
 

 

 

CONDIÇÕES PARTICULARES ANEXAS
 

 
1. ÂMBITO DE COBERTURA  
 

Fica expressamente acordado que o presente contrato garante a cobertura dos danos materiais diretamente 
causados aos bens seguros pela ocorrência dos riscos definidos nas Coberturas contratadas conforme abaixo 
se indica, de acordo com o clausulado das Condições Gerais e Especiais aplicáveis da Apólice de Seguro 
Multirriscos Industrial (CG 052). 
 
Incêndio, Ação Mecânica de Raio e Expl

Tempestades 

Inundações 

Danos por Água  

Roubo ou Furto  

Queda de Aeronaves e Travessia da Barreira do Som

Choque ou Impacto de Veículos Terrestres e/ou Animais

Choque ou Impacto de Objetos Sólidos

Derrame de Óleo de Sistemas de Aquecimento

Quebra de Vidros, Espelhos Fixos e/ou Anúncios Luminosos 

Quebra ou Queda de Antenas Exteriores de TV ou TSF 

Quebra ou Queda de Painéis Solares 

Derrame de Sistemas de Proteção contra Incêndio 

Demolição e Remoção de Escombros 
 
Coberturas Facultativas/Condições Especiais:
 
C.E. 091 - Greves, Tumultos e Alterações da Ordem Pública

C.E. 093 - Atos de Vandalismo e Maliciosos

C.E. 094 - Danos em Bens do Senhorio (Conteúdos)

C.E. 096 - Responsabilidade Civil Extracontratual e Despesas Judiciais

C.E. 102 – Atualização Convencionada de Capitais 

C.E. 105 – Fenómenos Sísmicos 

C.E. 106 – Aluimentos de Terras 

C.E. 107 – Riscos Elétricos 

 

CONDIÇÕES PARTICULARES ANEXAS  

 

Fica expressamente acordado que o presente contrato garante a cobertura dos danos materiais diretamente 
pela ocorrência dos riscos definidos nas Coberturas contratadas conforme abaixo 

se indica, de acordo com o clausulado das Condições Gerais e Especiais aplicáveis da Apólice de Seguro 

Incêndio, Ação Mecânica de Raio e Explosão 

Queda de Aeronaves e Travessia da Barreira do Som 

Choque ou Impacto de Veículos Terrestres e/ou Animais 

Choque ou Impacto de Objetos Sólidos 

Derrame de Óleo de Sistemas de Aquecimento 

Quebra de Vidros, Espelhos Fixos e/ou Anúncios Luminosos  

Quebra ou Queda de Antenas Exteriores de TV ou TSF  

Quebra ou Queda de Painéis Solares  

Derrame de Sistemas de Proteção contra Incêndio  

Demolição e Remoção de Escombros  

ndições Especiais: 

Greves, Tumultos e Alterações da Ordem Pública 

Atos de Vandalismo e Maliciosos 

Danos em Bens do Senhorio (Conteúdos) 

Responsabilidade Civil Extracontratual e Despesas Judiciais 

lização Convencionada de Capitais – 2,5%/ano 

 

Fica expressamente acordado que o presente contrato garante a cobertura dos danos materiais diretamente 
pela ocorrência dos riscos definidos nas Coberturas contratadas conforme abaixo 

se indica, de acordo com o clausulado das Condições Gerais e Especiais aplicáveis da Apólice de Seguro 



  

C.E. 108 - Privação Temporária do Uso do Local Arrendado ou Ocupado (Conteúdos) 

C.E. 109 – Valor de Substituição – Equipamento Industrial 

C.E. 112 – Perdas de Exploração 

Derrogando o que, em contrário, esteja disposto na C.E. 112, fica expressamente acordado que: 
-  O Lucro Bruto Anual  é calculado com base no coeficiente de 0,25 aplicável ao Volume de Vendas 

anual previsional da Farmácia: 

-  O Segurador garante ao abrigo desta Condição Especial o ressarcimento dos prejuízos 
sofridos, durante o período de indemnização constante das Condições Particulares, resultantes 
de interrupção ou de redução da atividade do Segurado, em consequência direta de um sinistro 
de danos materiais indemnizável ao abrigo das coberturas da apólice, estando excluídas as 
Perdas de Exploração em consequência de avarias internas ocorridas em equipamentos 
eletrónicos e/ou em componentes eletrónicos de equipamentos mecânicos. 

-  Período de Indemnização: 6 meses 

C.E. 115 – Avaria de Máquinas (incluindo Equipamentos Eletrónicos) 
Derrogando o que, em contrário, esteja disposto na C.E. 115, fica expressamente acordado que: 

-  As máquinas e equipamentos garantidos ao abrigo desta cobertura não têm de estar descritas na 
Apólice. 

-  As máquinas e equipamentos abrangidos por esta cobertura, não se encontram garantidos fora do 
local de risco indicado nas Condições Particulares. 

-  No que respeita a instalações e equipamentos eletrónicos, o Segurador dispensa a obrigatoriedade 
de existência de um Contrato de Manutenção celebrado entre o Tomador do Seguro ou o 
Segurado e o fabricante, fornecedor ou firma especializada, pelo qual estes se obriguem à periódica 
manutenção dos bens e verificação, a intervalos regulares, do seu estado de funcionamento, desde 
que o Segurado se comprometa a realizar de forma regular, com recursos próprios ou por 
pessoas habilitadas por ele indicadas, os seguintes trabalhos: 

• Verificação periódica do estado de funcionamento; 
• Limpeza e substituição de partes desgastáveis, 
• Manutenção preventiva. 

