
Nº 310 - CLÁUSULA ESPECÍFICA DE FRANQUIA PARA OS SEGUROS DE TRANSPORTES INTERNACIONAIS E 
NACIONAIS (EXCETO OPERAÇÕES ISOLADAS E TRANSPORTES TERRESTRES NACIONAIS) 

1. Nos sinistros cobertos por este seguro, relativos a perdas parciais (avarias particulares), ressalvado o disposto 
nos itens 2 e 3 da presente Cláusula, o Segurado participará dos respectivos prejuízos com uma franquia 
dedutível, a qual deverá ser indicada na apólice ou averbação, e será calculada sobre o valor do objeto segurado de 
cada embarque, conforme definido no item 2 da Cláusula XVI (LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS) das Condições 
Gerais desta apólice. 
1.1 Para fins de aplicação da referida franquia, considerar-se-á o prejuízo correspondente ao valor do objeto 
segurado, acrescentando-se a essa perda líquida, se for o caso, as parcelas proporcionais às demais verbas 
seguradas. 

2. A franquia dedutível poderá ser aplicada separadamente, e não sobre o valor do objeto segurado de cada 

embarque, se os bens e/ou volumes apresentarem cumulativamente as seguintes características: 

a) forem suscetíveis de avaliação em separado e constituídos indivisivelmente pelo conteúdo e sua respectiva 
embalagem, tais como volume por volume, bobina por bobina, etc; 

b) forem identificados na fatura comercial com a indicação dos respectivos valores. 

3. Não será aplicada a franquia dedutível, prevista nos itens 1 e 2 desta Cláusula, nos seguintes casos: 
3.1. Perda total do embarque. 
3.2. Avaria particular, quando resultante, exclusivamente, de risco abrangido pela Cobertura Básica Restrita C - Nº 1
3.3. Avaria grossa e despesas de salvamento. 
3.4. Despesas incorridas em função do disposto nas alíneas "c" e "e" da Cláusula XXIII (OBRIGAÇÕES DO 
SEGURADO) das Condições Gerais desta apólice. 
3.5. Extravio de volumes inteiros, devidamente comprovado por certificado fornecido pelo transportador e/ou 
atestado pelo agente alfandegário e/ou por autoridade portuária e/ou aeroportuária. Para tal aplicação, entendese 
como extravio o desaparecimento com destino ignorado quer do objeto segurado quer de bens ou de volumes 
inteiros de mercadorias, constituídos indivisivelmente pelo conteúdo e sua respectiva embalagem. 
3.6. Seguros de operações isoladas e de transportes nacionais terrestres, disciplinados por outra cláusula 
específica. 
3.7. Perda total de volume ou volumes, desde que, em todas as situações previstas neste subitem, cada volume 
tenha sido identificado na fatura comercial ou documento equivalente com indicação do respectivo valor e não 
se trate : 

a) de mercadoria a granel, sem embalagem ou que constitua uma unidade indivisível; e 
b) de volumes faturados englobadamente, sem discriminação de seu conteúdo e do valor de cada um deles. 

3.8. No caso do subitem 3.7, alínea b, acima, mesmo que não tenha havido identificação individual na respectiva 
fatura comercial ou documento equivalente, quando o volume for suscetível de avaliação em separado e 
constituído indivisivelmente pelo conteúdo e sua respectiva embalagem, o conceito de Perda Total poderá ser 
aplicado volume por volume, conforme Cláusula XVIII das Condições Gerais. 

4. A aplicação da franquia dedutível será sempre efetuada após ser deduzida, dos prejuízos, a parcela relativa à 

perda ou diminuição natural de peso e/ou de volume a que estão sujeitas as mercadorias seguradas durante o seu 

transporte, bem como participação do Segurado decorrente de eventual rateio. 

5. Ratificam-se todos os termos das Condições Gerais deste seguro que não tenham sido alterados por esta cláusula.
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