
BROCHURA DE 
PRODUTOS DE 
SEGURO

Palma Companhia de Seguros, SA.® oferece produtos e serviços de 
seguros inovadores, com qualidade e excelência, a fim de exceder 
as expectativas de nossos clientes. Palma Companhia de 
Seguros, SA.® possui soluções flexíveis, inovadoras e personalizadas, 
porque entendemos que cada negócio enfrenta seus próprios 
desafios e estamos comprometidos em apoia-lo, em qualquer 
situação. Todos os nossos produtos e serviços visam atingir o mais 
alto nível de cobertura e uma ampla disseminação em todos os 
sectores.
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PREÂMBULO

Palma Companhia de Seguros, SA. tem a visão de se estabelecer no mercado com um 
padrão de excelência na provisão de produtos e serviços de seguros, oferecendo aos clien-
tes soluções inovadoras que superem suas expectativas.

Porque nossos produtos são inovadores, é importante que nossos clientes entendam a am-
plitude das coberturas bem assim as exclusões e limitações. O cliente deve sempre verificar 
as condições particulares da sua Apólice.

Esta Brochura de Produtos e Serviços de Seguros foi produzida para facilitar a com-
preensão dos nossos clientes relativamente a cada produto que Palma Companhia de 
Seguros, SA. subscreve.

Em cada produto apresentamos de forma sumarizada as coberturas gerais e básicas, as 
extensões, as exlusões e limitações bem como o procedimento em caso de sinistros. 

Em caso de dúvidas ou esclarecimentos adicionais não hesite em contactar-nos:
Sinistros: +(258) 86 100 0055
sinistros@palmaseguros.co.mz
Informações: +(258) 21 422 551 / 800 422 422
info@palmaseguros.co.mz
www.palmaseguros.co.mz

Esperamos que o texto da brochura seja de facil leitura e compreensão.

Administradora

Stella Grace M. da Silva



SOBRE NÓS

Palma Companhia de Seguros SA. é um fornecedor de serviços financeiros totalmente 
licenciado pelo Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, com o número de 
licença 017/ISSM/DNV/SEG/2019. A empresa está totalmente constituída sob as leis da 
República de Moçambique. O capital social é de 97.000.000,00 Meticais (Noventa e Sete 
Milhões de Meticais) totalmente subscritos.

RÁPIDEZ

Tempestividade na 
resposta. 

Nossas soluções têm 
suporte tecnológico. 

INOVAÇÃO

SE

NSIBILIDADE

GENUINO

PR
OFISSIONALISM

O CO

NFIABILIDADE

As acções valem 
mais que mil 

palavras.

Comprometimento 
genuíno com os clientes, 
comunidade, agentes e 

nossos seguidores.

Comprometimento 
com as normas e a 
ética da empresa.

Seguro, você vai 
mais longe!

VALORES

MISSÃO VISÃO
A nossa missão é facultar aos clientes 
uma protecção financeira, patrimonial e 
a tranquilidade através da oferta de pro-
dutos e serviços do segmento de seguro 
designado Ramo “Não Vida”, garantindo 
que estes assumam um elevado padrão 
de qualidade e que são baseados na 
inovação e excelência.

A nossa visão é estabelecer-se no mer-
cado como Padrão de Excelência na 
disponibilização de Produtos e Serviços 
de Seguros, oferecendo aos clientes 
soluções inovadoras e que superam as 
suas expectativas. 

Seguro, você vai mais longe!



Seguro
AutomóvelCompanhia de Seguros, SA

Para que todas as suas viagens sejam tranquilas, seguras e cuidadas, deixe Palma Companhia de Seguros, SA. ser a seguradora que torna isso possível. Simples 
e mais abrangentes, são os melhores termos para descrever o nosso Seguro Automóvel.

Esta Apólice oferece cobertura para o seu veículo e as responsabilidades do 
motorista. Os riscos que nossa Apólice cobre são os seguintes:

Um primeiro passo inteligente:

Coberturas Adicionais:

Colisão e capotamento;
Furto e Roubo;
Incêndio, Raio e Explosão;
Quebra isolada do para-brisa;
Roubo isolado de acessórios;
Forças da natureza.

Danos Próprios:

Morte ou Invalides permanente;
Despesas de funeral;
Despesas médicas e medicamentosas.

Cobertura dos Ocupantes: Cobertura para atrelado;

Cobertura para perda de
chaves.

A Apólice não cobre o seguinte:

Procedimentos em caso de Sinistros

Perdas consequências;
Depreciação e desgasto;
Avaria mecânica e elétrica; falha ou quebra;
Responsabilidade que ocorre quando o veículo é usado fora dos limites 

geográficos;
Quando usado de maneira contrária às limitações de uso;
Riscos de guerra, nuclear e dirigir sob a influência de drogas ou bebidas;
Dispositivos que não são de origem do veículo e não foram expressamente 

incorporados como extras na apólice.

Morte ou lesões acidentais a terceiros;
Qualquer dano à propriedade de 

terceiros.

Responsabilidade Civil:
Exemplo:

Leia o folheto com atenção;
Em relação ao valor do veículo a ser segurado e o valor do prêmio a ser pago, 

entre em contato com um de nossos agentes ou com o serviço de atendimen-
to ao cliente.

Preencha o formulário da proposta em todos os aspectos e, por favor, não 
deixe espaços em branco;

Para qualquer dúvida sobre o produto ou o prêmio, ligue para nosso 
número de atendimento ao cliente;

Pague o prêmio via banco ou em nossos escritórios.

Gerenciamento de frota em tempo 
real;

Relatórios Gerais Via E-mail e SMS;
Bloqueio via SMS, aplicativo e Web;
Gerenciamento de consumo de 

combustível;
Alarme através do botão de pânico;
Status da ignição (ligado/desligado);
Alerta de velocidade;
Horas do motor (unidades e paradas);
Comportamento do motorista e 

fadiga;

1. Integração de um sistema de
rastreamento:

Os serviços disponíveis são:
Reboque;
Troca de pneus;
Troca de bateria;
Fornecimento do veículo.

