CONDIÇÕES ESPECIAIS
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS EM MOTOTÁXI
1. OBJETIVO DO SEGURO
Destina à pessoa do mototaxista 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.
2.2.1 – Tabela para cálculo da indenização em caso de Invalidez Permanente Total ou Parcial
TABELA PARA CALCULO DE PERCENTUAIS DE INDENIZAÇÃO EM
CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE
% SOBRE
Invalidez
Discriminação
CAPITAL
Permanente
SEGURADO
Perda total da visão de ambos os olhos
100
Perda total do uso de ambos os membros superiores
100
Perda total do uso de ambos os membros inferiores
100
Perda total do uso de ambas as mãos
100
TOTAL
Perda total do uso de um membro superior e um membro inferior
100
Perda total do uso de uma das mãos e de um dos pés
100
Perda total do uso de ambos os pés
100
Alienação mental total e incurável
100
Nefrectomia bilateral
100

PARCIAL
DIVERSAS

Perda total da visão de um olho
Perda total da visão de um olho, quando o segurado já não tiver a outra vista
Surdez total incurável de ambos os ouvidos
Surdez total incurável de um dos ouvidos
Mudez incurável
Fratura não consolidada do maxilar inferior
Imobilidade do segmento cervical da coluna vertebral
Imobilidade do segmento tóraco-lombo-sacro da coluna vertebral

30
70
40
20
50
20
20
25
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Perda total do uso de um dos membros superiores
70
Perda total do uso de uma das mãos
60
Fratura não consolidada de um dos úmeros
50
Fratura não consolidada de um dos segmentos rádio-ulnares
30
Anquilose total de um dos ombros
25
Anquilose total de um dos cotovelos
25
PARCIAL
Anquilose total de um dos punhos
20
MEMBROS Perda total do uso de um dos polegares, inclusive o metacarpiano
25
18
SUPERIORES Perda total do uso de um dos polegares, exclusive o metacarpiano
Perda total do uso da falange distal do polegar
9
Perda total do uso de um dos dedos indicadores
15
Perda total do uso de um dos dedos mínimos ou um dos dedos médios
12
Perda total do uso de um dos dedos anulares
9
Perda total do uso de qualquer falange, excluídas as do polegar: equivalente a 1/3 do
valor do dedo respectivo
Perda total do uso de um dos membros inferiores
70
Perda total do uso de um dos pés
50
Fratura não consolidada de um fêmur
50
Fratura não consolidada de um dos segmentos tíbio-peroneiros
25
Fratura não consolidada da rótula
20
Fratura não consolidada de um pé
20
Anquilose total de um dos joelhos
20
Anquilose total de um dos tornozelos
20
PARCIAL
Anquilose total de um quadril
20
MEMBROS Perda parcial de um dos pés, isto é, perda de todos os dedos e de uma parte
25
do mesmo pé
INFERIORES Amputação do 1º (primeiro) dedo
10
Amputação de qualquer outro dedo
3
Perda total do uso de uma falange do 1º dedo, equivalente 1/2, e dos demais dedos,
equivalente a 1/3 do respectivo dedo
Encurtamento de um dos membros inferiores:
15
- de 5 (cinco) centímetros ou mais
- de 4 (quatro) centímetros
10
- de 3 (três) centímetros
6
- Menos de 3 (três) centímetros : sem indenização
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PERDA DO USO DE MEMBROS SEM PERDA ANATÔMICA
A perda ou redução da força ou da capacidade funcional considerada é a
que não resulte de lesões articulares ou de segmentos amputados,
constantes dos quadros próprios da tabela
MANDÍBULA
Maxilar inferior (mandíbula) redução de movimentos:
- Em grau mínimo
- Em grau médio
- Em grau máximo
NARIZ
- Amputação total do nariz com perda total do olfato
- Perda total do olfato
- Perda do olfato com alterações gustativas
APARELHO VISUAL E ANEXOS DO OLHO
- Diplopia
Lesões das vias lacrimais
- Unilateral
- Unilateral com fístulas
- Bilateral
- Bilateral com fístulas
Lesões da pálpebra
- Ectrópio unilateral
- Ectrópio bilateral
- Entrópio unilateral
- Entrópio bilateral
- Má oclusão palpebral unilateral
- Má oclusão palpebral bilateral
- Ptose palpebral unilateral
- Ptose palpebral bilateral
APARELHO DA FONAÇÃO:
- Perda da Palavra (mudez incurável)
- Perda de substância (palato mole e duro)
SISTEMA AUDITIVO
- Amputação total de uma orelha
- Amputação total das duas orelhas
PERDA DO BAÇO
APARELHO URINÁRIO
- Retenção crônica de urina (sondagens obrigatórias)
- Cistostomia (definitiva)
- Incontinência urinária permanente
PERDA DE UM RIM, COM RIM REMANESCENTE
- Com função renal preservada
- Redução da função renal (não dialítica)
- Redução da função renal (dialítica)
- Perda de rim único

