Este seguro não garante o interesse do Segurado com relação aos prejuízos resultantes, direta ou
indiretamente de:
a)

má qualidade ou vício intrínseco, declarados ou não pelo Segurado na adesão ao seguro;

b)
desarranjo mecânico, desgaste natural pelo uso, deterioração gradativa, manutenção
deficiente e/ou inadequada, operações de reparo, ajustamento e serviços de manutenção dos
bens, erosão, corrosão, ferrugem, oxidação, incrustação, fadiga, fermentação e/ou combustão
natural ou espontânea;
c)
atos de autoridade pública, salvo para evitar propagação de danos cobertos por este
seguro;
d)
atos de hostilidade ou de guerra, rebelião, insurreição, revolução, motim, confisco,
nacionalização, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou
de direito, civil ou militar, e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências,
bem como atos praticados por qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força
o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação de ordem política e social do país, por meio
de guerra revolucionária, subversão e guerrilhas, e, ainda, atos terroristas, cabendo à Seguradora,
neste caso, comprovar com documentação hábil, acompanhada de laudo circunstanciado que
caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito e desde que tenha sido
devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública
competente;
e)
dano, responsabilidade ou despesa causada por, atribuída a, ou resultante de qualquer
arma química, biológica, bioquímica ou eletromagnética, bem como a utilização ou operação
como meio de causar prejuízo, de qualquer computador ou programa, sistema ou vírus de
computador, ou ainda, de qualquer outro sistema eletrônico;
f)
qualquer perda ou destruição ou dano de quaisquer bens materiais ou qualquer
prejuízo ou despesa emergente, ou qualquer dano consequente de qualquer responsabilidade
legal de qualquer natureza, direta ou indiretamente causados por, resultantes de ou para os quais
tenham contribuído fissão nuclear, radiações ionizantes, contaminação pela radioatividade de
qualquer combustível nuclear, resíduos nucleares, ou material de armas nucleares;
g)
atos ilícitos dolosos, ou por culpa grave equiparável ao dolo, praticados pelo Segurado,
seus ascendentes, descendentes, cônjuge, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de
outro;
h)
tratando-se de pessoa jurídica, as disposições da alínea “h” aplicam-se aos sócios
controladores, aos seus dirigentes e administradores legais, aos beneficiários e aos seus
respectivos representantes;
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i)
danos e despesas emergentes de qualquer natureza, inclusive lucros cessantes e outros
prejuízos indiretos, mesmo que resultantes de riscos cobertos, exceto os eventuais desembolsos
efetuados pelo segurado, decorrentes de despesas de salvamento durante e/ou após a ocorrência
do sinistro e os valores referentes aos danos materiais comprovadamente causados pelo
segurado e/ou terceiros com objetivo de evitar o sinistro, minorar o dano, ou salvaguardar o bem;
j)

áreas e/ou imóveis tombados pelo patrimônio histórico;

k)
imóvel com mais de 25% da área construída em material combustível (madeira) e os
eventos nele ocorridos;
l)
o simples desaparecimento, estelionato, apropriação indevida de quaisquer bens da
residência;
m)
inundação ou alagamento, causado por transbordamentos de rios e/ou enchentes de
quaisquer espécies que causar danos a qualquer parte do imóvel segurado, exceto se contratada
a cobertura específica;
n)

os danos de qualquer espécie causados a animais;

o)

despesas fixas;

p)
imóveis locados e/ou sublocados comercialmente ou por temporada. Esta excludente
não se aplica a imóveis locados e/ou sublocados de forma permanente, considerando
permanente o mínimo de 12 (doze) meses;
q)

despesas com documentação para comprovação de sinistro;

r)

imóveis desativados, desapropriados, interditados ou embargados pela defesa civil.

s)

quaisquer danos e/ou prejuízos garantidos por coberturas não contratadas.

Este seguro não cobre qualquer prejuízo, dano, destruição, perda e/ou reclamação de
responsabilidade, de qualquer espécie, natureza ou interesse, desde que devidamente
comprovado pela Seguradora, que possa ser, direta ou indiretamente, originado de, ou
consistirem em:
a)
Falha ou mau funcionamento de qualquer equipamento e/ou programa de computador
e/ou sistema de computação eletrônica de dados em reconhecer e/ou corretamente interpretar
e/ou processar e/ou distinguir e/ou salvar qualquer data como a real e correta data de calendário,
ainda que continue a funcionar corretamente após aquela data;
b)
qualquer ato, falha, inadequação, incapacidade, inabilidade ou decisão do Segurado ou
de terceiros, relacionado com a não utilização ou não disponibilidade de qualquer propriedade
ou equipamento de qualquer tipo, espécie ou qualidade, em virtude do risco de reconhecimento,
interpretação ou processamento de datas de calendário.
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Para todos os efeitos, entende-se como equipamento ou programa de computador os circuitos
eletrônicos, microchips, circuitos integrados, microprocessadores, sistemas embutidos,
hardwares (equipamentos computadorizados), softwares (programas residentes em
equipamentos computadorizados), programas, computadores, equipamentos de processamento
de dados, sistemas ou equipamentos de telecomunicações ou qualquer outro equipamento
similar, sejam eles de propriedade do Segurado ou não.
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