
 
 
 

 

 

SEGUROS 

SEGURO DE BENS EM LEASING 

 
Vantagens 

 Garante a protecção de bens mobiliários (máquinas móveis e equipamentos fixos de construção, 

máquinas fixas ligadas a empresas industriais e equipamentos electrónicos); 

 Maior comodidade no pagamento do prémio; 

 Flexibilidade na participação de sinistros; 

 Níveis de serviço competitivos. 

Público - Alvo 

 Clientes Particulares – segmentos Retalho e Private; 

 Clientes Empresa –segmentos Retalho, Corporate e Institucionais. 

Finalidade 

Seguro que protege bens mobiliários (máquinas móveis e equipamentos fixos de construção, máquinas 

fixas ligadas a empresas industriais e equipamentos electrónicos), associados ao leasing mobiliário. 

Características 

 Coberturas 

o Incêndio queda de raio e explosão; 

o Avalanches, desprendimentos de terras ou rochas, abatimento ou deslize de terrenos; 

o Tempestades; 

o Inundações; 

o Danos por água; 

o Fenómenos sísmicos; 

o Furto ou roubo; 

o Queda de Aeronaves; 

o Impacto de Veículos Terrestres; 

o Impacto de Objectos Sólidos; 

o Greves, tumultos e alterações de ordem publica; 

o Actos de vandalismo; 

o Aluimento de Terras; 

o Derrame acidental de sistemas de protecção contra Incêndio; 

o Equipamento electrónico; 

o Avaria de máquina; 

o Maquinas casco; 

o Responsabilidade Civil extracontratual. 

 

 Equipamentos excluídos: 

o Máquinas usadas; 

o Local de risco no estrangeiro; 

o Máquinas colocadas em navios, plataformas e pontões (material flutuante); 

o Equipamentos subterrâneos ou usados em túneis; 

o Equipamentos que estejam armazenados ou em “stock” (montados ou em peças); 

o Equipamentos instalados no interior de edifícios degradados. 

 

 Limitações: 

o A apólice não é válida nas seguintes situações:  

 Local de risco no estrangeiro; 

 Máquinas/equipamentos colocadas em navios, plataformas e pontões 

(material 

 flutuante); 



 
 Máquinas/equipamentos localizadas em túneis ou outras obras subterrâneas, 

 Máquinas/equipamentos que estejam armazenados ou em “stock” (montados 

ou 

 em peças); 

 Máquinas/equipamentos instalados no interior de edifícios degradados; 

 Máquinas/equipamentos portáteis quando fora de edifícios. 

 

 Capital seguro: O valor a segurar no âmbito da cobertura base deve corresponder ao valor de 

substituição das máquinas seguras por outras (novas) de iguais características e rendimento. 

Este valor deve incluir custos de transporte e todas as taxas alfandegárias e de importação. 

 

 Forma de Pagamento: Quando acordado entre a Seguradora e o tomador do seguro, o prémio 

pode ser fraccionado com uma periodicidade mensal, trimestral ou semestral. 

 

 Prazo: Anual. 


