
1- Responsabilidade Civil Profi ssional “Agência de Turismo”:

1.1. A presente Condição Especial tem por objeti vo garanti r o reembolso ao Segurado, limitado a R$ 10.000,00* 
por reclamante, das quanti as pelas quais vier a ser responsável civilmente, em sentença judicial transitada 
em julgado ou em acordo autorizado de modo expresso pela Seguradora, relati vas a reparações pelos riscos 
cobertos no item 1.3 abaixo, involuntariamente causados a Terceiros e que decorram, exclusivamente, de erro, 
omissão ou falha culposa na prestação de serviços profi ssionais na área de turismo, observados os demais itens 
desta Condição Especial e das Condições Gerais do Plano de Seguro de Responsabilidade Civil Profi ssional.

1.2. A presente Condição Especial também garanti rá o reembolso das quanti as pelas quais o Franqueador da 
Agência de Turismo/Operadora Segurada vier a ser responsável civilmente, em sentença judicial transitada em 
julgado ou em acordo autorizado de modo expresso pela Seguradora, pelos riscos cobertos descritos no item 
1.3 abaixo, diretamente causados por erro, omissão ou falha culposa da Segurada Franqueada durante a presta-
ção dos serviços profi ssionais na área de turismo, observadas as demais cláusulas desta Condição Especial e das 
Condições Gerais do Plano de Seguro de Responsabilidade Civil Profi ssional.

1.3. Consideram-se riscos cobertos a Responsabilidade Civil Profi ssional da Agência de Turismo/Operadora 
Segurada, caracterizada na forma dos itens 1.1 e 1.2 e relacionada com:

a) Processos judiciais civis e/ou procedimentos administrati vos propostos por Terceiros em face da Agência de 
Turismo / Operadora Segurada visando responsabilizá-la civilmente por Danos Materiais e/ou Danos Corporais;
b) Processos judiciais civis e/ou procedimentos administrati vos propostos por Terceiros em face da Agência de 
Turismo / Operadora Segurada visando responsabilizá-la civilmente por  Danos Morais, desde que decorrentes 
de um Dano Material ou Dano Corporal coberto pelo presente seguro;
c) Perdas fi nanceiras sofridas por Terceiros, inclusive lucros cessantes, desde que decorrentes de um Dano Ma-
terial ou Dano Corporal coberto pelo presente seguro;
d) Custas judiciais do foro cível, honorários de advogados e demais despesas relacionadas com a defesa da 
Agência de Turismo / Operadora Segurada em processos judiciais civis, desde que resultantes de um risco 
coberto por este Seguro. A Seguradora responderá também, por custas judiciais na esfera criminal, desde que 
resultantes de um risco coberto por este mesmo Seguro.
e) Extravio, furto ou roubo de documentos, decorrente do desaparecimento e/ou destruição de parte ou 
da totalidade, de documentos de Clientes ou não sob responsabilidade da Agência de Turismo / Operadora 
Segurada, devendo caracterizar-se pelo dano irremediável de não poder reconsti tuir parcial, ou totalmente, a 
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Responsabilidade Civil Profi ssional Agência de Turismo

Despesas Extras por Permanência Forçada (do passageiro)

Responsabilidade Civil Profi ssional por Roubo, 
Furto ou Extravio de Bagagem 

R$ 10.000,00 por pax - Viagens Internacionais

R$ 5.000,00 por pax – Viagens Nacionais

R$ 2.500,00 por evento

R$ / USD 400,00

R$ 10.000,00 por pax - Viagens Internacionais

R$ 5.000,00 por pax – Viagens Nacionais

Coberturas do Trip Protector

Responsabilidade Civil Profi ssional por “Quebra de Fornecedores”

Cancelamento de Viagem (moti vada pelo passageiro) R$ / USD 2.000,00 (* consulte tabela de Upgrade)



integridade dos documentos.
*O limite de cobertura por reclamante é o constante na relação recebida do segurado mensalmente, observado o 
limite máximo previsto nesta apólice.

