Cláusula Adicional 8 - vôo de traslado
1 - vôo de traslado, exclusivamente.
Fica entendido e concordado que a cobertura concedida nas condições especiais - aditivo "a"
– garantia cascos e Cláusula Adicional 28 – cobertura de responsabilidade civil a 2o risco da
Garantia R.E.T.A. Ficam limitadas aos riscos verificados durante o vôo de traslado da(s)
aeronave(s) a realizar-se entre os aeroportos devidamente identificados na apólice.
A cobertura abrange o vôo de traslado desde o momento em que
o avião
é recebido pelo
Segurado ou seus prepostos até o momento em que chegue ao aeroporto de destino. Fica,
ainda, entendido e concordado que qualquer indenização que vier a ser paga pela Seguradora
será efetivada na moeda em que for devida, com observância das leis, regulamentos ou instruções
que regem a matéria.
A) a apólice deverá ser emitida com vigência a avisar, observado o mínimo de 15 dias, e
após a realização do vôo de traslado a Seguradora deverá emitir endosso declarando as datas
de vigência efetiva do seguro, ajustado o prêmio, se couber;
B) É permitido que o seguro de que trata este item seja realizado em dólares norte-americanos.
2 - Vôo de Traslado Contratado Simultaneamente com Seguro de Vigência Anual.
Fica entendido e concordado que, nos termos do subitem 3.2.3 das condições especiais - aditivo
o
"a" – garantia cascos e Cláusula Adicional 28 – cobertura de responsabilidade civil a 2 . Risco
da Garantia R.E.T.A., em extensão ao disposto na alínea b, abrange o vôo de traslado entre os
aeroportos das cidades devidamente identificados na apólice, desde o momento em que o avião é
recebido pelo Segurado ou seus prepostos. Fica, ainda, entendido e concordado que qualquer
indenização devida pela Seguradora será paga em moeda brasileira se o pagamento for no Brasil,
e em dólar norte americano se for no exterior.
2.1 - A apólice deverá ser emitida com vigência a avisar, e após a realização do vôo de traslado a
Seguradora deverá emitir endosso declarando as datas de vigência efetiva do seguro

