
Detalhamento 
de Coberturas

SEGURO PATRIMONIAL
(Seguro Proteção Empresarial)



Tabela de Coberturas
Seguro Patrimonial

PERCENTUAIS SOBRE A IMPORTÂNCIA SEGURADA

COBERTURAS BÁSICO MAIS COMPLETO

Incêndio, queda de raio, explosão e queda de 
aeronave 100% 100% 100%

Perda e pagamento de aluguel 6% 8%

Vendaval, impacto de veículos e fumaça 5% 7,5% 10%

Danos elétricos 3% 5% 7,5%

Despesas fixas - 6 meses 10% 15% 20%

Deterioração de mercadorias em ambientes 
frigoríficos* 1% 2% 3%

Derrames de chuveiros automáticos (sprinklers) 1% 2% 3%

Despesa com recomposição de registros e doctos 1% 1% 1%

Lucros cessantes - 6 meses 5% 10% 15%

Despesas com perda de ponto 7,5% 10%

Quebra de vidros, letreiros e luminosos 1% 2% 3%

Responsabilidade civil 10% 15% 20%

Roubo ou furto qualificado 2% 3% 5%

Comércio

*Cobertura disponível apenas para comércios com ambientes frigorificados.



Tabela de Coberturas
Seguro Patrimonial

PERCENTUAIS SOBRE A IMPORTÂNCIA SEGURADA

COBERTURAS BÁSICO MAIS COMPLETO

Incêndio, queda de raio, explosão e queda de 
aeronave 100% 100% 100%

Perda e pagamento de aluguel 6% 8% 10%

Vendaval, impacto de veículos e fumaça 5% 5% 5%

Danos elétricos 5% 7,5% 10%

Despesas fixas - 6 meses 10% 15% 10%

Derrames de chuveiros automáticos (sprinklers) 10%

Despesa com recomposição de registros e doctos 1% 2% 3%

Lucros cessantes - 6 meses 5% 10% 15%

Despesas com perda de ponto 5% 7,5% 10%

Quebra de vidros, letreiros e luminosos 1% 2% 3%

Responsabilidade civil 10% 15% 20%

Roubo ou furto qualificado 2% 3% 5%

Escritório



Tabela de Coberturas
Seguro Patrimonial

PERCENTUAIS SOBRE A IMPORTÂNCIA SEGURADA

COBERTURAS BÁSICO MAIS COMPLETO

Incêndio, queda de raio, explosão e queda de 
aeronave 100% 100% 100%

Perda e pagamento de aluguel 6% 8%

Vendaval, impacto de veículos e fumaça 5% 7,5% 10%

Danos elétricos 5% 7,5% 10%

Despesas fixas - 6 meses 10% 15% 20%

Arrastão em estabelecimento comercial 1%

Deterioração de mercadorias em ambientes 
frigoríficos 1% 2% 3%

Derrames de chuveiros automáticos (sprinklers) 1% 2% 3%

Despesa com recomposição de registros e doctos 1% 1% 1%

Lucros cessantes - 6 meses 5% 10% 15%

Despesas com perda de ponto 7,5% 10%

Quebra de vidros, letreiros e luminosos 1% 2% 3%

Responsabilidade civil 10% 15% 20%

Roubo ou furto qualificado 2% 3% 5%

Restaurantes, bares, lanchonetes e cafés



Tabela de Coberturas
Seguro Patrimonial

PERCENTUAIS SOBRE A IMPORTÂNCIA SEGURADA

COBERTURAS BÁSICO MAIS COMPLETO

Incêndio, queda de raio, explosão e queda de 
aeronave 100% 100% 100%

Perda e pagamento de aluguel 6% 10% 10%

Vendaval, impacto de veículos e fumaça 5% 7,5% 10%

Danos elétricos 2% 5% 5%

Despesas fixas - 6 meses 10% 15% 15%

Despesa com recomposição de registros e doctos 1% 1% 1%

Lucros cessantes - 6 meses 5% 10% 10%

Despesas com perda de ponto 5% 7,5% 7,5%

Quebra de vidros, letreiros e luminosos 1% 2% 3%

Responsabilidade civil 10% 15% 15%

Roubo ou furto qualificado 2% 3% 3%

Comércio de veículos e serviços relacionados



