
Cláusula Adicional 18 - Quebra de garantia aeronáut icos  
 

Anexo  e  fazendo    parte    da    presente    apólice    sobre  a(s) aeronave (s)  segurada(s)  que 
está(estão)  onerada(s)   por  uma hipoteca  ou  alienação  fiduciária  em favor do credor  definido 
na   apólice , fica entendido e concordado que: 

 
1   - O seguro garantido pela apólice  não    será  invalidado    em  relação    aos  interesses  do 

credor por  qualquer ação  ou  negligência   do  Segurado , exceto nos casos de  mudança no título 
ou   na  propriedade  da  aeronave ,  substituição, apropriação   indébita, ocultação pelo Segurado 
na posse  da  aeronave , situações essas que não  estarão cobertas pela  presente.   ressalve-se, 
contudo, que: 

 
1.1  - A  Seguradora   comunicará, quando   do  início   da  cobertura, a(s)  data(s) de vencimento 
do pagamento do prêmio da apólice , ou parcelas do mesmo, ao credor e  ao  Segurado , cabendo 
o seu  pagamento no   prazo  devido, sob pena    de  ser automaticamente cancelada a garantia da 
apólice  e desta cláusula, a  partir daquela data,  nos  termos da legislação em  vigor, observada, 
para todos os fins, a cláusula de pagamento do prêmio constante da apólice . 

 
1.2   - O   credor   notificará   a   Seguradora ,     de      qualquer agravação no risco de que tiver 
conhecimento e  que,  se não for  prevista na apólice , será nela endossada, cabendo ao      credor 
ou  ao  Segurado efetuar o pagamento  de  qualquer   prêmio adicional decorrente  de agravação. 
fica ainda entendido e concordado que a  cobertura concedida por esta cláusula, para o credor, está 
limitada à  vigência desta apólice . 

 

2- Se  o Segurado  deixar  de  comprovar o dano dentro do prazo  concedido pelas  condições  da 
apólice, o  credor  o   fará   dentro  dos  60  dias  subseqüentes, pelos  meios  e  modos  previstos 
na  apólice e ainda sujeitar-se-á às  estipulações  da  mesma  no  que tange à avaliação, prazo de 
pagamento e providências de ordem judicial. 

 
3 - Sempre  que a Seguradora for  responsável  perante  o credor por qualquer quantia por perdas 
e  danos cobertos por  esta  cláusula, mas não  pela  apólice      propriamente            dita,      sua 
responsabilidade, em  nenhum caso, excederá o  montante da dívida  acima  declarada, deduzidas 
as prestações  vencidas, os  juros  não vencidos, as despesas de carteira e o prêmio financiado 
não expirado de seguro, se houver. 

 
4 - Após  o pagamento de qualquer soma  ao  credor, como previsto pela presente, a  Seguradora 
estará  legalmente    sub- rogada,  até o montante  de tal pagamento,  em    todos os direitos  do 
credor,   por   todas   as   garantias    havidas, inclusive  as colaterais ao débito e o credor deverá 
assinar e transferir à Seguradora todos os instrumentos de garantia pertinente  à    aeronave , não 
devendo porém,   qualquer   sub-rogação,   prejudicar   o credor em recuperar o   montante   não 
indenizado pelo seguro


