
RESUMO DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Seguradora: QBE Brasil Seguros S/A 
Processo SUSEP nº 15414.901024/2013-16 

PARA CADA COBERTURA CONTRATADA, a Seguradora garante pagar as quantias devidas e/ou reembolsar as 

despendidas, pelo Segurado, na REPARAÇÃO de DANOS MATERIAIS, CORPORAIS E/OU MORAIS CAUSADOS A 

TERCEIROS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS JUDICIAIS e/ou nas AÇÕES EMERGENCIAIS empreendidas 

para tentar evitá-los e/ou minorá-los. 

1. Coberturas:  

1.1. RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL - AGÊNCIA DE TURISMO: A presente Condição Especial tem 

por objetivo garantir o reembolso ao Segurado  das quantias pelas quais vier a ser responsável 

civilmente, em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expresso pela 

Seguradora, relativas a reparações pelos riscos cobertos no item 1.3 abaixo, involuntariamente 

causados a Terceiros e que decorram, exclusivamente, de erro, omissão ou falha culposa na prestação 

de serviços profissionais na área de turismo, observados os demais itens desta Condição Especial e das 

Condições Gerais do Plano de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional.  

1.2. RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL - FRANQUEADOR: A presente Condição Especial também 
garantirá o reembolso das quantias pelas quais o Franqueador da Agência de Turismo/Operadora 
Segurada vier a ser responsável civilmente, em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo 
autorizado de modo expresso pela Seguradora, pelos riscos cobertos descritos no item 1.3 abaixo, 
diretamente causados por erro, omissão ou falha culposa da Segurada Franqueada durante a prestação 
dos serviços profissionais na área de turismo, observadas as demais cláusulas desta Condição Especial 
e das Condições Gerais do Plano de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional. 

1.3. Consideram-se riscos cobertos a Responsabilidade Civil Profissional da Agência de 
Turismo/Operadora Segurada, caracterizada na forma dos itens 1.1 e 1.2 e relacionada com: 

 Processos judiciais civis e/ou procedimentos administrativos propostos por Terceiros em face da 
Agência de Turismo / Operadora Segurada visando responsabilizá-la civilmente por Danos Materiais 
e/ou Danos Corporais; 

 Processos judiciais civis e/ou procedimentos administrativos propostos por Terceiros em face da 
Agência de Turismo / Operadora Segurada visando responsabilizá-la civilmente por Danos Morais, 
desde que decorrentes de um Dano Material ou Dano Corporal coberto pelo presente seguro; 

 Perdas financeiras sofridas por Terceiros, inclusive lucros cessantes, desde que decorrentes de um 
Dano Material ou Dano Corporal coberto pelo presente seguro; 

 Custas judiciais do foro cível, honorários de advogados e demais despesas relacionadas com a defesa 
da Agência de Turismo / Operadora Segurada em processos judiciais civis, desde que resultantes de 
um risco coberto por este Seguro.  

 Extravio, furto ou roubo de documentos, decorrente do desaparecimento e/ou destruição de parte 
ou da totalidade, de documentos de Clientes ou não sob responsabilidade da Agência de 



Turismo/Operadora Segurada, devendo caracterizar-se pelo dano irremediável de não poder 
reconstituir parcial, ou totalmente, a integridade dos documentos. 

2. RISCOS EXCLUÍDOS 

2.1. A Seguradora ficará desobrigada de indenizar o Segurado ou de efetuar qualquer pagamento com 
base nesta Apólice, quando da ocorrência de qualquer uma das hipóteses listadas abaixo ou quando 
e na medida em que uma Reclamação estiver relacionada direta ou indiretamente a qualquer uma de 
referidas hipóteses: 

 de atos ilícitos dolosos ou culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado, pelo beneficiário 
ou pelo representante, de um ou de outro; se o Segurado for pessoa jurídica, a exclusão se aplica aos 
sócios controladores da Empresa Segurada, aos seus dirigentes e administradores, aos beneficiários, e 
também aos respectivos representantes; 

 eventos ocorridos em período anterior ao estabelecido na data retroativa de ocorrência conhecidos ou 
não pelo segurado.  

 estarão também excluídos, os eventos ocorridos entre o período estabelecido na data retroativa de 
cobertura e o ínicio de vigência da apólice conhecidos pelo segurado; 

 multas aplicadas ao segurado, incluindo, mas não limitado a multas contratuais e extracontratuais, 
imposição de penalidades não pecuniárias e/ou concessão espontânea de garantias pessoais ou reais 
por parte do segurado; 

 danos causados ao segurado, seus ascendentes, descendentes e cônjuge, bem como a quaisquer 
parentes que com ele residam ou dele dependam economicamente, e ainda os danos causados aos 
sócios controladores da empresa segurada, seus diretores ou administradores; 

 qualquer reclamação apresentada contra o segurado por seus empregados, prepostos, terceirizados, 
cooperados, atendentes e/ou estagiários, quando a seu serviço, incluindo mas não limitando a 
reclamações de cunho trabalhista e previdenciária;  

 qualquer reclamação decorrente, direta ou indiretamente, de falência ou insolvência do segurado; 

 responsabilidades civil, mesmo que solidária e ou subsidiária, atribuídas a outras instituições que não 
estejam devidamente descritas na especificação da apólice. no caso de responsabilidade conjunta e/ou 
solidária, este contrato responderá, apenas, pela parcela de responsabilidade atribuída ao segurado; 

 ficam também excluídas quaisquer tipos de responsabilidade atribuídas aos fabricantes de produtos e 
de equipamentos bem como órgãos governamentais;  