Tabela de Coberturas
Seguro Patrimonial

PERCENTUAIS SOBRE A IMPORTÂNCIA SEGURADA

COBERTURAS BÁSICO MAIS COMPLETO

Incêndio, queda de raio, explosão e queda de 
aeronave 100% 100% 100%

Perda e pagamento de aluguel 6% 8%

Vendaval, impacto de veículos e fumaça 5% 7,5% 10%

Danos elétricos 3% 5% 7,5%

Despesas fixas - 6 meses 7,5% 10%

Despesa com recomposição de registros e doctos 1% 1% 1%

Lucros cessantes - 6 meses 5% 10% 15%

Despesas com perda de ponto 7,5% 10%

Quebra de vidros, letreiros e luminosos 1% 2% 3%

Responsabilidade civil 10% 15% 20%

Roubo ou furto qualificado 2% 3% 5%

Cabelereiros, salões de beleza e barbearias



Tabela de Coberturas
Seguro Patrimonial

PERCENTUAIS SOBRE A IMPORTÂNCIA SEGURADA

COBERTURAS BÁSICO MAIS COMPLETO

Incêndio, queda de raio, explosão e queda de 
aeronave 100% 100% 100%

Perda e pagamento de aluguel 6% 8% 10%

Vendaval, impacto de veículos e fumaça 5% 7,5% 10%

Danos elétricos 5% 7,5% 10%

Despesas fixas - 6 meses 10% 15% 20%

Despesa com recomposição de registros e doctos 1% 1% 1%

Lucros cessantes - 6 meses 5% 5% 10%

Despesas com perda de ponto 5% 7,5% 10%

Quebra de vidros, letreiros e luminosos 1% 2% 3%

Responsabilidade civil 10% 15% 20%

Roubo ou furto qualificado 2% 5% 7,5%

Escolas e universidades



Tabela de Coberturas
Seguro Patrimonial

PERCENTUAIS SOBRE A IMPORTÂNCIA SEGURADA

COBERTURAS BÁSICO MAIS COMPLETO

Incêndio, queda de raio, explosão e queda de 
aeronave 100% 100% 100%

Perda e pagamento de aluguel 6% 8%

Vendaval, impacto de veículos e fumaça 5% 7,5% 10%

Danos elétricos 5% 7,5% 10%

Despesas fixas - 6 meses 10% 15% 20%

Derrames de chuveiros automáticos (sprinklers) 1% 2% 3%

Despesa com recomposição de registros e doctos 1% 1% 1%

Lucros cessantes - 6 meses 5% 10% 15%

Despesas com perda de ponto 7,5% 10%

Quebra de vidros, letreiros e luminosos 1% 2% 3%

Responsabilidade civil 10% 15% 20%

Roubo ou furto qualificado 2% 3% 5%

Assistências técnicas e mecânicas



Tabela de Coberturas
Seguro Patrimonial

PERCENTUAIS SOBRE A IMPORTÂNCIA SEGURADA

COBERTURAS BÁSICO MAIS COMPLETO

Incêndio, queda de raio, explosão e queda de 
aeronave 100% 100% 100%

Perda e pagamento de aluguel 6% 8%

Vendaval, impacto de veículos e fumaça 5% 7,5% 10%

Danos elétricos 3% 5% 7,5%

Despesas fixas - 6 meses 10% 15% 20%

Derrames de chuveiros automáticos (sprinklers) 1% 2% 3%

Despesa com recomposição de registros e doctos 1% 1% 1%

Lucros cessantes - 6 meses 5% 10% 15%

Despesas com perda de ponto 7,5% 10%

Quebra de vidros, letreiros e luminosos 1% 2% 3%

Responsabilidade civil 10% 15% 20%

Roubo ou furto qualificado 2% 3% 5%

Serviços de transporte



Tabela de Coberturas
Seguro Patrimonial

PERCENTUAIS SOBRE A IMPORTÂNCIA SEGURADA

COBERTURAS BÁSICO MAIS COMPLETO

Incêndio, queda de raio, explosão e queda de 
aeronave 100% 100% 100%

Perda e pagamento de aluguel 6% 8%

Vendaval, impacto de veículos e fumaça 5% 7,5% 10%

Danos elétricos 3% 5% 7,5%

Despesas fixas - 6 meses 10% 15% 20%

