Caução – Valores
Na retirada de equipamentos, clientes novos ou sem histórico de crédito deverão deixar um
caução.
O caução poderá ser em cheque ou cartão de crédito. O cliente não precisa deixar o caução
caso traga o Contrato de Locação de Bens Móveis para o período de 1 ano devidamente
preenchido, e com assinatura do sócio da empresa com firma reconhecida.
Segue abaixo a Tabela de Valores de Caução:
Equipamentos
•
•
•
•
•
•

Câmeras
Equipamentos
Equipamentos
Equipamentos
Equipamentos
Equipamentos

Valor Caução
de
de
de
de
até

US$ 2.000,00 a 3.000,00
US$ 1.500,00 a 2.000,00
US$ 1.000,00 a 1.500,00
US$ 500,00 a 1.000,00
US$ 500,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$

3.500,00
2.500,00
1.700,00
1.200,00
750,00
500,00

Seguro
Nossos equipamentos têm seguro, porém ressaltamos que o mesmo não se aplica quando o
equipamento estiver desacompanhado em trânsito (transporte do equipamento de qualquer
espécie – terrestre, aéreo,marítimo).
Destacamos algumas condições nas quais o seguro não cobre o sinistro.
Fica entendido e concordado que o item da Cláusula 3a. - RISCOS EXCLUÍDOS - das Condições Gerais da apólice, fica
cancelado e substituído pelo presente.
A Seguradora não responderá por perdas e danos causados direta ou indiretamente por:
a) atos de hostilidade ou de guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, nacionalização, destruição ou requisição
decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito civil ou militar, e em geral, todo ou qualquer ato ou
conseqüência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo por parte de, ou em ligação
com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela
perturbação da ordem política e social do país, por meio de atos de terrorismo, guerra revolucionária, subversão e
guerrilhas;
b) destruição por ordem de autoridade pública, salvo para evitar propagação de danos cobertos pela presente apólice;
c) lucros cessantes por paralisação parcial ou total dos equipamentos segurados;
d) desgaste natural causado pelo uso, deterioração gradativa, vício próprio, defeito latente, desarranjo mecânico,
corrosão, incrustação, ferrugem, umidade e chuva;
e) furto qualificado, roubo, extorsão, apropriação indébita, estelionato, praticados contra o patrimônio do Segurado
por seus funcionários e prepostos, quer agindo por conta própria ou mancomunados com terceiros;
f) operações de revelação, corte, montagem, reparos, ajustamentos, serviços em geral de manutenção, salvo se
ocorrer incêndio ou explosão, e nesse caso, somente por perdas ou danos causados por tal incêndio ou explosão;
g) demoras de qualquer espécie ou perda de mercado;
h) apropriação ou destruição por força de regulamentos alfandegários;
i) riscos provenientes de contrabando, transporte ou comércio ilegais;
j) sobrecarga, isto é, por carga cujo peso exceda a capacidade normal de qualquer máquina, equipamento ou veículo
usado para suporte, movimentação ou transporte do equipamento segurado;
k) negligência do Segurado na utilização dos equipamentos, bem como na adoção de todos os meios razoáveis para
salvá-los e preservá-los durante ou após a ocorrência de qualquer sinistro;
l) curto-circuito, sobrecarga, fusão ou outros distúrbios elétricos causados por dínamos, alternadores, motores,
transformadores, condutores, chaves e demais acessórios elétricos, salvo se ocorrer incêndio, caso em que serão

indenizáveis somente os prejuízos causados pelo incêndio conseqüente;
m) furto simples, sem emprego de violência, desaparecimento inexplicável e simples extravio;
n) velamento de filmes virgens (ou expostos, porém não revelados), salvo se resultante de acidente coberto por esta
apólice;
o) apagamento de fitas gravadas (som e/ou vídeo) por ação de campo magnético de qualquer origem;
p) queda, quebra, amassamento ou arranhadura, salvo se decorrentes de acidente coberto por esta apólice

Para ver todas as condições, consulte a Apólice que está disponível aos clientes.
Franquias a serem pagas em caso de ocorrência:
Equipamentos
•
•
•
•

Câmeras
Equipamentos com custo entre US$ 2.000,00 a 3.000,00
Equipamentos com custo entre US$ 1.500,00 a 2.000,00
Equipamentos com custo entre US$ 1.000,00 a 1.500,00

Valor franquia
R$
R$
R$
R$

3.500,00
2.500,00
1.700,00
1.200,00

Equipamentos com custo de aquisição abaixo de US$ 1.000,00 não possuem seguro.