- O Segurador não responderá ainda pelos danos verificados quando as máquinas e/ou equipamentos     
seguros tenham, à data do sinistro, mais de 15 anos de existência. 

- No que respeita a instalações e equipamentos eletrónicos, a cada objeto seguro será atribuída uma 
desvalorização pelo uso, função da sua antiguidade e do seu estado de conservação, de acordo com 
as regras abaixo indicadas: 

a) Nas Perdas Parciais não é aplicada a depreciação por uso; 
b) Nas Perdas Totais, aplicam-se as seguintes taxas de desvalorização: 

• para equipamentos até 10 anos (inclusive) de idade: desvalorização de 5% ao ano 
• para equipamentos com mais de 10 anos de idade: a indemnização corresponderá a 50% 

do valor seguro. 

-  Em caso de sinistro indemnizável ao abrigo desta cobertura, fica incluído um capital de € 500,00 
para as despesas de reinstalação de software. 

C.E. 116 – Deterioração de Bens Refrigerados 
Derrogando o que, em contrário, esteja disposto na C.E. 116, fica expressamente acordado que: 

-  O Segurador garante o pagamento das indemnizações por danos acontecidos aos produtos 
existentes em câmaras frigoríficas, em consequência de deterioração ou putrefação súbita e 
imprevista causada por carência ou deficiente fornecimento de energia elétrica da 
responsabilidade do fornecedor (EDP, GALP, ENDESA ou outro) desde que devidamente 
comprovada. 



 

Derrogando o que em contrário se estabelece no ponto b) do numero 2.2 da C.E. 116, considera-se mais 
exatamente:   

-   Perda ou dano do conteúdo das câmaras frigoríficas quando as referidas câmaras tenham, à data do 
sinistro, mais de 15 anos de existência. 

 
Outras Condições Especiais Aplicáveis (Condições Especiais sem Numeração em anexo): 

C.E. S/Nº - Danos Causados ao Edifício por Furto ou Roubo 

C.E. S/Nº - Danos Estéticos 

C.E. S/Nº - Pesquisa de Avarias 

C.E. S/Nº - Roubo de Valores em Caixa  

C.E. S/Nº - Roubo de Valores em Cofre 

C.E. S/Nº - Receituário 

C.E. S/Nº - Receituário Eletrónico 

C.E. S/Nº - Atos de Terrorismo 

C.E. S/Nº - Danos em Bens de Terceiros à Guarda do Segurado 

C.E. S/Nº - Encargos com Destruição de Medicamentos 

C.E. S/Nº - Honorários de Técnicos 

C.E. S/Nº - Proteção aos Clientes dentro da Farmácia 

C.E. S/Nº - Assistência ao Negócio 

C.E. S/Nº - Utilidades Públicas 

C.E. S/Nº - Impedimento de Acessos 

C.E. S/Nº - Interrupção pelas Autoridades Públicas 

C.E. S/Nº - Cyber Clause 

 
Derrogações à Cláusula 3ª das Condições Gerais da Apólice: 

Fica expressamente acordado que ficam derrogadas as exclusões previstas nas alíneas d) do ponto 1.3.1. e d) 
do ponto 1.3.2.  
 
2. SUBLIMITES DE INDEMNIZAÇÃO 

 
As coberturas abaixo indicadas ficam sujeitas aos seguintes sublimites de indemnização, por sinistro e 
anuidade, em primeiro risco: 
 
Quebra de Vidros, Espelhos Fixos e/ou Anúncios Luminosos  € 10.000,00 

Demolição e Remoção de Escombros € 20.000,00 

Danos em Bens do Senhorio  € 30.000,00 

Responsabilidade Civil Extracontratual                         € 150.000,00, incluindo: 

        DESPESAS JUDICIAIS  

          Custas – 2.500,00 € 

           Honorários – 2.500,00 € 

Riscos Elétricos € 10.000,00 

 
 



 

 
Privação Temporária do Uso do Local Arrendado ou Ocupado Limitado a  € 500,00/mês 

para um período máximo                                                                                                       
de indemnização de 6 meses                                                                             
consecutivos 

Avaria de Máquinas (incluindo Equipamentos Eletrónicos)  € 15.000,00 

Deterioração de Bens Refrigerados € 10.000,00  

Danos Estéticos  € 10.000,00 

Roubo de Valores 
   - Em Caixa € 1.250,00 
   - Em Cofre € 5.000,00 

Receituário  € 100.000,00 

Receituário Eletrónico € 100.000,00 

Danos em Bens de Terceiros à Guarda do Segurado € 5.000,00 

Encargos com Destruição de Medicamentos € 2.500,00 

Honorários de Técnicos € 2.500,00 

 
Proteção aos Clientes Dentro da Farmácia 
   - Acidentes Pessoais € 1.000,00 
   - Roubo de Dinheiro e Objetos Pessoais € 250,00 

Assistência ao Negócio Conforme anexo 

Utilidades Públicas € 10.000,00 

Impedimento de Acessos € 10.000,00 

Interrupção pelas Autoridades Públicas € 10.000,00 
 
3. FRANQUIAS 
 

Ao presente contrato serão aplicáveis as seguintes franquias por sinistro: 
 
• Fenómenos Sísmicos 5% do capital seguro 
• Quebra de Vidros, Espelhos Fixos e/ou Anúncios Luminosos 

 
€ 150,00 

 
• Riscos Elétricos  €150,00 

 
• Avaria de Máquinas (incluindo equipamentos eletrónicos)  €150,00 

 

• Furto ou Roubo 10% dos prejuízos indemnizáveis, no 
mínimo de € 125,00 

• Tempestades:  20% dos prejuízos para toldos 
• Deterioração de Bens Refrigerados Período de Carência:  

6 horas 
Franquia:  
10% dos prejuízos indemnizáveis, no 
mínimo de € 75,00 e máximo de 1.250€ 

• Restantes Coberturas Sem franquia 



  

4. TAXAS TOTAIS 
 
Multirriscos 
Taxa Total: 1,19‰ (por mil), a incidir sobre o capital seguro (Valor Total dos Ativos Seguros) 
 
Perdas de Exploração 
Taxa Total: 0,56‰ (por mil), a incidir sobre o capital seguro (Lucro Bruto Anual) 
 
Sujeito a um prémio total mínimo de € 112,90. 
 
