CONDIÇÕES GERAIS RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL
APÓLICE À BASE DE RECLAMAÇÃO COM NOTIFICAÇÃO

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL
CONDIÇÃO ESPECIAL
DESPACHANTE ADUANEIRO
Apólice à Base de Reclamação com Notificação

Declara-se para os devidos fins e efeitos que a Apólice é alterada conforme a seguir:

I - A definição de Atividade Profissional constante na Cláusula 2. DEFINIÇÕES das Condições Gerais da
Apólice é substituída pela seguinte:
ATIVIDADE PROFISSIONAL: É a série de atos, atividades ou serviços de despacho aduaneiro, em conformidade
com a Instrução Normativa 1209/2011 da Receita Federal do Brasil e demais atos normativos que venham a
complementá-la, emendá-la ou substituí-la, realizados em caráter profissional pelo Segurado, seus Empregados
e/ou seus subcontratados – i.e., os prestadores de serviços comprovadamente contratados pelo Segurado,
enquanto estejam atuando no desempenho da Atividade Profissional por conta e ordem do Segurado e por
cujas ações ou omissões o Segurado seja legalmente responsabilizado por Danos causados a Terceiros –,
mediante remuneração, no âmbito do qual foi cometida a Falha Profissional que deu causa à apresentação da
Reclamação pelo Terceiro contra o Segurado.

II- A definição de Falha Profissional constante na Cláusula 2. DEFINIÇÕES das Condições Gerais da Apólice é
substituída pela seguinte:

FALHA PROFISSIONAL: É o Ato Danoso, isto é, qualquer ação ou omissão culposa, desde que cometida ou
alegadamente cometida pelo Segurado no desempenho das Atividades Profissionais estabelecidas na
Especificação da Apólice, que cause danos a Terceiros, dando ensejo à apresentação de uma Reclamação
contra o Segurado, incluindo, mas não se limitando a, a realização de quaisquer desembaraços aduaneiros em
cumprimento aos requisitos e termos da legislação brasileira aplicável.

III - As seguintes exclusões são adicionadas à Cláusula 7 – RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Gerais da
Apólice:

TRANSPORTE E/OU CUSTÓDIA DE BENS;

Reclamações decorrentes de Falhas Profissionais ocorridas com relação a qualquer transporte e/ou custódia
de qualquer tipo de bem, incluindo animais, próprios ou de terceiros, ou qualquer atividade de natureza similar.
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AGENCIAMENTO DE CARGA

Reclamações decorrentes de Falhas Profissionais ocorridas na prestação de qualquer serviço de otimização
de processos logísticos, em especial no que diz respeito ao transporte de cargas.
ATRASOS OU CANCELAMENTOS
Reclamações decorrentes de atraso, alteração ou cancelamento de qualquer frete ou meio de transporte, seja
aéreo, aquático ou terrestre, salvo se tal atraso, alteração ou cancelamento houver se dado por resultado direto
e imediato de uma Falha Profissional do Segurado na prestação da Atividade Profissional.
ROUBO DE OU DANO A MERCADORIAS:
Reclamações decorrentes de qualquer:
(i) Roubo, furto ou desaparecimento de quaisquer mercadorias ou bens, enquanto armazenados(as) ou enquanto
transportados(as); ou

(ii) Dano a quaisquer mercadorias ou bens, inclusive seu estrago ou perecimento, enquanto armazenados(as)
ou transportados(as), salvo se tal estrago ou perecimento houver se dado por resultado direto e imediato de
uma Falha Profissional do Segurado na prestação da Atividade Profissional.
TODOS OS DEMAIS TERMOS, CONDIÇÕES E EXCLUSÕES DESTA APÓLICE PERMANECEM INALTERADOS.

