CERTIFICADO DE SEGURO RC TRANSP ROD CARGA
CERTIFICAMOS PARA TODOS OS FINS QUE MARCIO PEDREIRA DA SILVA TRANSPORTES ME
CNPJ: 010.227.226/0001-83 - ENDEREÇO: AV NEUSA LUONGO
172 GUARULHOS - SP
TEM CONTRATO NESSA COMPANHIA O SEGURO RC TRANSP ROD CARGA (RCTR-C TRANSPORTES TOTAL Processo
SUSEP Nº 15414.001603/2007-19)
APÓLICE DE SEGURO.................................: 59.654.900
LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA.................: R$ 200,000.00
- Ratificamos as condições gerais do seguro, ressaltamos a garantia de danos materiais sofridos pelos bens ou mercadorias
de terceiros,entregues ao segurado para Transportes, no territorio Nacional, desde que esses danos materiais ocorram durante
o transporte e sejam causados diretamente por:
. Colisao, Capotagem, abalroamente, tombamento do veículo transportador;
. Incêncio ou explosão no veículo transportador;
. incêndio ou explosão durante a permanência dos bens ou mercadorias nos depositos usados pelo segurado, sendo o
periodo de cobertura de ate 15 (quinze) dias corridos;
. Apropriacao indebita e estelionato, furto simples ou qualificado, extorsão simples ou mediante sequestro, quando o
desaparecimento da carga seja concomitante com o veiculo transportador;
. Roubo durante o transito (desaparecimento total ou parcial da carga) mediate grave ameaca ou emprego de violencia
contra o motorista;
. Roubos praticados por quadrilha, durante viagem fluvial, complementar a viagem rodoviaria, exclusivamente na regiao
Amazonica;
. Roubo no Deposito do Transportador, de mercadorias ainda nao entregues ao destinatario, e que nao tenham permanecido
no deposito por mais de 15 (quinze) dias corridos.
VIGÊNCIA: A PARTIR DAS 24:00 HORAS DO DIA 06/08/2011 ATÉ AS 24:00 HORAS DO DIA 06/08/2012
SUSEP/CORRETOR..............: 40647J - ASTHA CORRETORA DE SEGUROS LTDA
A VALIDADE DESTE CERTIFICADO É DE 366 DIAS DA EMISSÃO. DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE SUA
EMISSÃO
A finalidade do certificado é apenas a de indicar a existencia do seguroficando a cobertura condicionada ao cumprimento das
clausulas e condições da apólice mencionada, entre elas, averbação e pagamento de prêmio (faturas mensais), cujo comprovante
devera ser apresentado pelo segurado ao embarcador.

São Paulo, 11 de Agosto de 2011
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