Derrames de chuveiros automáticos (sprinklers) 1% 2% 3%

Despesa com recomposição de registros e doctos 1% 1% 1%

Lucros cessantes - 6 meses 5% 10% 15%

Despesas com perda de ponto 7,5% 10%

Quebra de vidros, letreiros e luminosos 1% 2% 3%

Responsabilidade civil 10% 15% 20%

Roubo ou furto qualificado 2% 3% 5%

Clínicas veterinárias e petshops



Incêndio, queda de raio e explosão

Cobre, até o Limite Máximo de Indenização, as perdas e/ou danos materiais causados por 
incêndio, queda de raio, explosão de qualquer natureza e prejuízos causados por combate 
ao incêndio.

Perda e pagamento de aluguel  

Cobre, até o Limite Máximo de Indenização, o pagamento de despesas com aluguel, durante o 
período de reparo ou reconstrução.

Vendaval, Impacto de Veículos e Fumaça

Cobre, até o limite máximo de indenização, os danos materiais causados a empresa segurada 
em consequência de vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo, fumaça, impacto ou colisão 
de veículos terrestres de propriedade de terceiros e queda de aeronaves ou engenhos aéreos 
espaciais.

Danos elétricos 

Cobre, até o Limite Máximo de Indenização, as perdas e/ou danos causados a máquinas, 
equipamentos, aparelhos eletroeletrônicos ou instalações elétricas de qualquer tipo, decorrentes 
de variações anormais de natureza elétrica.

Despesas fixas - 6 meses

Garante o reembolso das Despesas Fixas, até o Limite Máximo de Indenização, em decorrência 
de interrupção da atividade ou perturbação do movimento do Estabelecimento Segurado, 
decorrente de evento coberto em caso de incêndio, queda de raio, queda de aeronave e 
explosão, durante o período indenitário estabelecido nas condições especiais do seguro.

Arrastão em Estabelecimento Comercial

Garante, até o Limite Máximo de Indenização os danos materiais causados a um ou mais 
clientes enquanto estiverem dentro do Estabelecimento Segurado, decorrentes exclusivamente 
de roubo mediante emprego de arma, devidamente comprovado.

Deterioração de Mercadorias em Ambientes Frigorificados

Garante, até o Limite Máximo de Indenização, as perdas e/ou danos materiais causados 
exclusivamente às mercadorias e vacinas mantidas em ambientes frigorificados de propriedade 
do Estabelecimento Segurado, comprovada através de Notas Fiscais e/ou Livros Contábeis, e 
inerentes à sua atividade-fim, em consequência de acidentes decorrentes de:
• Ruptura, quebra ou desarranjo acidental de qualquer parte do sistema de refrigeração;
• Vazamento, descarga ou evaporação de substâncias contidas no sistema de refrigeração;
• Falta de suprimento de energia elétrica ou de queima de motor ocorrido nas instalações 
da empresa concessionária do serviço, desde que perdure por 24 (vinte e quatro) horas 
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consecutivas ou, se em períodos alternados, dentro de 72 (setenta e duas) horas, perfaça um 
total de falta de suprimento de energia elétrica de 24 (vinte e quatro) horas, e desde que tal 
falta tenha origem no mesmo acidente.