3. Assistência na Estrada:

Nossa equipe dedicada de 
funcionários garante:

Assistência ininterrupta para 
esclarecimentos; e

Resolução oportuna de qualquer 
reclamação.

2. Suporte ao Cliente 24/7:

Aqui está o que você precisa fazer para ter seu 
próprio Seguro Automóvel com a Palma 
Companhia de Seguros:

Em todos os aspectos da vida, a segurança é uma preocupação importante. No 
entanto, apesar das precauções, um evento indesejável pode ocorrer a 
qualquer momento. Nós, Palma Companhia de Seguros SA, prometemos estar 
à sua disposição durante os seus problemas. Para que possamos ajudá-lo, 
solicitamos que você notifique ao suporte técnico assim que uma reclamação 
ocorrer, para que possamos fornecer um serviço rápido e eficaz!

Para nos permitir ajudá-lo, solicitamos que você entre em contato connosco:
Sinistros: +(258) 86 100 0055
sinistros@palmaseguros.co.mz
Informações: +(258) 21 422 551 / 800 422 422
info@palmaseguros.co.mz
www.palmaseguros.co.mz

*FRÂNQUIA: uma frânquia é um valor imediato que você paga se decidir 
fazer uma reclamação na apólice; é um valor acordado quando a apólice é 
elaborada.

VALOR DO VEÍCULO: 400.000,00 MZN  |  TAXA: 1%
VALOR DO VEÍCULO * TAXA = PRÉMIO ANUAL

400.000,00 MZN * 1% = 4.000,00 MZN

Beneficios dos Seguro Automóvel:

Coberturas:

Esta não é uma lista exaustiva. Para uma lista detalhada de exclusões, leia 
nossas Condições Gerais da Apólice.

FRÂNQUIA
Primeira porção pagável pelo segurado 

em caso de sinistro 

PAGAVEL
Percentagem pagavel

VALOR MINIMO 
PAGAVEL

Colisão e Capotamento

Incêndio, Raio e Explosão

Roubo

Roubo Isolado de 
Acessórios

Fenómenos Naturais

Quebra Isolada de 
Parabrisa

Responsabilidade Civil

10% do valor do sinistro

10% do valor do sinistro

20% do valor do veículo

20% do valor do sinistro

20% do valor do sinistro

10% do valor do sinistro

Não Aplicável

8,750.00 MZN

8,750.00 MZN

8,000.00 MZN

2,500.00 MZN

2,500.00 MZN

5,000.00 MZN

Não Aplicável

1st

*Exclusivo Palma Companhia de Seguros, SA.

NOTA: Esta taxa é meramente ilustrativa.
Para propostas reais, por favor contactar os nossos representantes comerciais.



Equipamento Eletrônico: qualquer dispositivo ou equipamento que dependa 
de correntes elétricas para operar.
Equipamento de Processamento de Dados: equipamento operado 
eletricamente que acumula, processa e armazena dados.
Dados de Midia: podem ser dados que variam de vídeos, dados digitais, bancos 
de dados em software, áudio digital, programas que criam e armazenam 
dados.
Componentes do Computador: placa-mãe, processador, memória (RAM), 
unidade de disquete, disco rígido etc.
Midia Externa: instalação de hardware, incluindo equipamentos periféricos e 
acessórios como disco, fita, unidade flash, disco rígido externo.
Cobertura de Perda de Material: base de todos os riscos, cobrindo perdas 
repentinas e imprevistas, que afetam fisicamente o objeto seguro.
Cobertura de Aumento de Custo de Trabalho (ACT): se em caso de avaria, a 
capacidade de computação necessária for contratada, o seguro de Custo 
aumentado de trabalho se aplica. Ele cobre despesas como taxas de aluguel, 
despesas de transporte para mídia e pessoal de dados, despesas com 
acomodação fora da base, trabalho noturno ou trabalho em feriados, etc.

O seguro de Equipamentos Eletrônicos pode ser contratado pelas seguintes 
entidades:

O proprietário ou proprietários do equipamento;
A empresa que aluga o equipamento;
Em conjunto, onde interesses financeiros podem ser estabelecidos para 

mais de uma parte. Por exemplo, financiadores e bancos. 

O que não é coberto:

Perdas e danos recuperáveis sob quaisquer termos de manutenção
Acto voluntário ou negligência voluntária
Desgaste gradual ou deterioração devido a condições atmosféricas ou uso 

normal do equipamento
Defeitos estéticos, como arranhões ou polidos em superfícies esmaltadas.
Perdas consequenciais
Perigos nucleares

As condições e a cobertura podem diferir com base em cláusulas específicas 
nas apólices individuais. Peça ao seu corretor para explicar os benefícios e 
exclusões adicionais referentes à sua apólice. As informações fornecidas são 
apenas conselhos gerais e não levam em consideração suas circunstâncias ou 
necessidades pessoais. Consulte o nosso guia de serviços financeiros, que 
contém detalhes de nossos serviços e como somos pagos.

Para nos permitir ajudá-lo, solicitamos que você entre em contato connosco:
Para Sinistros: +(258) 86 100 0055
sinistros@palmaseguros.co.mz
Para Informações: +(258) 21 422 551 / 800 422 422
info@palmaseguros.co.mz
www.palmaseguros.co.mz

Termos e Condições

Beneficios da Apólice:

Reparo ou substituição de equipamento eletrônico como resultado de 
danos materiais, em instalações estipuladas;

Perda e restauração da mídia de dados, inclusive os dados armazenados no 
equipamento, enquanto nas instalações acordadas;

Aumento do custo da mão-de-obra como resultado de danos ao 
equipamento. Por exemplo, se uma rede parar, isso pode levar os funcionários 
a perder mais horas e aumentar o custo do trabalho;

Roubo ou quebra de eletrônicos em instalações estipuladas.