 qualquer reclamação quando, entre o segurado e o terceiro reclamante, existir participação acionária 
ou por cota, até a qualidade de pessoa física que, isoladamente ou em conjunto, exerçam ou tenham 
possibilidade de exercer controle comum da empresa segurada e da empresa reclamante; 

 reclamações baseada na infração de direitos autorais, títulos, slogans, patentes, marcas registradas de 
qualquer espécie, bem como segredos comerciais ou industriais; 

 perdas financeiras, inclusive lucros cessantes, decorrentes de riscos não cobertos ou riscos excluídos 
pelo seguro; 



 reclamações por devolução de honorários já pagos ao segurado; 

 danos causados por asbestos (amianto), talco asbetiforme, diethilstibestrol, dioxina, uréia formaldeído, 
contraceptivos de qualquer espécie, fumo ou derivados, danos resultantes de hepatite “b” ou síndrome 
da imunodeficiência adquirida (aids); 

 extravio, furto ou roubo de qualquer natureza, salvo se contratada cobertura específica; 

 danos decorrentes de atos de hostilidade ou de guerra, tumultos, greves, "lockout", rebelião, 
insurreição, revolução, terrorismo, confisco, nacionalização, destruição ou requisição decorrentes de  
qualquer ato de autoridade civil ou militar e eventos similares; 

 radiações ionizantes ou quaisquer outras emanações havidas na produção, transporte, utilização ou 
neutralização de materiais físseis e seus resíduos, e quaisquer eventos decorrentes de energia nuclear, 
com fins pacíficos ou bélicos e também qualquer perda, destruição, dano ou responsabilidade legal 
direta ou indiretamente causados por, resultantes de, ou para os quais tenha contribuído material de 
armas nucleares; 

 danos causados pela ação paulatina de temperatura, umidade, infiltração e vibração, bem como por 
poluição, contaminação e vazamento de qualquer natureza; 

 danos a bens móveis e imóveis sob responsabilidade do segurado, para guarda ou custódia, transporte, 
uso, manipulação ou execução de quaisquer trabalhos; 

 danos decorrentes da circulação de veículos terrestres, e ainda os danos relacionados com a existência, 
uso e conservação de imóveis, aeronaves e/ou embarcações; 

 danos a veículos sob guarda do segurado;  

 danos causados por utilização de técnicas de serviços que estejam em fase de experiência ou que não 
tenham sido testados de acordo com as normas específicas em vigor na época em que tais técnicas ou 
serviços foram utilizados; 

 reclamações decorrentes por danos sofridos por terceiros decorrentes qualquer meio de se obter 
qualquer tipo de vantagem pelo acesso indevido a informações por meios de sistema de computação, 
incluído, acesso indevido ou transações feitas pela internet e; 

 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 consistir em 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. Qualquer ato, falha, 
inadequação, incapacidade, inabilidade ou decisão do Segurado ou de Terceiro, 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. 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 utilizados ou a serem 
utilizados em equipamentos computadorizados), “firmwares” (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. 

2.2. Além das exclusões gerais acima, a cobertura de RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL - AGÊNCIA 
DE TURISMO também não cobre: 

 as reclamações resultantes do descumprimento de obrigações trabalhistas relativas à seguridade social, 
seguros de acidentes do trabalho, pagamento de salários e similares; 

 os danos relacionados com a circulação de veículos, de propriedade do Segurado, fora dos locais 
ocupados pelo mesmo; 

 os danos relacionados com radiações ionizantes ou energia nuclear; 

 reclamações decorrentes de ações de regresso contra o Segurado, promovidas pela previdência social; 

 reclamações relacionadas com doença profissional, doença do trabalho ou similar; 

 reclamações relacionadas com a insatisfação do cliente do Segurado com relação ao serviço prestado; 

 reclamações relacionadas a danos sofridos por Terceiros  resultantes de extravio, furto ou roubo de 
bagagens, salvo se contratada a Cobertura Adicional de Responsabilidade Civil Profissional por Roubo, 
Furto ou Extravio de Bagagem e; 

 reclamações relacionadas à inadimplência dos prestadores de serviços, terceirizados pelo Segurado, 
decorrentes de insolvência, falência ou recuperação judicial, exceto se contratada a Cobertura Adicional 
de Responsabilidade Civil Profissional por Inadimplência dos Prestadores decorrente de Insolvência, 
Falência ou Recuperação Judicial. 

 

2.3. Além das exclusões constantes das Condições Gerais de Responsabilidade Civil Profissional, este 
contrato não cobre dinheiro e valores de qualquer espécie. 

3. FRANQUIA 

3.1. Quando existente a franquia, dedutível por sinistro, será fixada na especificação da apólice. 

4. NATUREZA CIVIL DOS CONTRATANTES 

O Segurado, nesta Cobertura, deve ser, necessariamente, a PESSOA JURÍDICA da Agência de Turismo 
DOCUMENTAÇÃO EM CASO DE SINISTRO. 

5. Em caso de sinistro, o segurado deverá apresentar os seguintes documentos: 

 relatório detalhado sobre o evento; 

 o registro oficial da ocorrência e, caso realizadas, as perícias locais; 

 os depoimentos de testemunhas, se houver; e 

 os comprovantes das quantias devidas e/ou despendidas ao tentar evitar e/ou minorar os danos, 
quando tais ações tiverem sido empreendidas. 

Após examinar os documentos acima elencados, a Seguradora poderá, no caso de dúvidas fundamentadas, 
solicitar outros documentos que se façam necessários à regulação e à liquidação do sinistro, e, também, na 
ausência de comprovantes das despesas efetuadas, pelo Segurado, durante as ações emergenciais 
empreendidas para tentar evitar e/ou minorar os danos, realizar vistoria e/ou perícia técnica para confirmá-las. 


