos termos da Condição geral nº 6 à
Seguradora até 15 dias após o cancelamento ou a não renovação, desde que: 

NaNa data em que o sinistro foi comunicado pelo segurado nos termos da Condição 
geral nº 6;
Se o segurado não estivesse consciente do sinistro que podia ter dado origem a uma 
reclamação na data em que a primeira reclamação da série foi feita pela
primeira vez por escrito, contra o segurado. 

O qual não é comunicado à Seguradora nos temos da condição geral 6;
Antes do inicio deste ramo;

Tal sinistro ocorra durante o período de seguro;
Qualquer  reclamação subsequente feita pela primeira vez por escrito contra o
seguradosegurado em resultado de tal sinistro seja tratada como se tivesse sido feita pela 
primeira vez no último dia antes de cancelamento ou não da não renovação e 
esteja sujeita ao período de 48 meses especificado na alínea 2 (a) supra. 

e)

f)
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a)
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Esta opção seja praticada apenas no caso da Seguradora cancelar ou recusar a
renovação desta extensão;
Esta opção seja praticada pelo segurado por escrito no prazo de 30 dias após o
cancelamento ou a não renovação; 
Após praticada, a opção não pode ser cancelada quer pelo segurado quer pela
Seguradora;
SeguradoSegurado não tiver obtido seguro igual em âmbito e cobertura a esta extensão  que 
caduca;
A Seguradora apenas seja responsável por um sinistro coberto  que ocorreu depois da 
data retroactiva mas antes da data de cancelamento ou da não renovação;
As reclamações feitas  pela primeira vez contra o segurado ou quaisquer sinistros
participados  pelo segurado durante o período de comunicação alargado serão
tratadastratadas como se tivessem sido feitas ou comunicadas pela primeira vez no último dia 
antes do cancelamento ou da não renovação;
A importância total pagável pela Seguradora por reclamações feitas ou sinistros
participados durante o período da reportagem alargado não produzirá o efeito de 
aumentar o limite de indemnização no último dia antes do cancelamento ou da não 
renovação;  
QualquerQualquer reclamação feita, no seguimento de um sinistro comunicado durante o 
período de comunicação alargada, que seja feita pela primeira vez contra o
segurado, por escrito, mais de 48 meses depois do último dia antes do cancelamento 
ou da não renovação, não seja sujeita a indemnização por esta extensão. Se o
reclamador for menor, prolongar-se-á o período de 48 meses até terem
caducado 12  meses após o sinistrado  ter atingido a maioridade.

No caso de uma reclamação nos termos desta extensão, o segurado deverá
comprometecomprometer-se a organizar com o dirigente no sentido de a gestão e controle de 
todas as reclamações caberem à empresa.
O dirigente, como se fosse o segurado, cumpra os termos, excepções e condições 
(tanto gerais como específicas) desta apólice na medida em que sejam aplicáveis, e 
esteja sujeito aos mesmos;
A responsabilidade de Seguradora não aumento com  isso. 

Quando um dirigente e o segurado forem responsáveis pelos mesmos  danos e onde 
qualquer contrato ou acordo entre um dirigente e o segurado assim o exigir, a Seguradora, 
não obstante a excepção específica (a) supra citada, indemnizará o dirigente de forma 
idêntica ao segurado mas apenas no que diz respeito à responsabilidade do dirigente para 
com um empregado, como supra mencionado, por morte ou lesões corporais ou doenças 
dessa pessoa resultante da negligência do segurado ou dos empregados do segurado. 
Desde queDesde que

Apenas relativamente a esta extensão, anula-se a Excepção geral nº 1, sendo a mesma
substituída  pelo seguinte:
Este ramo  não cobre morte, doença ou responsabilidade directa ou indirectamente
causada por guerra, invasão, acção de inimigos estrangeiros, hostilidades (quer se declara 
guerra ou não), guerra civil, montim, insurreição, relevo, revolução, poder militar ou
usurpado, ou relacionadas com os memos, ou em consequência dos mesmos.

Desde que: 
a)

b)
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