Proteção contra eventos que causam mau funcionamento e danos físicos 
ao equipamento coberto;

Proteção contra despesas extras incorridas em caso de perda de dados ou 
equipamento danificado.

Coberturas:

Terminologia da Indústria

Quem pode contratar a Apólice?

*Exclusivo Palma Companhia de Seguros, SA.

Seguro de
Equipamento ElectrónicoCompanhia de Seguros, SA

Vivemos na era em que tudo é digital, Palma Companhia de Seguros, SA. reconhece isso trazendo uma apólice para proteger nosso mundo digital. Uma apólice 
de seguro de equipamento eletrônico oferece proteção contra eventos imprevistos que causam avarias e danos físicos ao equipamento eletrônico instalado em 
uma empresa. É um seguro extremamente útil para empresas que confiam nos equipamentos acima mencionados, pois protege contra despesas excessivas 
caso o equipamento seja danificado e a mídia de dados precise ser restaurada.

TERMS AND
CONDITIONS



* Equipamento Esportivo: qualquer equipamento relacionado a um tipo de 
esporte praticado, com exclusão dos itens mencionados;
* Dispositivos em termos de equipamento de áudio / vídeo (incluindo rádios, 
tocadores de cassete / CD, iPods, players de mp3 e mp4, filmadoras, DVD, vídeo, 
televisões e outros equipamentos de áudio e vídeo similares), telefone celular;
* Objetos de valor como óculos de sol,  óculos graduados, câmeras e outros 
equipamentos fotográficos, telescópios e binóculos, equipamentos de 
navegação por satélite, carteiras, jóias, relógios, peles, pedras preciosas e 
semipreciosas e artigos feitos de ouro, prata ou outros metais preciosos pelos 
quais você é responsável.

Procedimentos em casos de sinistros

Em todos os aspectos da vida, a segurança é uma preocupação importante. No 
entanto, apesar das precauções, um evento indesejável pode ocorrer a 
qualquer momento. Nós, Palma Companhia de Seguros SA, prometemos estar 
à sua disposição durante os seus problemas.

Para nos permitir ajudá-lo, solicitamos que você entre em contato connosco:
Para Sinistros: +(258) 86 100 0055
sinistros@palmaseguros.co.mz
Para Informações: +(258) 21 422 551 / 800 422 422
info@palmaseguros.co.mz
www.palmaseguros.co.mz

O que não é coberto nessa Apólice:

Perda, dano ou roubo de quaisquer pertences pessoais que não sejam 
verificados e deixados sem assistência;

Perda, dano ou roubo devido a qualquer negligência da parte do segurado;
Perda, dano ou roubo que não foram relatados às companhias aéreas 

dentro de 24 horas após a sua descoberta;
Perda, dano ou roubo que não foram denunciados à polícia;
Perda, dano e roubo de objetos de valor ou dispositivos:
Danos devido a arranhões e amassados, a menos que o item tenha como 

resultado se tornado inutilizável.

Esta apólice de seguro destina-se a cobrir danos, perdas e roubo que ocorre 
durante o voo aos pertences do segurado apresentados para check-in. Palma 
Companhia de Seguros compensará o segurado pelas perdas, danos, e roubo 
que ocorreu em sua propriedade pessoal colocado na bagagem.

Coberturas:

BENEFÍCIOS DA 
APÓLICE

PRÉMIO O QUE ESTÁ EXCLUÍDO 
DA APÓLICE

Pertences pessoais que 
forem danificados, perdidos 
ou roubados durante suas 

viagens serão indemnizados
100 MT por mala Equipamentos, dispositivos, 

objetos de valor e dinheiro

Perda, roubo ou dano ao 
seu equipamento 

esportivo, será 
indemnizado

100 MT por equipamento
Equipamentos comerciais, 
arma e equipamentos de 

caça

*Exclusivo Palma Companhia de Seguros, SA.

Seguro de
BagagemCompanhia de Seguros, SA

Viajar pode ser um momento memorável, agradável e relaxante. Palma Companhia de Seguros, SA. tem como objetivo garantir que esse tempo não é gasto em 
preocupações com seus pertences pessoais, quando viajar de férias ou a trabalho.



Termos e Condições

As condições e a cobertura podem diferir com base em cláusulas específicas 
nas apólices individuais. Peça ao seu corretor para explicar os benefícios e 
exclusões adicionais referentes à sua apólice. As informações fornecidas são 
apenas conselhos gerais e não levam em consideração suas circunstâncias ou 
necessidades pessoais. Consulte o nosso guia de serviços financeiros, que 
contém detalhes de nossos serviços e como somos pagos.

Para nos permitir ajudá-lo, solicitamos que você entre em contato connosco:
Para Sinistros: +(258) 86 100 0055
sinistros@palmaseguros.co.mz
Para Informações: +(258) 21 422 551 / 800 422 422
info@palmaseguros.co.mz
www.palmaseguros.co.mz

O que não é coberto:

Deterioração ou desgaste gradual;
Ervas daninhas ou defeitos inerentes ou o processamento, cópia ou outro 

trabalho realizado nos documentos;
Perdas e danos causados por mau funcionamento elétrico, eletrônico ou 

magnético;
Perdas ou danos consequências ou indiretos;
Perdas, danos, responsabilidades ou despesas causadas, relacionadas ou 

como consequência direta ou indireta de guerra, invasão, ação de inimigos 
estrangeiros, hostilidades;

Actos maliciosos cometidos por pessoas durante ou após uma invasão;
Roubo em instalações que foram deixadas desocupadas por mais de trinta 

dias consecutivos ou sessenta dias em um ano.

Perda, dano ou roubo de móveis e decorações;
Perda, dano ou roubo de software, filmes, fitas, envelopes e livros;
Perda, dano ou roubo de ações, testamentos, hipotecas, acordos, 

manuscritos, cartas, certificados, documentos e papéis semelhantes, escritos 
ou impressos;

Dano causado por incêndio, quer causado acidentalmente ou por acto 
malicioso;

Danos ou perdas nas instalações e acessórios fixos do senhorio;
Roubo ou tentativa de roubo;
Desastres naturais como inundações, granizo, terremoto, queda de raio, 

incêndio e tsunamis;
Eletrônicos danificados por desastres naturais;
Danos causados pela água, como um cano estourado.

