CONDIÇÕES ESPECIAIS
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS EM MOTOTÁXI
1. OBJETIVO DO SEGURO
Destina à pessoa do moto-taxista regulamentado, devidamente licenciado para o transporte viário de
passageiros, de acordo com a legislação vigente, garantindo o pagamento do capital segurado ao Condutor e
a um único Passageiro, ou a seu(s) beneficiário(s), em caso de acidente ocorrido durante a execução do
serviço de transporte pago, coberto nos termos do seguro.
2. GARANTIAS DO SEGURO
As garantias do seguro dividem-se em Básicas e Adicionais.
2.1 – Garantia Básica de Morte Acidental (MA)
Ocorrida a morte acidental do Condutor e/ou Passageiro, a Seguradora pagará aos beneficiários do seguro o
capital segurado correspondente. No caso de menores de 14 (quatorze) anos, a cobertura destina-se ao
reembolso das despesas com funeral, comprovadas mediante apresentação de contas originais
especificadas. Não estão cobertas as despesas com aquisição de terrenos, jazigos ou carneiros.
2.2 – Garantia Básica de Invalidez Permanente Total Ou Parcial por Acidente (IPA)
Se verificada a invalidez permanente total ou parcial por acidente do Condutor e/ou Passageiro e estiver
terminado o tratamento e for definitivo o caráter da invalidez, a Seguradora pagará o capital segurado
contratado, de acordo com a Tabela para Cálculo de Percentuais de Indenização em caso de Invalidez
Permanente por Acidente constante das Condições Gerais.
2.3 – Garantia Adicional de Auxílio Funeral (AF)
Em razão de evento garantido pela cobertura de Morte Acidental, será efetuado o reembolso de despesas
diretamente relacionadas ao velório e sepultamento do Condutor e/ou Passageiro, até o limite da importância
segurada, abrangendo os serviços conforme descritos a seguir: - Capela, Documentação, Flores,
Paramentos, Sepultamento, Urna Mortuária e Véu.
Não estão cobertas as despesas realizadas com aquisição de jazigos bem como com a efetuação de
traslados.
Nota: Somente serão aceitas vias originais de Notas Fiscais ou Faturas de Serviços prestados, de
forma discriminada.
2.4 – Garantia Adicional de Diárias de Incapacidade Temporária (DIT)
Efetuadas em decorrência de acidente em mototáxi, caracterizadas pela impossibilidade contínua e
ininterrupta para o exercício de qualquer atividade relativa à profissão de mototaxista exercida pelo Condutor
Segurado, durante o período em que se encontrar sob tratamento médico, observado o limite contratual
máximo de 30 (trinta) dias. As diárias de incapacidade temporária são devidas com dedução de franquia de
15 (quinze) dias, ou seja, a partir do 16º (décimo sexto) dia da caracterização da incapacidade.
3. RISCOS EXCLUÍDOS
São excluídos da cobertura deste seguro, quaisquer acidentes que ocorrerem no uso do mototáxi, se
este estiver transportando:
1. Condutor e passageiro sem o obrigatório capacete;
2. Mais de um passageiro; ou,

3. Se o mototáxi for posto em movimento por condutores que não tenham a devida autorização
municipal e a carteira de habilitação válida para motocicleta. Além dos riscos conceituados acima e do
que consta do subitem 2. b) e 4, das Condições Gerais, estão expressamente excluídos da cobertura
do seguro os acidentes ocorridos em consequência:
a) De acidentes fora do sistema viário e urbano, tais como locais de competições, trilhas e demais
percursos fora de estrada;
b) Das perturbações e intoxicações, inclusive as decorrentes da ação de produtos químicos ou
medicamentos, exceto se prescritos por médico em decorrência de um evento coberto;
c) De ato reconhecidamente perigoso – agravamento voluntário do risco, exceto se a morte ou
incapacidade do Segurado provier de utilização de meio de transporte mais arriscado, da prestação de
serviço militar, da prática de esporte, ou de atos de humanidade em auxílio de outrem;
d) De acidentes com mototaxistas cujas motocicletas estejam com licenciamento vencido, ou que se
encontrem em mau estado de conservação;
e) De acidentes com motociclistas clandestinos, ou seja, aqueles que não possuam alvará com
autorização da municipalidade para exercício da profissão;
f) De acidentes com mototaxistas que possuam sidecar, bagageiros, carretas ou outros acessórios
com o intuito de aumentar a capacidade de transporte;
g) De acidentes com mototaxistas que tenham adulterado a motocicleta para utilização de gás, sem a
devida autorização pelos órgãos competentes.