2. Responsabilidade Civil Profi ssional por Roubo, Furto ou Extravio de Bagagem:

2.1. A presente Condição Especial tem por objeti vo garanti r o pagamento de indenização ao terceiro benefi ciário, 
limitado a R$ 2.500,00 por reclamante, das quanti as pelas quais a Agência de Turismo Segurada vier a ser res-
ponsável civilmente, em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expresso pela 
Seguradora, relati vas a reparações por Roubo e/ou furto ou Extravio de bagagens de terceiros, exclusivamente, 
quando da prestação de serviços profi ssionais na área de turismo, observados os demais itens desta Condição 
Especial e das Condições Gerais do Plano de Seguro de Responsabilidade Civil Profi ssional.

2.2. Para efeito desta cobertura, são considerados terceiros os turistas e/ou passageiros caracterizados comprova-
damente como clientes da Agência de Turismo Segurada.  
  

2.3. A presente cobertura terá um sublimite, por reclamação, descrito na apólice. Cada reclamação decorrente 
desta cobertura será considerada como um único sinistro por turista e/ou passageiro. 

3. Responsabilidade Civil Profi ssional por inadimplência dos prestadores decorrente de falência ou recuperação judicial:

3.1. A presente Cobertura Adicional tem por objeti vo garanti r o reembolso ao Segurado, limitado a R$ 10.000,00 
por reclamante, das quanti as relati vas a Perdas Financeiras sofridas por Terceiros, que decorram, exclusivamen-
te, da prestação de serviços profi ssionais na área de turismo, pelas quais vier a ser responsável civilmente, em 
sentença judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expresso pela Seguradora, em função 
da Falência ou Recuperação Judicial de Prestador que resulte em sua inadimplência quanto aos serviços turísti cos 
para os quais foi contratado.

3.2. Para os fi ns desta Cobertura, somente estarão cobertas as Perdas Financeiras diretamente decorrentes da 
Falência ou Recuperação Judicial de Prestador e desde que ocasionados pelos seguintes eventos:

a) Cancelamento da viagem ou do voo confi rmado antes do embarque que gere despesas não reembolsáveis e 
impossibilite o início da viagem do Terceiro;
b) Custos de substi tuição do Prestador para viabilizar o início ou conti nuidade da viagem do Terceiro e;
c) Custos de repatriação do Terceiro para o local de início da viagem em razão da impossibilidade de substi tuição 
do Prestador.

4. Riscos Excluídos:

A Seguradora fi cará desobrigada de indenizar o Segurado ou de efetuar qualquer pagamento com base nesta Apó-
lice, quando da ocorrência de qualquer uma das hipóteses listadas abaixo ou quando e na medida em que uma 
Reclamação esti ver relacionada direta ou indiretamente a qualquer uma de referidas hipóteses:

a) de atos ilícitos dolosos ou culpa grave equiparável ao dolo prati cados pelo Segurado, pelo benefi ciário ou pelo 
representante, de um ou de outro; se o Segurado for pessoa jurídica, a exclusão se aplica aos sócios controladores 
da Empresa Segurada, aos seus dirigentes e administradores, aos benefi ciários, e também aos respecti vos repre-
sentantes;
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b) eventos ocorridos em período anterior ao estabelecido na data retroati va de ocorrência conhecidos ou não 
pelo segurado. Estarão também excluídos, os eventos ocorridos entre o período estabelecido na data retroati va 
de cobertura e o ínicio de vigência da apólice conhecidos pelo segurado;
c) multas aplicadas ao segurado, incluindo, mas não limitado a multas contratuais e extracontratuais, imposição 
de penalidades não pecuniárias e/ou concessão espontânea de garanti as pessoais ou reais por parte do segurado;
d) danos causados ao segurado, seus ascendentes, descendentes e cônjuge, bem como a quaisquer parentes 
que com ele residam ou dele dependam economicamente, e ainda os danos causados aos sócios controladores 
da empresa segurada, seus diretores ou administradores;
e) qualquer reclamação apresentada contra o segurado por seus empregados, prepostos, terceirizados, coope-
rados, atendentes e/ou estagiários, quando a seu serviço, incluindo mas não limitando a reclamações de cunho 
trabalhista e previdenciária; 
f) qualquer reclamação decorrente, direta ou indiretamente, de falência ou insolvência do segurado;
g) responsabilidades civil, mesmo que solidária e ou subsidiária, atribuídas a outras insti tuições que não estejam 
devidamente descritas na especifi cação da apólice. no caso de responsabilidade conjunta e/ou solidária, este 
contrato responderá, apenas, pela parcela de responsabilidade atribuída ao segurado;
h) fi cam também excluídas quaisquer ti pos de responsabilidade atribuídas aos fabricantes de produtos e de 
equipamentos bem como órgãos governamentais; 
i) qualquer reclamação quando, entre o segurado e o terceiro reclamante, existi r parti cipação acionária ou por 
cota, até a qualidade de pessoa fí sica que, isoladamente ou em conjunto, exerçam ou tenham possibilidade de 
exercer controle comum da empresa segurada e da empresa reclamante;
j) reclamações baseada na infração de direitos autorais, tí tulos, slogans, patentes, marcas registradas de qual-
quer espécie, bem como segredos comerciais ou industriais;
k) perdas fi nanceiras, inclusive lucros cessantes, decorrentes de riscos não cobertos ou riscos excluídos pelo seguro;
l) reclamações por devolução de honorários já pagos ao segurado;
m) danos causados por asbestos (amianto), talco asbeti forme, diethilsti bestrol, dioxina, uréia formaldeído, con-
tracepti vos de qualquer espécie, fumo ou derivados, danos resultantes de hepati te “b” ou síndrome da imuno-
defi ciência adquirida (aids);
n) extravio, furto ou roubo de qualquer natureza, salvo se contratada cobertura específi ca;
o) danos decorrentes de atos de hosti lidade ou de guerra, tumultos, greves, “lockout”, rebelião, insurreição, 
revolução, terrorismo, confi sco, nacionalização, destruição ou requisição decorrentes de  qualquer ato de autori-
dade civil ou militar e eventos similares;
p) radiações ionizantes ou quaisquer outras emanações havidas na produção, transporte, uti lização ou neutrali-
zação de materiais fí sseis e seus resíduos, e quaisquer eventos decorrentes de energia nuclear, com fi ns pacífi -
cos ou bélicos e também qualquer perda, destruição, dano ou responsabilidade legal direta ou indiretamente 
causados por, resultantes de, ou para os quais tenha contribuído material de armas nucleares;
q) danos causados pela ação paulati na de temperatura, umidade, infi ltração e vibração, bem como por poluição, 
contaminação e vazamento de qualquer natureza;
r) danos a bens móveis e imóveis sob responsabilidade do segurado, para guarda ou custódia, transporte, uso, 
manipulação ou execução de quaisquer trabalhos;
s) danos decorrentes da circulação de veículos terrestres, e ainda os danos relacionados com a existência, uso e 
conservação de imóveis, aeronaves e/ou embarcações;
t) danos a veículos sob guarda do segurado; 
u) danos causados por uti lização de técnicas de serviços que estejam em fase de experiência ou que não tenham 
sido testados de acordo com as normas específi cas em vigor na época em que tais técnicas ou serviços foram 
uti lizados;
v) reclamações decorrentes por danos sofridos por terceiros decorrentes qualquer meio de se obter qualquer 
ti po de vantagem pelo acesso indevido a informações por meios de sistema de computação, incluído, acesso 
indevido ou transações feitas pela internet e;
w) Qualquer prejuízo, dano, destruição, perda e/ou reclamação de responsabilidade de qualquer espécie, 
natureza ou interesse, desde que devidamente comprovado pela Seguradora, que possa ser, direta ou indireta-
mente, originado de, ou consisti r em falha ou mau funcionamento de qualquer equipamento e/ou programa de 
computador e/ou sistema de computação eletrônica de dados em reconhecer e/ou corretamente interpretar e/
ou processar e/ou disti nguir e/ou salvar qualquer data como a real e correta data de calendário, ainda que con-
ti nue a funcionar corretamente após aquela data. Qualquer ato, falha, inadequação, incapacidade, inabilidade 
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ou decisão do Segurado ou de Terceiro, relacionado com a não uti lização ou não disponibilidade de qualquer 
propriedade ou equipamento de qualquer ti po, espécie ou qualidade, em virtude do Risco de reconhecimento, 
interpretação ou processamento de datas de calendário. Para todos os efeitos, entende-se como equipamento 
ou programa de computador os circuitos eletrônicos, microchips, circuitos integrados, microprocessadores, 
sistemas embuti dos, “hardwares” (equipamentos computadorizados), “soft wares” (programas uti lizados ou a 
serem uti lizados em equipamentos computadorizados), “fi rmwares” (programas residentes em equipamen-
tos computadorizados), programas, computadores, equipamentos de processamento de dados, sistemas ou 
equipamentos de telecomunicações ou qualquer outro equipamento similar, sejam eles de propriedade do 
Segurado ou não.