Coberturas:

*Exclusivo Palma Companhia de Seguros, SA.

Seguro de
Conteúdos de EscritórioCompanhia de Seguros, SA

Administrar uma empresa exige trabalhar de maneira inteligente e administrar bem suas finanças. Com tantos ativos para proteger, esteja você administrando 
uma empresa em instalações alugadas ou próprias, Palma Companhia de Seguros, SA. tem como objetivo ajudar você a tornar sua empresa num 
empreendimento operacional lucrativo, oferecendo seguro de conteúdo para escritório. 

TERMS AND
CONDITIONS



Termos e Condições

As condições e a cobertura podem diferir com base em cláusulas específicas 
nas apólices individuais. Peça ao seu corretor para explicar os benefícios e 
exclusões adicionais referentes à sua apólice. As informações fornecidas são 
apenas conselhos gerais e não levam em consideração suas circunstâncias ou 
necessidades pessoais. Consulte o nosso guia de serviços financeiros, que 
contém detalhes de nossos serviços e como somos pagos.

Para nos permitir ajudá-lo, solicitamos que você entre em contato connosco:
Para Sinistros: +(258) 86 100 0055
sinistros@palmaseguros.co.mz
Para Informações: +(258) 21 422 551 / 800 422 422
info@palmaseguros.co.mz
www.palmaseguros.co.mz

Beneficios da Apólice:

Cobertura médica, cirúrgica, farmacêutica e hospitalar, para restaurar o 
estado de saúde e a capacidade de recuperação do trabalhador.

Prestações pecuniárias por:
a) Indenização por incapacidade temporária, absoluta ou parcial para o 

trabalho;
b) Indenização em capital ou pensão vitalícia, por incapacidade absoluta 

ou parcial permanente;
c) A pensão de sobrevivência para os familiares da vítima;
d) o subsídio de funeral;
e) Subsídios por morte;
f) Os suplementos de compensação

O que não é coberto:

Lesões causadas por tropeções, escorregões e quedas;
Lesões causadas por equipamento defeituoso ou mal utilizado;
Queimaduras ou outros ferimentos causados por fogo ou substâncias 

corrosivas;
Lesões como resultado de equipamentos soltos ou em queda;
Lesões sofridas ao dobrar ou levantar;
Incapacidade causada por qualquer atividade de trabalho;
Qualquer lesão ou doença causada por incompetência ou negligência por 

parte de seus negócios;
Cobertura médica para quaisquer ferimentos ou invalidez causados por 

atividades laborais;
Quaisquer doenças incorridas no ambiente de trabalho ou em atividades 

de trabalho, como envenenamento por chumbo, envenenamento por 
solventes nocivos;

Incapacidade permanente devido a atividades de trabalho;
Lesões que ocorrem durante a viagem de casa para o trabalho e vice-versa.

Coberturas:

*Exclusivo Palma Companhia de Seguros, SA.

Acidentes causados intencionalmente por funcionários;
Resultados consequentes de negligência indesculpável da vítima;
Resultado de greves, tumultos, atos de guerra, terrorismo, sabotagem, 

rebelião;
Deficiências reconhecidas judicialmente como consequência de recusa 

injustificada ou falha no cumprimento de prescrições clínicas ou cirúrgicas;
Consequências de danos corporais voluntários.

Seguro de
Acidentes de TrabalhoCompanhia de Seguros, SA

Manter os funcionários seguros no trabalho é uma das principais prioridades de qualquer empresa, no entanto, a realidade é que isso não é possível, ocorrem 
acidentes que causam ferimentos e outros fatores consequentes. Palma Companhia de Seguros, SA. oferece uma apólice de seguro que visa compensar ou 
indenizar o trabalhador por perdas ou danos incorridos no exercício de sua atividade laboral, o que alivia o empregador de ter que indemnizar o empregado por 
esses eventos. Esta é uma apólice de seguro necessária, uma vez que é obrigatória na República de Moçambique.

TERMS AND
CONDITIONS



Termos e Condições

As condições e a cobertura podem diferir com base em cláusulas específicas 
nas apólices individuais. Peça ao seu corretor para explicar os benefícios e 
exclusões adicionais referentes à sua apólice. As informações fornecidas são 
apenas conselhos gerais e não levam em consideração suas circunstâncias ou 
necessidades pessoais. Consulte o nosso guia de serviços financeiros, que 
contém detalhes de nossos serviços e como somos pagos.

Para nos permitir ajudá-lo, solicitamos que você entre em contato connosco:
Para Sinistros: +(258) 86 100 0055
sinistros@palmaseguros.co.mz
Para Informações: +(258) 21 422 551 / 800 422 422
info@palmaseguros.co.mz
www.palmaseguros.co.mz

O que não é coberto:

* Os bens ou materiais que serão cobertos são aqueles transportados por estrada, mar ou ferrovia.
Material, mercadorias ou carga perdida em trânsito;
Material, mercadorias ou carga roubada em trânsito;
Material, mercadorias ou carga que foram danificados acidentalmente 

durante o transporte, como incêndio, explosão, colisão ou capotamento;
Os materiais, mercadorias ou carga deixados no veículo durante a noite nas 

instalações acordadas.

Coberturas:

*Exclusivo Palma Companhia de Seguros, SA.

Conduta fraudulenta pelo segurado;
Negligência por parte do operador de transporte;
Embalagem insuficiente ou inadequada;
Vício inerente;
Perdas, danos ou despesas causadas por atraso.