Ao prémio total acresce o custo de apólice (€ 5,65) na primeira anuidade. 
 
5. INICIO E DURAÇÃO  
 
A presente apólice tem início e termo nas datas contratadas, prorrogável por períodos de um ano, exceto se 
denunciado, por qualquer das partes, nos termos constantes nas Condições Gerais. 
 
 
6. FORMA DE PAGAMENTO 
 
Anual – prémio total anual igual ou inferior a € 200,00 

Semestral (sem cargas de fracionamento) – prémio total anual superior a € 200,00 e igual ou inferior a € 
400,00 

Trimestral (sem cargas de fracionamento) – prémio total anual superior a € 400,00 
 
 
 
   

 
 

Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A. 
 

  



 

CONDIÇÕES ESPECIAIS SEM NUMERAÇÃO 
 
Pela contratação destas Condições Especiais, fica aceite e convencionado pelo Tomador do Seguro e pelo 
Segurador que as Condições Gerais se consideram derrogadas, ampliadas ou restringidas em tudo o que for 
contrário ou não se harmonize com o disposto nas determinações abaixo detalhadas. 
 
 
C.E. S/N - DANOS AO EDIFÍCIO POR FURTO OU ROUBO  
 
ÂMBITO DA GARANTIA  
Esta cobertura garante o pagamento de indemnizações por danos sofridos pelo edifício ou fração seguros, em 
consequência direta de furto ou roubo, tentado, frustrado ou consumado, conforme definido na cobertura de 
Furto ou Roubo.  
 
EXCLUSÕES ESPECÍFICAS  
Para além das exclusões previstas na Cláusula 3.ª, ficam ainda excluídos do âmbito desta cobertura, os 
danos:  
a) Da autoria, ou com a cumplicidade, do Tomador do Seguro, do Segurado, seu cônjuge ou pessoa com 
quem viva em união de facto, dos seus parentes e afins, até ao 2º grau da linha reta ou colateral;  
b) Da autoria, ou com a cumplicidade, dos empregados do Tomador do Seguro, do Segurado ou de pessoa a 
quem tenham sido confiadas as chaves do local de risco;  
c) Resultantes do desaparecimento inexplicável, faltas ou quebras de inventário ou o simples extravio;  
d) Resultantes de sinistros ocorridos durante a realização de obras no edifício seguro, assim como os devidos 
a escalamento de andaimes de obras em edifício vizinho, desde que não se verifique arrombamento do 
edifício onde se encontram os referidos bens. 
 
 
C.E. S/Nº - PESQUISA DE AVARIAS  

 
ÂMBITO DA GARANTIA  
Esta cobertura garante as despesas inerentes à pesquisa e reparação (no interior do edifício ou fração 
seguros) de roturas, defeitos ou entupimentos na rede interna de distribuição de águas ou esgotos, incluindo 
os sistemas de esgoto de águas pluviais, desde que as referidas avarias tenham dado origem a um sinistro 
garantido pela cobertura de Danos por Agua.  
 

EXCLUSÕES ESPECÍFICAS  
Para além das exclusões previstas na Cláusula 3.ª, ficam ainda excluídos do âmbito desta cobertura os danos 
ocorridos ou provocados por falta de manutenção ou conservação das redes de água e esgotos do edifício, 
após a existência de vestígios claros e inequívocos de que se encontram deteriorados ou danificados, 
constatáveis nomeadamente por oxidação, infiltração ou manchas. 

 
 
C.E. S/Nº - DANOS ESTÉTICOS 
 
Âmbito da Cobertura 
Pela presente Condição Especial fica expresso e acordado que, em complemento aos termos, condições e 
exclusões, contidas nas Condições Gerais da Apólice, o contrato garante até ao limite fixado nas Condições 
Particulares, as despesas necessárias à reposição da continuidade e coerência estéticas do edifício seguro, se 
diminuídas pela reparação dos danos materiais causados por sinistro coberto por este contrato de seguro. 
 
  



  

 
Exclusões Específicas 
Para além das exclusões constantes da Cláusula 5.ª, ficam ainda excluídos do âmbito desta cobertura: 
a) As louças sanitárias e coleções de qualquer tipo; 
b) Danos estéticos em locais do edifício seguro não afetados diretamente pelo sinistro; 
c) As construções e dependências anexas, as valas, muros, piscinas, árvores, plantas ou outros 
componentes do jardim do edifício seguro; 
d) Danos estéticos provocados por pinturas e dizeres murais (graffiti). 
 
Indemnização 
A indemnização só é devida se o segurado efetuar os trabalhos de reposição estética no prazo de 6 (seis) 
meses após a ocorrência do sinistro. 
 
 
C.E. S/Nº - ROUBO DE VALORES EM CAIXA 
 

ÂMBITO DA GARANTIA 
Esta cobertura garante o pagamento dos danos decorrentes de furto ou roubo de dinheiro, cheques ou outros 
títulos de pagamento, quando se encontrem guardados em caixas registadoras, desde que o sinistro ocorra 
durante o período normal de funcionamento do estabelecimento ou durante o seu encerramento para 
refeições. 
 