4. CAPITAIS SEGURADOS
O capital devido em caso de acidente coberto é definido pela escolha de apenas uma das Opções
disponíveis na Proposta, sendo este confirmado pelo valor autenticado no boleto de compensação
integrante desta ou em comprovante de quitação bancária.
5. NÃO ACUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES
As indenizações por MA e IPA não se acumulam. Se, depois de paga uma indenização por invalidez
permanente verificar-se a morte do Segurado dentro de 1(um) ano a contar da data do acidente e em
consequência do mesmo, a Seguradora pagará a indenização devida pelo caso de morte, deduzida a
importância já paga por invalidez permanente, não exigindo entretanto a devolução da diferença se a
indenização paga ultrapassar a estipulada para o caso de morte. As indenizações por DIT e AF são
cumulativas com qualquer outra garantia do presente seguro.
6. SEGURADO
Será o mototaxista regulamentado aceito no seguro e um único passageiro, observados os riscos excluídos.
A cobertura do condutor será válida enquanto estiver conduzindo o mototáxi. A cobertura ao passageiro se
inicia no momento em que tomar assento na motocicleta e termina na sua saída.
7. VALIDADE DO SEGURO
A vigência do seguro será ANUAL, iniciando-se às 24:00 horas do dia do pagamento do custo do
seguro junto à instituição bancária, através do boleto anexo à Proposta ou comprovante de quitação
bancária, encerrando-se às 24:00 horas do final do período.
8. COMUNICAÇÃO DE EVENTO
Ocorrendo acidente que possa acarretar responsabilidade da Seguradora, deverá ser ele comunicado
através do formulário denominado “Aviso de Sinistro”. A comunicação deverá ser efetuada por carta
registrada ou telegrama dirigido à Seguradora, sem prejuízo da obrigatoriedade de remessa do

formulário de aviso de sinistro devidamente preenchido, no menor prazo possível. Da comunicação
por carta ou telegrama, deverá constar: data, hora, local, causa do acidente e número de acidentados,
além do número da Proposta.
8.1 DOCUMENTAÇÃO BÁSICA
Para todos os casos (originais ou cópias autenticadas): aviso de sinistro, CPF, cédula de identidade, boletim
de ocorrência policial, CAT(comunicado de acidente de trabalho) se for o caso, CNH do condutor, exames
toxicológicos e de teor alcoólico - se realizados, Alvará municipal da motocicleta e do condutor.
Para os casos de MA: adicionalmente; a certidão de óbito, laudo de necropsia - se houver, documentação
do(s) beneficiário(s), a saber: Cônjuge: certidão de casamento atualizada, CPF, cédula de identidade e
comprovante de endereço; Companheira: Comprovante de união estável, CPF, cédula de identidade e
comprovante de endereço; Filhos: Certidão de nascimento, CPF, cédula de identidade e comprovante de
endereço.
Para os casos de IPA: adicionalmente; o laudo do Instituto Médico Legal da cidade do acidente, qualificando
a extensão das lesões físicas ou psíquicas da vítima e atestando o estado de invalidez permanente.
Para os casos de DIT: adicionalmente; o Relatório Médico, contendo data do evento, diagnóstico, tratamento
efetuado e tempo previsto de afastamento (original) e Exames Complementares realizados.
Para os casos de AF: adicionalmente aos documentos para MA, as notas fiscais originais dos gastos
cobertos efetuados.
9. PAGAMENTO DO CAPITAL SEGURADO
Os pagamentos devidos por força do presente seguro, serão efetuados ao Segurado ou ao(s) Beneficiário(s)
indicados pelo Segurado, conforme o caso. Na falta de indicação, tais valores serão pagos conforme art. 792
do Código Civil Brasileiro.
10. INFORMAÇÕES GERAIS
a)A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco;
b)O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação a sua
comercialização;
c)O segurado deverá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br,
por meio de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF;
d)Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de
vencimento, sem devolução dos custos do seguro pagos nos termos da apólice;
e) As Condições Gerais e Especiais também estão disponíveis através de seu Corretor de Seguros ou no site
www.alseg.com.br.
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