Seguro de
Mercadorias em TrânsitoCompanhia de Seguros, SA

As mercadorias correm um alto risco de serem danificadas ou roubadas quando estão em trânsito. Esses bens podem ser transportados entre suas instalações 
ou distribuí-los de suas instalações para o mercado. Portanto, Palma Companhia de Seguros, SA. entende como é imperativo ter esses bens protegidos pela 
nossa apólice de seguro. Porque entendemos como esses factores podem afetar seus negócios financeiramente.

TERMS AND
CONDITIONS



Termos e Condições

As condições e a cobertura podem diferir com base em cláusulas específicas 
nas apólices individuais. Peça ao seu representante ou consultor de vendas que 
explique os benefícios e exclusões adicionais referentes à sua apólice. As 
informações fornecidas são apenas conselhos gerais e não levam em consider-
ação suas circunstâncias ou necessidades pessoais. Consulte o nosso guia de 
serviços financeiros, que contém detalhes de nossos serviços e como somos 
pagos.

Para nos permitir ajudá-lo, solicitamos que você entre em contato connosco:
Para Sinistros: +(258) 86 100 0055
sinistros@palmaseguros.co.mz
Para Informações: +(258) 21 422 551 / 800 422 422
info@palmaseguros.co.mz
www.palmaseguros.co.mz

O que não é coberto:

Danos ou perda causados por incêndio, raio, explosão e incêndio subterrâ-
neo;

Danos ou perdas causadas por tempestade, vento, inundação, água e 
granizo;

Perdas ou danos causados pelo estouro ou transbordamento de tanques, 
dispositivos ou tubulações de água;

Danos ou perda causados por roubo ou tentativa de roubo;
Atos maliciosos perpetrados por pessoas durante ou após o assalto;
Danos e perdas causados por um tsunami originário de um terremoto ou 

erupção vulcânica.

Coberturas:

*Exclusivo Palma Companhia de Seguros, SA.

Roubo se a residência for deixada desocupada por mais de trinta dias 
consecutivos ou sessenta dias por ano;

Perda ou dano resultante ou causado por deterioração gradual ou ferrugem;
Atos maliciosos cometidos por pessoas durante ou após uma invasão;
Perdas e danos causados por mau funcionamento elétrico, eletrônico ou 

magnético.

Seguro de
Conteúdos de HabitaçãoCompanhia de Seguros, SA

Todos compramos coisas valiosas, posses preciosas para deixar nossas casas bonitas. Também compramos objetos necessários, como camas, mesas de café, sofás, 
geleiras etc. Palma Companhia de Seguros, SA. vê o valor de proteger sua posse contra imprevistos, compensando ou substituindo seus bens em sua casa, se 
eles são roubados, destruídos ou danificados.

TERMS AND
CONDITIONS



AFRICA

EUROPA

PEARL WORLD

WORLD TRAVELER

Dá cobertura em África e ilhas adjacentes, exceto no país 
de residência.
Dá cobertura para todos os países dentro do continente 
europeu – Schengen e incluindo o Reino Unido.
Dá cobertura em Todo Mundo, exceto no país de residên-
cia.
Dá cobertura em Todo Mundo, exceto no país de 
residência.

Termos e Condições

As condições e a cobertura podem diferir com base em cláusulas específicas 
nas apólices individuais. Peça ao seu representante ou consultor de vendas que 
explique os benefícios e exclusões adicionais referentes à sua apólice. As 
informações fornecidas são apenas conselhos gerais e não levam em consider-
ação suas circunstâncias ou necessidades pessoais. Consulte o nosso guia de 
serviços financeiros, que contém detalhes de nossos serviços e como somos 
pagos.

Para nos permitir ajudá-lo, solicitamos que você entre em contato connosco:
Para Sinistros: +(258) 86 100 0055
sinistros@palmaseguros.co.mz
Linha geral de assistência em Europa: +(351) 21 347-2339
Para Informações: +(258) 21 422 551 / 800 422 422
info@palmaseguros.co.mz
www.palmaseguros.co.mz

O que não é coberto:

Despesas médicas para tratamento imediato e emergências médicas, 
incluindo transporte médico;

Perda, bagagem danificada ou roubada, incluindo dinheiro, documento de 
viagem;

Interrupção ou adiamento da viagem;
Despesas legais, se você for legalmente responsável por violar a lei;
Indenização por invalidez, invalidez permanente ou morte devido a aciden-

te ocorrido durante a viagem.

Coberturas:

Escopo Geográfico de Cobertura

*Exclusivo Palma Companhia de Seguros, SA.

Fenômenos naturais de caráter extraordinário, como inundações, terremo-
tos, deslizamentos de terra, erupções vulcânicas, tempestades ciclônicas 
atípicas;

Quando o Segurado participa de apostas, desafios ou brigas, exceto quando 

Seguro de
ViagemCompanhia de Seguros, SA

Viajar é sempre um momento agradável e emocionante. Existem tantos lugares onde se pode relaxar, fazer negócios, ter um tempo de qualidade com seus entes 
queridos e ser aventureiro. Palma Companhia de Seguros, SA. quer que você tenha paz de espírito sempre que decidir viajar.

TERMS AND
CONDITIONS

se trata de atos de legítima defesa ou em estado de necessidade;
Acidentes resultantes de participação em atividades criminosas ou conduta 

fraudulenta, seriamente negligente ou com medo;
Acidentes sofridos por intoxicação ou sob influência de drogas, substâncias 

tóxicas ou narcóticos;
A prática dos seguintes esportes: corridas de moto, esportes náuticos, 

equitação, escalada, tiro, boxe, luta em qualquer uma de suas modalidades;
Doenças ou danos resultantes de doenças crônicas ou já existentes no 

momento em que a Política entrou em vigor.



*Exclusivo Palma Companhia de Seguros, SA.