Derrames de Chuveiros Automáticos (Sprinkler)

Garante, até o Limite Máximo de Indenização, as perdas e/ou danos materiais causados 
diretamente por infiltração ou derrame d’água/substância líquida contida em instalações de 
chuveiros automáticos de combate a incêndio (sprinklers).

Despesa c/ recomposição de Registros e Documentos

Garante, até o Limite Máximo de Indenização, o ressarcimento das despesas necessárias à 
recomposição dos registros e documentos que sofrerem qualquer perda ou destruição por 
eventos de causa externa.
Esta cobertura é aplicável aos registros e documentos que estiverem no local segurado 
especificado na apólice, bem como aos registros e documentos em posse do escritório de 
contabilidade contratado pelo Segurado.

Lucros Cessantes (6 meses)

Cobre, até o Limite Máximo de Indenização, o reembolso do lucro líquido pelo prazo 
estabelecido nestas condições, relativos a interrupção ou perturbação das atividades do 
Estabelecimento Segurado causado por: incêndio, queda de raio, queda de aeronave, impacto 
de veículos e explosão no local segurado e durante a vigência deste seguro.

Despesas c/ Perda de Ponto

Garante o reembolso despesas, até o Limite Máximo de Indenização, que o Segurado venha a 
incorrer com a instalação definitiva do seu negócio em outro local, a fim de que suas atividades 
voltem o mais depressa possível ao ritmo normal, após a ocorrência de eventos cobertos 
em caso de incêndio, queda de raio, queda de aeronave ou explosão, e que, impossibilite a 
continuação do Estabelecimento Segurado no local de risco contratado para este seguro.

Quebra de Vidros, Letreiros e Luminosos

Garante, até o Limite Máximo de Indenização, as perdas e/ou danos decorrente de causa 
externa ou interna e de atos involuntários praticados por qualquer pessoa causados pela quebra 
de vidros, espelhos, mármores, granitos instalados de forma fixa em portas, janelas, paredes 
divisórias e vitrines, bem como letreiros e anúncios luminosos existentes no imóvel segurado.
Além dos Bens acima descritos também estão cobertos:
• Os reparos ou reposição dos encaixes de vidros ou espelhos atingidos pelo sinistro;
• A remoção, reposição ou substituição de obstruções (escudos de madeira, cortinas de aço, 
grades, encaixes, quadros, molduras e outras peças de proteção, com exceção de janelas, 
paredes e aparelhos), quando necessário aos serviços de reparo ou de substituição dos vidros 
danificados;
• A instalação provisória de vidros ou vedação nas aberturas que contenham os vidros 
danificados, durante o tempo necessário ao seu reparo ou substituição, desde que não seja 
possível a reposição imediata do vidro danificado, observando-se, ainda, que a instalação 
provisória não poderá exceder ao prazo de 60 (sessenta) dias e nem poderá ser feita por vidro 
de valor superior ao do danificado



Responsabilidade Civil

Garante, até o limite máximo de indenização, o reembolso das quantias relativas à reparação de 
danos materiais e/ou pessoais involuntários, desde que o segurado tenha sido responsabilizado 
civilmente, em sentença judicial transitada em julgado (sem direito a recurso) ou em acordo 
autorizado, por escrito, pela seguradora quando ocorrido dentro do local segurado. 

Roubo ou Furto Qualificado

Garante, até o Limite Máximo de Indenização, das perdas e/ou danos materiais a mercadorias, 
maquinismos, móveis e utensílios de propriedade do Segurado, comprovada através de Notas 
Fiscais e/ou Livros Contábeis, e inerentes à sua atividade-fim, quando decorrentes da prática ou 
tentativa de roubo ou furto qualificado no Estabelecimento Segurado. 
Estão também cobertas as perdas e/ou danos materiais causados aos bens e instalações que 
compõem o Estabelecimento Segurado durante a prática ou tentativa do roubo ou furto 
qualificado.