4.1. Além dos Riscos Excluídos de todas as coberturas, estão excluídos ainda da cobertura de Responsabilidade 
Civil Profi ssional “Agência de Turismo”:

a) as reclamações resultantes do descumprimento de obrigações trabalhistas relati vas à seguridade social, 
seguros de acidentes do trabalho, pagamento de salários e similares;
b) os danos relacionados com a circulação de veículos, de propriedade do Segurado, fora dos locais ocupados 
pelo mesmo;
c) os danos relacionados com radiações ionizantes ou energia nuclear;
d) reclamações decorrentes de ações de regresso contra o Segurado, promovidas pela previdência social;
e) reclamações relacionadas com doença profi ssional, doença do trabalho ou similar;
f) reclamações relacionadas com a insati sfação do cliente do Segurado com relação ao serviço prestado;
g) reclamações relacionadas a danos sofridos por Terceiros  resultantes de extravio, furto ou roubo de baga-
gens, salvo se contratada a Cobertura Adicional de Responsabilidade Civil Profi ssional por Roubo, Furto ou 
Extravio de Bagagem e;
h) reclamações relacionadas à inadimplência dos prestadores de serviços, terceirizados pelo Segurado, decor-
rentes de insolvência, falência ou recuperação judicial, exceto se contratada a Cobertura Adicional de Respon-
sabilidade Civil Profi ssional por Inadimplência dos Prestadores decorrente de Insolvência, Falência ou Recupe-
ração Judicial.

4.2. Além dos Riscos Excluídos de todas as coberturas, estão excluídos ainda da cobertura de Responsabilidade 
Civil Profi ssional por Roubo, Furto ou Extravio de Bagagem: 

a) Além das exclusões constantes das Condições Gerais de Responsabilidade Civil Profi ssional, este contrato 
não cobre dinheiro e valores de qualquer espécie.

4.3. Além dos Riscos Excluídos de todas as coberturas, estão excluídos ainda da cobertura de Responsabilidade 
Civil Profi ssional por inadimplência dos prestadores decorrente de falência ou recuperação judicial: 

a) Mediante a contratação da presente Cobertura Adicional, fi ca revogado o item g da Cláusula 4.1  – Riscos 
Excluídos das Condições Especiais da Cobertura Básica de Responsabilidade Profi ssional “Agências de Turismo”, 
aplicando-se à presente Cobertura Adicional os demais riscos excluídos previstos na Cláusula 4 – Riscos Exclu-
ídos das Condições Gerais e na Cláusula 4.1 – Riscos Excluídos das Condições Especiais da Cobertura Básica de 
Responsabilidade Profi ssional “Agências de Turismo”.

4.3.1. Esta Cobertura também não garante:

a) Dano Material, Dano Corporal e Dano Moral;
b) Perdas Financeiras decorrentes da Falência ou Recuperação Judicial do Prestador publicamente declarada na 
data ou antes da data em que a viagem foi marcada;
c) Perdas Financeiras decorrentes da Insolvência de pessoa fí sica contratada pela Agência de Turismo/Opera-
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dora Segurada para a prestação dos serviços turísti cos aos Terceiros;
d) Reclamações decorrentes de voos especiais, privati vos ou fretados. Considera-se voo fretado o serviço 
de transporte aéreo não-regular, executado para atender a um contrato de transporte fi rmado entre uma em-
presa aérea e uma pessoa fí sica ou jurídica e compreendendo a capacidade total da aeronave, sem transpor-
tar passageiros e/ou cargas estranhos ao afretador;
e) Perdas Financeiras decorrentes de fusão ou incorporação de Prestador e;
f) Perdas relacionadas a fornecedores constantes da “Relação de fornecedores Excluídos do Seguros” vigentes 
na data da contratação da prestação de serviços pelo segurado. 
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