Beneficios e Limites dos Planos

RESUMO DE COBERTURAS

COBERTURA GEOGRÁFICA

A. ASSISTÊNCIA MÉDICA & EMERGÊNCIA

TRAVELLER PEARL EUROPA ÁFRICA

LIMITES EM USD LIMITES EM USD LIMITES EM EUR

30.000

LIMITES EM USD

MUNDIAL MUNDIAL EUROPA / 
SCHENGEN ÁFRICA

100.000 50.000 15.000

100.000100.000 100.000 100.000

5001.000 600 600

Despesas médicas e hospitalização no estrangeiro

Evacuação médica urgente

10.00015.000 10.000 5.000Repatriação de restos mortais

Assistência odontológica de urgência

3.00010.000 5.000 2.000

3.0005.000 4.000 2.000

100/-dia Máx 1,000/-120/-dia Máx 1,200/- 120/-dia Máx 1,200/- 100/-dia Máx 1,200/-

Repatriação de membro da familia que viaje com o Segurado

Regresso a casa após o falecimento dum parente próximo

Viagem de membro imediato da familia

B. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PESSOAL
CobertoCoberto Coberto Coberto

1.0001.500 Sem Cobertura

1.5004.000

1.500

2.000 2.000

Serviço de assintência 24 horas

Envio de medicamentos

8002.000 1.200 800Adiantamento de fundos

Adiantamento de caução

2.1005.000 3.000 Sem CoberturaDefesa Juridica

C. PERDAS E DEMORAS

200500 300 Sem Cobertura

6509001.100 Sem Cobertura

200500 300 Sem Cobertura

Perda de Passaporte, licença de condução ou cartão de 
cidadão no estrangeiro
Compensação pela perda, durante o voo, de bagagem 
resistada

200500 300 Sem CoberturaPertida de atraso

Compensação por atraso na chegada de bagagem resistada

CobertoCoberto Coberto Sem CoberturaLocalização e envio de bagagens e efeitos pessoais

D. ACIDENTES PESSOAIS EM MEIOS DE TRANSPORTE PÚBLICOS
30.00050.000 25.000 15.000

% do capital máximo 
segundo quadros de danos

% do capital máximo 
segundo quadros de danos

% do capital máximo 
segundo quadros de danos

% do capital máximo 
segundo quadros de danos

Sem Cobertura50.000 25.000 Sem Cobertura

Morte acidental em meios de transporte públicos

Incapacidade permanente

Incapacidade permanente total

E. RESPONSABILIDADE CIVIL PRIVADA
Sem Cobertura50.000 25.000 Sem Cobertura

Sem Cobertura 1.000

Responsabilidade Civil Privada

F. CANCELAMENTO DE VIAGEM
2.000 1.500Cancelamento de Viagem

* Para taxas premium, entre em contato conosco, com os contatos listados nos Termos e Condições.



Pode incluir os seguintes:

*Exclusivo Palma Companhia de Seguros, SA.

TERMOS E
CONDIÇÕES Termos e Condições

As condições e a cobertura podem diferir com base em cláusulas específicas nas apólices individuais. Peça ao seu corretor para explicar os benefícios e exclusões adicionais referentes à sua 
apólice. As informações fornecidas são apenas conselhos gerais e não levam em consideração suas circunstâncias ou necessidades pessoais. Consulte o nosso guia de serviços financeiros, 
que contém detalhes de nossos serviços e como somos pagos.

Para nos permitir ajudá-lo, solicitamos que você entre em contato connosco:
Para Sinistros: +(258) 86 100 0055
sinistros@palmaseguros.co.mz
Para Informações: +(258) 21 422 551 / 800 422 422
info@palmaseguros.co.mz
www.palmaseguros.co.mz 

O que não é coberto:

Lesões corporais: protege contra o risco de alguém ser ferido em sua 
propriedade comercial. A cobertura geralmente inclui áreas fora da proprie-
dade, como passarelas e estacionamentos;

Cobertura de danos materiais: inclui a proteção da empresa contra 
reclamações à propriedade de outra pessoa enquanto ela estiver nessa 
propriedade ou enquanto você estiver trabalhando;

Despesas legais: cobrem os custos de contratação e pagamento de um 
advogado para representar seus interesses em uma ação judicial movida por 
um cliente ou por outra pessoa devido a responsabilidade civil.

Coberturas:

Perda ou dano à Propriedade pertencente ou sob custódia ou controle do 
Segurado;

Perdas ou danos decorrentes de qualquer Produto, exceto alimentos ou 
bebidas fornecidas para consumo nas instalações do Segurado;

Perdas ou danos decorrentes da propriedade, posse ou uso por ou em 
nome do Segurado ou de um Funcionário do Segurado, de qualquer veículo 
com propulsão mecânica ou atrelado rebocado e qualquer aeronave ou outro 
dispositivo aéreo, aerobarco, embarcação ou instalação offshore.

Responsabilidade
Civil

Responsabilidade Civil Pública

O que não é coberto:

Violações não intencionais de confidencialidade ou direitos autorais e perda de 
documentos ou dados

Negligência profissional: se você der conselhos incorretos ou cometer um erro
Violação de confidencialidade: se você compartilhar informações confidenciais por 

engano
Documentos perdidos ou danificados: se você perder ou danificar documentos enquan-

to eles estão sob seus cuidados
Cobertura do funcionário: se um funcionário cometer um ato malicioso que causa 

danos ou perdas ao seu cliente

Coberturas:

Difamação: se você produzir ou suportar declarações de difamação sobre seu cliente;
Violação de direitos autorais: se você infringir direitos autorais, marcas comerciais ou 

propriedade intelectual.

Responsa. Civil Profissional

Companhia de Seguros, SA

Todas as empresas são abertas ao público. No dia-a-dia, as empresas operam da melhor maneira possível; no entanto, há momentos em que acidentes acontecem, consciente ou 
inconscientemente. Por exemplo, um cliente entra em seu escritório, senta-se em uma de suas cadeiras e a cadeira cai. Palma Companhia de Seguro, SA. tem a capacidade de 
fornecer cobertura para eventos imprevistos que possam surgir durante a realização de um negócio

Ocasionalmente, é possível em sua profissão violar involuntariamente a privacidade ou a 
confidencialidade, omitir informações, cometer um erro de julgamento ou dar conselhos 
errados. Um simples acto, erro ou omissão pode levar a uma reclamação contra seu 
negócio. Portanto, a Palma Companhia de Seguros, SA. visa tornar vital a proteção de si 
mesmo, seus negócios e reputação.