 
C.E. S/Nº - ROUBO DE VALORES EM COFRE 
 

ÂMBITO DA GARANTIA 
Esta cobertura garante o pagamento dos danos decorrentes de furto ou roubo de dinheiro, cheques ou outros 
títulos de pagamento, quando se encontrem guardados em cofres fixos às paredes e/ou ao chão ou com peso 
superior a 150 Kg. 
 
 
C.E. S/Nº - RECEITUÁRIO 

 
ÂMBITO DA GARANTIA  
Pelo presente contrato ficam garantidos, até ao limite do capital seguro, as perdas ou danos em receituário 
médico, quando em trânsito de um local para o outro, em consequência da verificação de um dos seguintes 
riscos: 

a) Roubo, entendendo-se como tal, a apropriação dos bens seguros por terceiros com o uso de 
violência, ameaças de morte ou ofensas corporais contra as pessoas encarregadas do transporte ou 
por diminuição do seu poder de resistência através de acidente rodoviário; 

b) Desaparecimento, extravio, destruição ou inutilização, independentemente da existência de acidente 
rodoviário com o veículo transportador; 

c) Extravio em Remessa postal registada. 

O receituário está ainda garantido nas instalações do Segurado, em consequência dos seguintes riscos, 
conforme definidos nas respetivas Condições Especiais: 

a) Incêndio, Ação Mecânica de Raio e Explosão 
b) Tempestades 
c) Inundações 
d) Danos por Água 
e) Aluimento de Terras 
f) Greves, Tumultos e Alterações de Ordem Pública 
g) Atos de Vandalismo e Maliciosos 



 

h) Atos de Terrorismo 
i) Queda de Aeronaves e Travessia da Barreira do Som 
j) Choque ou Impacto de Veículos Terrestres e/ou Animais 
k) Roubo ou Furto 
l) Fenómenos Sísmicos 

Salvo estipulação em contrário, as garantias do presente contrato iniciam-se com a entrega dos bens ao 
transportador e terminam com a sua entrega no local de destino, ao destinatário ou aos seus legítimos 
representantes. 
.  
EXCLUSÕES ESPECÍFICAS  
Para além das exclusões previstas na Cláusula 3.ª, ficam ainda excluídos do âmbito desta cobertura, os danos 
resultantes de: 

a) Apresamento, pilhagem e inutilização por explosão de bombas ou outros engenhos explosivos como 
consequência, ou não, de hostilidades ou de operações bélicas (quer tenha havido ou não declaração 
de guerra), guerra civil, insurreição, rebelião e revolução; 

b) Confiscação, requisição, expropriação, destruição ou danos produzidos nos bens seguros, por ordem 
do governo ou de qualquer autoridade instituída, excetuando-se no entanto o definido nas Condições 
Especiais contratadas. 

c)  Desaparecimento de parte de receitas de um qualquer lote que venha a ser detetado posteriormente à 
sua entrega nas entidades, ANF ou Centro de Conferência de Faturas do SNS. 

 
 
C.E. S/Nº - RECEITUÁRIO ELETRÓNICO  
 
Pela presente Condição Especial fica expresso e acordado que, em complemento aos termos, condições e 
exclusões previstas na apólice, ficam garantidas as liquidações de receituário eletrónico sinistrado na 
sequência de uma ocorrência garantida pelas coberturas da apólice, com um limite máximo de 100.000€ por 
sinistro e anuidade, e desde que:  
a) os registos existentes na base de dados do Ministério da Saúde não sejam suficientes para suprir as perdas 
efetivamente registadas;  
b) na ausência de elementos comprovativos desta diferença, considerar-se-á a média mensal do volume de 
faturação para efeitos de receituário eletrónico;  
c) Que sejam observadas todas as condições previstas na legislação em vigor. 
 
C.E S/N º ATOS DE TERRORISMO 
 
1.  DEFINIÇÃO 
ATO DE TERRORISMO – O ato, como tal considerado pela legislação penal portuguesa vigente. 
 
2.  ÂMBITO DA GARANTIA 
2.1. A presente Condição Especial abrange, até ao limite do valor seguro constante das Condições 
Particulares, o ressarcimento ao Segurado dos danos causados nos bens imóveis e móveis indicados nas 
Condições Particulares, em consequência directa de atos de terrorismo. 
2.2. A garantia do presente contrato abrange, exclusivamente, os sinistros ocorridos e participados durante a 
sua vigência. 

2.3. A presente Condição Especial não abrange os seguintes bens: 

a) Terrenos, solos ou valores relativos à respetiva posse; 

b) Linhas alimentadoras ou transmissoras de energia, cuja cobertura não tenha sido expressamente 
contratada pelo Segurado; 

c) Edifícios, estruturas ou bens neles incluídos, quando esses edifícios e estruturas, à data do sinistro, se 
encontrem devolutos ou inoperativos há mais de 30 dias; 



  

d) Aeronaves ou outros aparelhos aéreos e embarcações marítimas; 

e) Quaisquer meios de transporte terrestre, salvo se esses bens tiverem sido expressamente declarados 
na proposta de seguro e desde que se encontrem nas instalações seguras; 

f) Animais e plantas; 

g) Bens seguros quando se encontrem a ser transportados, salvo convenção em contrário constante das 
Condições Particulares. 