05
10
20
25
07
10
15
07
15
14
25
03
06
07
14
03
06
05
10
50
15
08
16
15
15
30
30
30
50
75
75
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APARELHO GENITAL E REPRODUTOR:
- Perda de um testículo
- Perda de dois testículos
- Amputação traumática do pênis
- Perda de um ovário
- Perda de dois ovários
- Perda do útero antes da menopausa
- Perda do útero depois da menopausa
PESCOÇO
- Estenose da faringe com obstáculo e deglutição
- Lesão do esôfago com transtornos da função motora
- Traquesostomia definitiva
TÓRAX
APARELHO RESPIRATÓRIO
- Sequelas pós-traumática pleurais
Ressecção total ou parcial de um pulmão (pneumectomia – parcial ou
total)
- com função respiratória preservada
- com redução em grau mínimo da função respiratória
- com redução em grau médio da função respiratória
- com insuficiência respiratória
MAMAS (FEMININAS)
- Mastectomia unilateral
- Mastectomia bilateral
ABDOMEM (ÓRGÃO E VÍSCERAS)
- Gastrectomia subtotal
- Gastrectomia total
INTESTINO DELGADO
- Ressecção parcial
- Ressecção parcial com síndrome disabsortiva ou ileostomia definitiva
INTESTINO GROSSO
- Colectomia parcial
- Colectomia total
- Colostomia definitiva
RETO E ÂNUS
- Incontinência fecal sem prolapso
- Incontinência fecal com prolapso
- Retenção anal
FÍGADO
- Lobectomia hepática sem alteração funcional
- Lobectomia com insuficiência hepática
SÍNDROMES NEUROLÓGICAS
- Epilepsia pós-traumática
- Derivação ventrículo-peritoneal (hidrocefalia)
- Síndrome pós-concussional