O que não é coberto:

Esta apolice cobre lesões corporais em qualquer pessoa afetada e perda ou dano à 
propriedade causado por qualquer produto segurado.

Cobertura:

Resultante de qualquer Produto exportado direta ou indiretamente para os Estados 
Unidos da América ou Canadá;

Qualquer Produto usado ou incorporado em qualquer aeronave ou dispositivo aéreo;
Resultante do custo de reparo, alteração, retirada ou substituição de qualquer Produto 

ou Produtos, incluindo, entre outros, recipientes, embalagens ou rótulos.

Consultantes;
Profissionais de TI; 
Professores;
Professores particulares;
Designers;

Auditores;
Engenheiros;
Arquitectos;
Profissionais Medicos;
Provedores de Serviços.

Pode incluir os seguintes:
Restaurantes;
Padarias;
Lojas de Roupas;
Empresas que vendem eletrodomésticos;
Fornecedor de melhoramentos domésticos;

Lojas Infantis: Brinquedos, Acessórios, 
Equipamento;

Vendedores de fragrâncias;
Distribuidores de alimentos;
lojas de beleza;
Mercearias.

Responsa. Civil Producto
Nenhum empresário sabe quando um produto pode falhar. No entanto, um bom 
empresário entende que falhas, recalls e defeitos do produto acontecem e toma as 
medidas preventivas necessárias para proteger os negócios. Por exemplo, um cliente se 
prejudica por causa da embalagem defeituosa em um dos seus produtos.  Palma Compan-
hia de Seguros, SA. está aqui para proteger os empresários, dos custos de substituição.



*Exclusivo Palma Companhia de Seguros, SA.

TERMOS E
CONDITIÇÕES Termos e Condições

As condições e a cobertura podem diferir com base em cláusulas específicas 
nas apólices individuais. Peça ao seu corretor para explicar os benefícios e 
exclusões adicionais referentes à sua apólice. As informações fornecidas são 
apenas conselhos gerais e não levam em consideração suas circunstâncias ou 
necessidades pessoais. Consulte o nosso guia de serviços financeiros, que 
contém detalhes de nossos serviços e como somos pagos.

Para nos permitir ajudá-lo, solicitamos que você entre em contato connosco:
Para Sinistros: +(258) 86 100 0055
sinistros@palmaseguros.co.mz
Para Informações: +(258) 21 422 551 / 800 422 422
info@palmaseguros.co.mz
www.palmaseguros.co.mz

O que não é coberto:

Danos ou demolição da casa causados por incêndio, fumo, explosão ou 
terremoto;

Danos ou demolição da casa causados pelo vento ou granizo e raio;
Danos ou demolição da casa causados por canos estourados, vazamentos 

ou inundações;
Danos à piscina;
Vandalismo em casa;
Roubo;
Danos à casa causados por objectos caídos como árvores;
Colapso ou quebra de sistemas aéreos e antenas parabólicas;
Danos acidentais em vidros ou janelas fixas;
Infortúnios diversos, como colisões de veículos.

Cobertura:

Danos causados por cupins, insetos, pássaros, roedores;
Danos causados por negligência resultante de ferrugem, podridão e mofo;
Roubo de equipamento de piscina;
Danos causados por poluição atmosférica ou fumaça de operações industri-

ais ou agrícolas;
Danos nos orifícios.

Seguro de
HabitaçãoCompanhia de Seguros, SA

A casa de uma pessoa é uma das suas maiores propriedades de valor, não só é um ativo, mas também tem um apego emocional a ela. Nós da Palma Companhia 
de Seguros, SA. entendemos o valor e o apego emocional que advém de possuir uma casa. Fornecemos uma apólice que cobre perdas e danos à residência de 
um indivíduo.



TERMOS E
CONDIÇÕES

Seguro de
IncêndioCompanhia de Seguros, SA

*Exclusivo Palma Companhia de Seguros, SA.

Termos e Condições

As condições e a cobertura podem diferir com base em cláusulas específicas 
nas apólices individuais. Peça ao seu corretor para explicar os benefícios e 
exclusões adicionais referentes à sua apólice. As informações fornecidas são 
apenas conselhos gerais e não levam em consideração suas circunstâncias ou 
necessidades pessoais. Consulte o nosso guia de serviços financeiros, que 
contém detalhes de nossos serviços e como somos pagos.

Para nos permitir ajudá-lo, solicitamos que você entre em contato connosco:
Para Sinistros: +(258) 86 100 0055
sinistros@palmaseguros.co.mz
Para Informações: +(258) 21 422 551 / 800 422 422
info@palmaseguros.co.mz
www.palmaseguros.co.mz

O que não é coberto:

Perdas ou danos devido a Raio e queda de Raio serão indenizadas. Por 
exemplo: os raios podem causar incêndio ou outros tipos de danos, como 
rachaduras em um prédio ou telhado quebrado;

Explosão: uma explosão é uma expansão violenta que transmite energia 
para o exterior como uma onda de choque. Uma grande variedade de coisas 
pode causar explosões, como linhas de gás e gás. Danos e perdas devido a 
explosão serão indenizados;

Incêndio: danos e perdas devido a um acidente relacionado a incêndio 
serão indenizados.

Coberturas:

Guerra e perigos relacionados;
Perigos / perdas nucleares e radioativas;
Perdas por poluição e contaminação;
Perdas consequenciais;

Coberturas Adicionais:
Terremoto (incêndio e choque);
Erupção vulcânica;
Danos maliciosos;
Motim e greves;
Queimada;
Tempestade, vento, água, granizo.