 
3.   EXCLUSÕES 
3.1. O presente contrato nunca garante as perdas e danos: 

a) Resultantes, directa ou indirectamente, de explosão nuclear, reacção nuclear e radiação nuclear, bem 
como de contaminação radioactiva; 

b) Causados, directa ou indirectamente, por actos de terrorismo cometidos durante guerra, declarada ou 
não, invasão, operações militares e quaisquer actos hostis de Estado estrangeiro, bem como durante 
guerra civil, rebelião, revolução, insurreição, usurpação de poder, imposição da lei marcial e 
confiscação ordenada por autoridade pública; 

c) Resultantes de embargo, quarentena, requisição, apreensão ou ocupação, bem como de contrabando 
ou transporte e comércio ilegais; 

d) Causados, directa ou indirectamente, por descarga de quaisquer substâncias poluentes ou 
contaminantes, bem como por substâncias químicas ou agentes biológicos que constituam ameaça à 
saúde, segurança ou bem-estar das pessoas ou do meio ambiente;  

e) Provocados por ataques a meios electrónicos, incluindo pirataria informática ou introdução de 
quaisquer formas de vírus informáticos; 

f) Decorrentes de actos que possam ser qualificados como crime de dano, à luz do direito penal 
português vigente; 

g) Decorrentes de nacionalização ou de destruição ordenada por autoridades, mesmo que 
ilegitimamente constituídas; 

h) Que consistam em lucros cessantes; 
i) Que consistam em coimas, taxas, multas e penalidades contratuais, bem como que sejam 

consequência de perda de contratos, perda de mercados, perda de alugueres, perda do direito à 
locação e desalojamento forçado do local, deficiente rendimento e de incapacidade de execução de 
obrigações, demoras, suspensão, interrupção ou cessação do trabalho; 

j)  Causados por interrupção, total ou parcial, insuficiência ou variação no fornecimento de água, 
combustíveis, eletricidade e telecomunicações; 

l) Provocados por simples ameaça da prática de atos de terrorismo; 
m) Resultantes de furto e roubo; 
n) Causados por perda ou dano em dados, software ou programas informáticos, ou pela sua alteração, 

indisponibilidade e inacessibilidade, bem como que consistam em despesas extraordinárias e perda 
de lucros resultantes desses factos; 

o) Decorrentes de atos ou omissões dolosos praticados pelo Tomador do Seguro, Segurado e seus 
representantes, mandatários ou empregados, no exercício das suas funções, bem como por pessoas 
por quem sejam civilmente responsáveis; 

p) Causados a terceiros, por cujo ressarcimento o Segurado possa ser civilmente responsável; 
q) Sofridos durante a paralisação voluntária ou forçada da atividade das instalações seguras ou em 

consequência de cessação do negócio, insolvência, deliberação judicial ou disposição de qualquer 
autoridade, com exceção da paralisação normal do trabalho aos domingos e dias feriados, durante o 
descanso noturno e durante o período de encerramento para férias. 

  



 

 

4.  EXTENSÃO DE COBERTURA – PERDAS DE EXPLORAÇÃO 
 

4.1.  ÂMBITO DA GARANTIA 
A presente Condição Especial também garante o ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo Segurado durante 
o Período de Indemnização constante das Condições Particulares, em consequência da interrupção ou 
redução da atividade da Empresa provocada por um ato de terrorismo que tenha causado danos nos bens 
seguros. 
 
4.2.  EXCLUSÕES 
Para além das situações previstas nas Exclusões das Condições Gerais, a garantia desta Condição Especial 
não abrange: 
a) Perdas resultantes de operações financeiras ou de capitais e todas as operações registadas na rubrica 

«Resultados Extraordinários do Exercício»; 
b) Prejuízos devidos a demora ou impossibilidade na reparação ou reposição dos bens seguros, por facto 

imputável ao Segurado ou por insuficiência de meios para o fazer, nomeadamente em consequência de 
greves; 

c) Prejuízos decorrentes de depreciação ou deterioração de produtos, mercadorias e matérias primas, perdas 
de mercado, demora ou atraso nos serviços, incluindo a impossibilidade de levar a cabo operações 
comerciais e sub-operacionalidade laboral deliberada; 

d) Atrasos causados por alterações, modificações ou melhoramentos dos trabalhos ou reparações, assim 
como atrasos causados por restrições ou por métodos de construção mais demorados ou onerosos e que 
resultem de imposições de autoridades públicas. 

 
 
C.E. S/N – DANOS EM BENS DE TERCEIROS À GUARDA DO SEGURADO 

 
ÂMBITO DA GARANTIA 
1. Pela presente Condição Especial ficam cobertos, até ao limite do capital subscrito para esta garantia, e 
contra os mesmos riscos que vigorarem para a presente apólice, os danos sofridos por bens pertencentes a 
Terceiros que se encontrem em poder do Segurado. 
2. Esta garantia só é válida quando os referidos bens se encontrem incluídos nos valores seguros. 
3. Em cada sinistro haverá sempre que deduzir, à indemnização que couber à Seguradora liquidar, o valor da 
franquia declarada na apólice. 
4. Se, no momento em que se verificar qualquer ocorrência coberta por esta extensão de cobertura, existirem 
ou vigorarem outros contratos de seguro que garantam os mesmos danos, subscritos pelos terceiros 
depositários em data anterior à da subscrição da presente Condição Especial, esta funcionará apenas em caso 
de insuficiência ou ineficácia desses seguros. 
 
C.E. S/Nº - ENCARGOS COM DESTRUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
 

ÂMBITO DA GARANTIA 
Pela presente Condição Especial e até ao limite fixado nas Condições Particulares, fica expresso e acordado 
que, em complemento aos termos, condições e exclusões, contidas na Apólice ou nela mencionadas, ficam 
cobertos os gastos e custos pela destruição de medicamentos danificados por sinistro coberto pela apólice. 