05
15
40
05
15
30
10
15
15
40

10
15
25
50
75
10
20
20
40
20
40
20
40
40
30
50
10
10
50
20
20
05
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2.2.2 - Como Invalidez Permanente, entende-se a perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou
parcial, de membro ou órgão.
2.2.3 - Não ficando abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado, a indenização por perda
parcial é calculada pela aplicação, à percentagem prevista na tabela para sua perda total, do grau de redução
funcional apresentado. Na falta de indicação da percentagem de redução e, sendo informado apenas o grau
dessa redução (máximo, médio ou mínimo), a indenização será calculada, respectivamente, na base das
percentagens de 75%, 50% e 25%.
2.2.4 - Nos casos não especificados na Tabela, a indenização é estabelecida tomando-se por base a diminuição
permanente da capacidade física do Segurado, independentemente de sua profissão.
2.2.5 - Quando do mesmo acidente resultar invalidez de mais de um membro ou órgão, a indenização deve ser
calculada somando-se as percentagens respectivas, cujo total não pode exceder a 100% (cem por cento). Da
mesma forma, havendo duas ou mais lesões em um mesmo membro ou órgão, a soma das percentagens
correspondentes não pode exceder a indenização prevista para sua perda total.
2.2.6 - Para efeito da indenização, a perda ou maior redução de um membro ou órgão já defeituoso antes do
acidente, deve ser deduzida do grau de invalidez definitiva.
2.2.7 - A perda de dentes e os danos estéticos não dão direito a indenização por invalidez permanente.
2.2.8 - A Invalidez Permanente deve ser comprovada com a apresentação à American Life de declaração médica.
2.2.8.1 - Divergências sobre a causa, natureza ou extensão das lesões, bem como a avaliação da incapacidade
devem ser submetidas a uma junta médica constituída por 3 (três) membros, sendo um nomeado pela American
Life, outro pelo Segurado e um terceiro, desempatador, escolhido pelos dois nomeados. Cada uma das partes
pagará os honorários do médico que tiver designado; os do terceiro serão pagos, em partes iguais, pelo
Segurado e pela American Life.
2.2.9 - No caso de menores de idade, a indenização por Invalidez Permanente será paga conforme a seguir:
a) pessoas de idade inferior a 16 (dezesseis) anos – a indenização será paga em nome do menor Segurado, na
forma da legislação vigente.
b) Pessoas de idade de 16 (dezesseis) a 18 (dezoito) anos, exclusive – a indenização será paga ao menor
Segurado, devidamente assistido por seu pai, mãe ou tutor.
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
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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.
2.5 Para os fins deste seguro, considera-se acidente pessoal o evento com data caracterizada, exclusivo e
diretamente externo, súbito, involuntário, violento e causador de lesão física que, por si só e independentemente
de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte ou invalidez permanente, total ou
parcial, do segurado ou torne necessário tratamento médico, observado que:
a) incluem-se nesse conceito:
a.1) o suicídio ou a sua tentativa, que será equiparado para fins de indenização a acidente pessoal, observada a
legislação em vigor;
a.2) os acidentes decorrentes de ação da temperatura do ambiente ou influência atmosférica quando a elas o segurado
ficar sujeito em decorrência de acidente coberto;
a.3) os acidentes decorrentes de escapamento acidental de gases e vapores;
a.4) os acidentes decorrentes de sequestros e tentativas de sequestros e
a.5) os acidentes decorrentes de alterações anatômicas ou funcionais da coluna vertebral, de origem traumática,
causadas exclusivamente por fraturas ou luxações, radiologicamente comprovadas.
b) excluem-se desse conceito:
b.1) as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas,
desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente, ressalvadas as infecções, estados
septicêmicos e embolias, resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto;
b.2) as intercorrências ou complicações consequentes da realização de exames, tratamentos clínicos ou
cirúrgicos, quando não decorrentes de acidente coberto.
b.3) as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas
cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito com os mesmos, assim como as lesões classificadas
como: Lesão por esforços repetitivos LER, Doenças Osteo-musculares Relacionadas ao Trabalho DORT, Lesão
por Trauma Continuado ou Contínuo LTC ou similares que venham a ser aceitas pela classe médico-científica,
bem como as suas consequências pós-tratamentos, inclusive cirúrgicos, em qualquer tempo; e
b.4) as situações reconhecidas por instituições oficiais de previdências ou assemelhadas, como invalidez
acidentária, nas quais o evento causador da lesão não se enquadre integralmente na caracterização de invalidez
por acidente pessoal, definido no item 2.2 acima.
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 das exclusões conceituadas nos subitens b.1; b.2; b.3 e b.4 do item 2.5 e, dos riscos excluídos descritos
nos subitens 1, 2 e 3 acima, deste item 3, estão também expressamente excluídos da cobertura do seguro os
acidentes ocorridos em consequência:
a) do uso de material nuclear para quaisquer fins, incluindo a explosão nuclear provocada ou não, bem como a
contaminação radioativa ou exposição a radiações nucleares ou ionizantes;
b) de atos ou operações de guerra, declarada ou não, de guerra química ou bacteriológica, de guerra civil, de
guerrilha, de revolução, agitação, motim, revolta, sedição, sublevação ou outras perturbações da ordem pública
e delas decorrentes excetuando-se os casos de prestação de serviço militar ou
de atos de humanidade em auxílio de outrem;
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c) direta ou indireta de quaisquer alterações mentais consequentes do uso do álcool, de drogas, de
entorpecentes ou de substâncias tóxicas;
d) de tufões, furacões, ciclones, terremotos, maremotos, erupções vulcânicas e outras convulsões da natureza;
e) do agravamento voluntário do risco, exceto se decorrente de atos de humanidade ou de auxílio de outrem ;
f) de atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante legal, de um de
outro, conforme artigo 762 Código Civil;
g) de qualquer tipo de hérnia e suas consequências;
h) de parto ou aborto e suas consequências;
i) de perturbações e intoxicações alimentares de qualquer espécie, bem como as intoxicações decorrentes da
ação de produtos químicos, drogas ou medicamentos, salvo quando prescritos por médico, em decorrência de
acidente coberto;
j) do suicídio ou a tentativa de suicídio, nos dois primeiros anos de vigência inicial do contrato de seguro ou de
sua recondução depois de eventual suspensão, conforme artigo 798 do Código Civil;
k) de choque anafilático e suas consequências.
l) de acidentes fora do sistema viário e urbano, tais como locais de competições, trilhas e demais percursos fora
de estrada;
m) 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;
n) 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;
o) de acidentes com mototaxistas cujas motocicletas estejam com licenciamento vencido, ou que se encontrem
em mau estado de conservação;
p) de acidentes com motociclistas clandestinos, ou seja, aqueles que não possuam alvará com autorização da
municipalidade para exercício da profissão;
q) de acidentes com mototaxistas que possuam sidecar, bagageiros, carretas ou outros acessórios com o intuito
de aumentar a capacidade de transporte;
r) 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, observada a cobertura aplicável, é definido pela escolha de apenas
uma das Opções disponíveis na no documento de contratação do seguro, 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.
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7. VALIDADE DO SEGURO
A vigência do seguro observará o período especificado no plano contratado, iniciando-se às 24:00 horas do dia
do pagamento do prêmio do seguro à Seguradora e, 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 do documento de contratação do
seguro.
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 do produto também estão disponíveis através de seu Corretor de Seguros ou no site www.alseg.com.br.
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