 
C.E. S/Nº - HONORÁRIOS DE TÉCNICOS  

 
ÂMBITO DA GARANTIA  
Esta cobertura garante ao Segurado o pagamento dos honorários comprovadamente pagos a arquitetos, 
engenheiros, consultores ou outros técnicos, relativamente a trabalhos ou serviços indispensáveis à reposição 



  

ou reparação dos bens seguros danificados em consequência de sinistro garantido pelo presente contrato, 
salvo se abrangido pela cobertura obrigatória de incêndio.  
 
EXCLUSÕES ESPECÍFICAS  
Para além das exclusões previstas na Cláusula 3.ª, ficam ainda excluídos do âmbito desta cobertura, os 
honorários relativos a trabalhos ou serviços destinados a preparar ou fundamentar reclamações e/ou 
estimativas de perdas. 
C.E. S/N – PROTEÇÃO AOS CLIENTES DENTRO DA FARMÁCIA : 
 
A- ACIDENTES PESSOAIS 

 
1. AMBITO DA COBERTURA 
1.1. O Segurador garante, ao abrigo desta Condição Especial, o pagamento de uma indemnização por 
acidentes pessoais sofridos pelas pessoas que se encontrem no local de risco, na sequência da ocorrência de 
qualquer dos riscos cobertos pela apólice. 
1.2. Entende-se por acidentes pessoais os acontecimentos fortuitos, súbitos e anormais devidos a causa 
exterior e estranha à vontade da vítima, que causem danos decorrentes de lesões corporais. 
1.3. As garantias prestadas por esta cobertura são as seguintes:  
1.3.1. MORTE 
Morte resultante de um acidente abrangido por esta cobertura e ocorrida imediatamente ou no decurso de 90 
dias a contar da data do acidente, o Segurador pagará aos beneficiários o capital seguro por lesado, segundo 
as regras e pela ordem estabelecida para a sucessão legítima – alíneas a) a d) do nº 1 do artigo 2133º do 
Código Civil, salvo se, não havendo herdeiros das classes previstas nas alíneas a) e b), existam herdeiros 
testamentários. 
1.3.2. INVALIDEZ PERMANENTE 
Invalidez Permanente, igual ou superior a 50%, resultante de um acidente abrangido por esta cobertura e 
sobrevinda a qualquer das pessoas seguras, no decurso de 2 anos a contar da data do mesmo. 
O Segurador, após a verificação clínica definitiva da invalidez, garante o pagamento do capital seguro. 
O grau de desvalorização sofrido será determinado de acordo com a legislação em vigor, relativa à Tabela 
Nacional de Incapacidades. 
1.4. Os riscos de Morte e Invalidez Permanente não são cumuláveis pelo que se a cada uma das pessoas 
Seguras for atribuída ou paga indemnização por Invalidez Permanente, não haverá lugar ao pagamento de 
indemnização por Morte ainda que esta venha a verificar-se em consequência do mesmo acidente. 
 
2. EXCLUSÕES ESPECÍFICAS 
Excluem-se da presente cobertura: 
2.1. Todas as pessoas com menos de 15 e mais de 70 anos de idade; 
2.2. Os acidentes provocados por Fenómenos Sísmicos ou qualquer outra movimentação do solo. 
 
3. CAPITAL SEGURO 
3.1. Fica estabelecido que os capitais máximos garantidos, por lesado, sinistro e anuidade, ficam sujeitos aos 
limites fixados nas Condições Particulares. 
3.2. No caso de coexistirem vários lesados pelo mesmo acidente e o total das indemnizações exceder o 
capital seguro por sinistro, a responsabilidade do Segurador reduzir-se-á proporcionalmente até à 
concorrência desses capitais. 
3.3. O capital seguro ficará, até ao próximo vencimento natural da apólice, automaticamente reduzido do 
montante das indemnizações, que no decurso da anuidade sejam pagas, salvo se o Segurado, de forma 
expressa, solicitar a reposição do mesmo, pagando para o efeito o respetivo sobreprémio. 
  
4. SINISTROS 
Para pagamento das indemnizações torna-se necessário que o interessado habilite o Segurador com boletins e 
relatórios médicos, faturas, recibos e certidões, ou outros documentos ou meios de prova. 



  

 
B - ROUBO DE DINHEIRO E OBJETOS PESSOAIS 
 
1. AMBITO DA COBERTURA 
O Segurador garante ainda, ao abrigo desta Condição Especial, e até ao limite fixado nas Condições 
Particulares o pagamento de uma indemnização por roubo de dinheiro e de objetos pessoais às pessoas que se 
encontrem no local de risco. 
C.E. S/N - ASSISTÊNCIA AO NEGÓCIO  
 
Serviço de Assistência – Entidade que organiza e presta, por conta do Segurador, as garantias concedidas 
por esta cobertura, quer revistam caráter pecuniário, quer se trate de prestação de serviço.  
 
ÂMBITO DA GARANTIA  
Em caso de sinistro, ocorrido no local de risco identificado nas Condições Particulares, o Serviço de 
Assistência, quando solicitado, assegurará nos termos, condições e limites fixados nas Condições 
Particulares e no Quadro anexo, o seguinte:  
 
I - GARANTIAS PRINCIPAIS  
 
1. Reparações Urgentes  
O Serviço de Assistência enviará ao local de risco profissionais qualificados necessários para a reparação dos 
danos ou sua contenção, até à intervenção do perito avaliador.  
O Serviço de Assistência suportará o custo da 1ª hora de mão de obra, assim como os custos de deslocação. 
2. Vigilância  
Se após o sinistro, não for possível a reparação dos danos ocorridos no local de risco e o mesmo ficar 
acessível do exterior, o Serviço de Assistência assegurará a sua vigilância, suportando as despesas 
decorrentes da guarda do estabelecimento seguro e respetivo recheio, até ao limite máximo de 72 horas.  
3. Reinstalação provisória  
3.1. Procura de um local provisório  
Caso o local de risco fique incapacitado para a continuação do exercício da atividade profissional do 
Tomador do Seguro, o Serviço de Assistência providenciará a procura, em conjunto com o Tomador do 
Seguro, de um novo local num raio inferior a 50 km, por um período máximo de 15 dias, para instalação 
provisória do estabelecimento.  
3.2. Despesas de transporte até ao local provisório  
Suportará as despesas de transporte do mobiliário, equipamento e mercadorias para o local provisório, num 
raio inferior a 50 km, para a continuação da atividade.  
3.3. Guarda de bens / Objetos  
Assegurará a guarda dos objetos e bens, que não se transfiram para o local provisório, até um máximo de 60 
dias.  
3.4. Despesas de transporte até ao estabelecimento definitivo  
Suportará as despesas de transporte do mobiliário, equipamento e mercadorias para o local do risco, uma vez 
este recuperado, ou para um novo local definitivo em Portugal, se este estiver num raio inferior a 50 km do 
local de risco, nos 90 dias subsequentes ao da ocorrência do sinistro.  
4. Aconselhamento Jurídico em caso de Roubo  
Em caso de roubo ou tentativa de roubo, o Serviço de Assistência providenciará o aconselhamento jurídico 
sobre os trâmites necessários para a denúncia do mesmo às autoridades.  
5. Transmissão de mensagens urgentes  
O Serviço de Assistência suportará as despesas decorrentes da transmissão de mensagens urgentes que os 
Gerentes, Administradores ou equiparados solicitem, relacionadas com um sinistro a coberto da presente 
apólice.  
  



 

 
II - SERVIÇOS ADICIONAIS  
O Serviço de Assistência, quando solicitado assegura, ainda:  
 
1. Perda ou roubo de chaves  
Promoverá a resolução pelos meios mais adequados do acesso e segurança do local de risco nas situações em 
que ocorra perda ou roubo de chaves, suportando os custos inerentes, nos termos indicados no Quadro II 
anexo.  
 
2. Informação e Envio de Profissionais  
Disponibilizará ao Tomador do Seguro, um serviço de informação permanente de números de telefone de 
serviços de urgência ou de reparação rápida situados o mais próximo possível do local de risco ou promoverá 
o envio de profissionais qualificados, nas seguintes áreas:  
Serviços 24 horas:  
• Canalização  
• Eletricidade  
• Refrigeração  
• Aquecimento  
• Desentupimentos  
Serviços Dia:  
• Pinturas  
• Jardins e Espaços Verdes  
• Construção Civil  
• Eletrodomésticos  
• Carpintaria  
• Estores e Persianas  
• Alcatifas  
• Climatização  
• Serralharia  
• Antenas  
• Estofos 
• Microinformática (Hardware)  
• Vidros  
• Equipamento de escritório  
• Tetos Falsos  
• Equipamento de hotelaria  
Os custos das reparações efetuadas serão suportados pelo Tomador do Seguro e os custos de deslocação pelo 
Segurador.  
3. Técnicos de Segurança  
Promoverá a deslocação ao local de risco de técnicos de segurança, que aconselharão a adoção de medidas 
adequadas de proteção antirroubo, incêndio e emergência médica, tendo em conta as suas características, 
sendo o custo da respetiva deslocação suportado pelo Segurador.  
4. Informação ou chamada de outros serviços  
O Serviço de Assistência informará e promoverá a procura de:  
• Serviços noturnos de táxi  
• Pequenos transportes e mensageiros  
• Equipas de limpeza  
• Serviços de segurança  
• Serviços de catering  
Não são garantidos, em caso algum, o custo das deslocações e serviços prestados por este grupo de 
profissionais.  
 



  

EXCLUSÕES  
 
1. Para além das Exclusões previstas na Cláusula 3.ª e em cada uma das coberturas contratadas 
previstas nestas Condições Gerais, ficam ainda excluídas desta cobertura as prestações que não 
tenham sido solicitadas ao Serviço de Assistência e que não tenham sido efetuadas com o seu acordo, 
salvo nos casos de força maior ou de impossibilidade material demonstrada.  
 
2. Fica igualmente excluída a Responsabilidade Civil Profissional de qualquer dos profissionais 
contratados ao abrigo desta cobertura.  
 
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA  
1. Em caso de sinistro que dê lugar às prestações garantidas e para possibilitar a prestação da assistência 
adequada, o Segurado deverá comunicar de imediato, pelo telefone, o mais tardar no prazo de 8 dias, a sua 
ocorrência, mencionando:  
• Nome do Segurado;  
• Número de apólice;  
• Endereço, telefone e serviço solicitado.  
2. O Segurado pode solicitar a intervenção do Segurador durante 24 horas do dia, incluindo domingos e 
feriados.  
Para os casos não considerados de urgência deverá a solicitação do serviço ser efetuada de segunda a sexta-
feira das 09.00 às 18.00 horas.  
Os serviços de caráter urgente prestar-se-ão com a maior rapidez possível no prazo de 24 horas.  
 
DISPOSIÇÕES DIVERSAS  
1. Desde que não seja possível ao Serviço de Assistência proporcionar diretamente a assistência garantida, o 
Segurado será reembolsado das despesas que tenha efetuado e que estejam compreendidas no âmbito desta 
cobertura, mediante respetivos comprovativos, desde que solicitadas no prazo de um ano a contar da data do 
evento que lhes deu origem.  
2. A intervenção de um profissional não implica que o sinistro esteja coberto por outras garantias da apólice 
e, portanto, que o Segurado, tenha direito ao custo da reparação.  
3. O Segurador não se responsabiliza por atrasos ou incumprimentos devidos a motivo de força maior ou a 
condicionantes de natureza administrativa ou politica.  
4. O Segurador fica sub-rogado em todos os direitos e ações do Segurado, contra qualquer terceiro 
responsável, até ao limite da quantia indemnizada.  

 
ASSISTÊNCIA AO NEGÓCIO (**)  Limites de Indemnização 

REPARAÇÕES URGENTES  € 300,00  

VIGILÂNCIA  72 HORAS - € 250,00  

REINSTALAÇÃO PROVISÓRIA  

a) PROCURA DE LOCAL PROVISÓRIO  ILIMITADO  

b) DESPESAS DE TRANSPORTE ATÉ AO LOCAL PROVISÓRIO  € 1.000,00  

c) GUARDA DE BENS / OBJETOS  MÁXIMO 60 DIAS - € 600,00  

d) DESPESAS DE TRANSPORTE ATÉ ESTABELECIMENTO DEFINITIVO  € 1.000,00  

ACONSELHAMENTO JURÍDICO AO SEGURADO EM CASO DE ROUBO  ILIMITADO  

TRANSMISSÃO DE MENSAGENS URGENTES  ILIMITADO  

SERVIÇOS ADICIONAIS:  

PERDA OU ROUBO DE CHAVES  1 VEZ / ANO  

INFORMAÇÃO OU ENVIO DE PROFISSIONAIS  ILIMITADO  

TÉCNICOS DE SEGURANÇA  ILIMITADO  

INFORMAÇÃO OU CHAMADA DE OUTROS SERVIÇOS  ILIMITADO  

 



 

(**) O Serviço de Assistência apenas suportará o custo da deslocação. Este tipo de serviço tem garantia preço/hora, 
atualizado no início de cada ano civil mantendo-se inalterado no decurso do mesmo. O seu valor será indicado no 
momento do pedido de assistência. 
 
C.E S/Nº - UTILIDADES PÚBLICAS    
 

Sujeito a todas as condições estabelecidas na Apólice, a cobertura de Perdas de Exploração, é extensiva a 
cobrir os prejuízos resultantes de uma redução ou interrupção da sua atividade, em consequência direta de 
danos verificados em qualquer estação ou subestação elétrica, nas redes de gás e água ou na rede de 
telecomunicações, afetas à utilidade pública, que abasteçam e sejam necessárias ao desenvolvimento da 
atividade segura, na condição de que esses danos, embora não seguros por esta apólice, pudessem ser tido 
como cobertos ao seu abrigo. 
Esta garantia fica limitada ao valor indicado nas Condições Particulares. 
Fica, no entanto, estabelecido que em cada sinistro haverá sempre que deduzir, à indemnização que couber à 
Seguradora liquidar, o valor da franquia declarada nas Condições Particulares. 
 
C.E. S/Nº - IMPEDIMENTO DE ACESSOS  
   

Sujeito a todas as condições estabelecidas na Apólice, a cobertura de Perdas de Exploração é extensiva a 
cobrir os prejuízos resultantes de uma interrupção e/ou interferência na atividade segura em consequência de 
danos em propriedades vizinhas e em vias de acesso aos locais de risco da apólice que impeçam o 
acesso/utilização aos mesmos, na condição de que os danos nas propriedades vizinhas e nas vias de acesso, 
embora não seguros por esta apólice, pudessem ser tidos como cobertos ao seu abrigo. 
Esta garantia fica limitada ao valor indicado nas Condições Particulares. 
Fica, no entanto, estabelecido que em cada sinistro haverá sempre que deduzir, à indemnização que couber à 
Seguradora liquidar, o valor da franquia declarada nas Condições Particulares. 
 
C.E. S/Nº - INTERRUPÇÃO PELAS AUTORIDADES PUBLICAS  
 

Sem prejuízo do disposto nas Condições Gerais da Apólice, ficam garantidas, as perdas provocadas pela 
interrupção ou perturbação da atividade do Tomador de Seguro, como resultado de uma ocorrência de 
carácter extraordinário que origine, por motivos de segurança, a interdição dos locais seguros por ordem 
específica de uma Autoridade Pública ou Civil. 
Esta garantia fica limitada ao valor indicado nas Condições Particulares. 
Fica, no entanto, estabelecido que em cada sinistro haverá sempre que deduzir, à indemnização que couber à 
Seguradora liquidar, o valor da franquia declarada nas Condições Particulares. 
 
C.E. S/Nº - “CYBER CLAUSE” - DADOS E PROGRAMAS INFORMÁTICOS 
   

De acordo com a presente Cláusula, e a menos que as perdas ou danos a seguir identificados sejam objeto de 
uma cobertura especifica, não ficam garantidos ao abrigo deste contrato: 
  

- Perdas ou danos resultantes de erros ou vírus que afetam dados, informações, registos, programas 
informáticos e “software”, bem como da corrupção, alteração ou destruição dos mesmos; 
  

- Perdas ou danos resultantes de deterioração ou desgaste do equipamento informático / “hardware” que 
impossibilite o acesso a dados, informações e registos ou o normal funcionamento de programas 
informáticos e “software”; 
  

- Perdas de lucros ou rendimentos resultantes da interrupção da atividade provocada pela ocorrência das 
situações acima referidas.  
 

**************** 
 