O Incendio é uma das causas mais comuns de danos e perdas aos negócios, propriedades, edifícios, máquinas, equipamentos, mercadorias no comércio, 
mercadorias em processo, armazéns comerciais de operação e outras estruturas físicas. O incêndio pode ser causado por vários fatores, por exemplo, raios ou 
explosões. A Palma de Companhia de Seguros, SA. tem a capacidade de fornecer uma apólice que indeniza você por danos ou perdas causados por incêndio.

Incendio de propriedade por ordem de qualquer autoridade pública;
Perigos / perdas nucleares e radioativas;
Perda por roubo durante ou após a ocorrência de qualquer risco segurado
Tremor de terra.



TERMOS E
CONDIÇÕES

Seguro de
Máquinas CascoCompanhia de Seguros, SA

*Exclusivo Palma Companhia de Seguros, SA.

Termos e Condições
As condições e a cobertura podem diferir com base em cláusulas específicas 
nas apólices individuais. Peça ao seu corretor para explicar os benefícios e 
exclusões adicionais referentes à sua apólice. As informações fornecidas são 
apenas conselhos gerais e não levam em consideração suas circunstâncias ou 
necessidades pessoais. Consulte o nosso guia de serviços financeiros, que 
contém detalhes de nossos serviços e como somos pagos.

Para nos permitir ajudá-lo, solicitamos que você entre em contato connosco:
Para Sinistros: +(258) 86 100 0055
sinistros@palmaseguros.co.mz
Para Informações: +(258) 21 422 551 / 800 422 422
info@palmaseguros.co.mz
www.palmaseguros.co.mz

Coberturas Adicionais:

Indivíduos: proprietário de máquinas de terraplenagem ou dispositivos de 
escavação;

Instituições financeiras que investem em projetos de construção;
O usuário da maquinaria.

Quem pode subscrever está Apólice?

Responsabilidade Civil pelo Funcionamento;
Cobranças por horas extras e transporte expresso, com exceção do frete 

aéreo;
Custos de frete aéreo;
Fenômenos sísmicos;
Mau funcionamento interno.

O que não é cobrerto:
Vandalismo;
Perda ou dano devido a falha / falha elétrica ou mecânica;
Perda ou dano de peças substituíveis, como brocas, facas ou outras arestas 

de corte, lâminas de serra, matrizes, moldes etc;
Perda ou dano devido à explosão de qualquer caldeira ou vaso de pressão 

sujeito a vapor interno ou pressão de fluido ou de qualquer motor de 
combustão interna;

Perda / dano às instalações e máquinas seguradas devido a:
1. Perigos de guerra e nuclear;
2. Ato voluntário / negligência do segurado;
3. Responsabilidade contratual, garantia do fabricante;
4. Perda ou responsabilidade consequente de qualquer tipo ou descrição.

Coberturas:
Perda ou dano ao equipamento de construção do contratado, como 

escavadeiras, guindastes, compressores etc., devido a um acidente resultante 
de perigos externos;

Danos devido ao destacamento de terra ou rochas, queda ou deslizamento 
de terra;

Danos e perdas devido a colisão, capotamento ou ocorrências semelhantes;
Danos e perdas causados por queda em valas, queda ou impacto de 

objetos;
Incêndio e sua extinção (com ou sem origem no próprio equipamento), 

impacto e explosão de raios;
Erros de manobra ou negligência.

Danos ou perda de máquinas caras podem ser uma catástrofe para uma empresa de construção, a indústria de engenharia e outras empresas que realizam 
trabalhos contratuais no local. Instalações e equipamentos, como empilhadeiras, compressores, escavadeiras, dispositivos de movimentação de estacas, máquinas 
de perfuração representam um investimento grande para uma empresa. Palma Companhia de Seguros, SA. tem como objetivo tornar suas operações comerciais 
o mais suave possível, proporcionando tranquilidade e segurança, compensando perdas ou danos causados de maneira imprevisível ou acidental.



TERMOS E
CONDIÇÕES

Seguro de
Edificios CombinadosCompanhia de Seguros, SA

*Exclusivo Palma Companhia de Seguros, SA.

Termos e Condições

As condições e a cobertura podem diferir com base em cláusulas específicas 
nas apólices individuais. Peça ao seu corretor para explicar os benefícios e 
exclusões adicionais referentes à sua apólice. As informações fornecidas são 
apenas conselhos gerais e não levam em consideração suas circunstâncias ou 
necessidades pessoais. Consulte o nosso guia de serviços financeiros, que 
contém detalhes de nossos serviços e como somos pagos.

Para nos permitir ajudá-lo, solicitamos que você entre em contato connosco:
Para Sinistros: +(258) 86 100 0055
sinistros@palmaseguros.co.mz
Para Informações: +(258) 21 422 551 / 800 422 422
info@palmaseguros.co.mz
www.palmaseguros.co.mz

O que não é coberto:

Defeitos no projeto ou construção do edifício, ou onde a estrutura não teria 
sido aprovada pela autoridade local relevante no momento da construção;

Materiais ou mão-de-obra defeituosos;
Alterações, acréscimos ou reparos em qualquer edifício;
O edifício que contém a propriedade segura é deixado desocupado por 30 

dias consecutivos;
Desordem civil, agitação trabalhista, tumultos, greves;
Perda ou dano consequente ou indireto;
O movimento de lajes sólidas ou qualquer outra parte do edifício, a menos 

Coberturas:
Danos ou perda de estruturas do edifício em caso de desastres naturais, 

como terremotos;
Danos ou perda de estruturas de edifícios por actos maliciosos de outras 

pessoas;
Danos ou perda de estruturas do edifício devido a incêndio, raio, incêndio 

subterrâneo e  explosão;
Danos ao edifício por forças externas, por exemplo, um veículo;
Danos nas estruturas do edifício devido ao desgaste gradual ou 

deterioração.

Definição: O seguro de Edifícios Combinados é uma apólice simples que abrange todos os aspectos da propriedade, como apartamentos e prédios de escritórios, igrejas e escolas. Estes edifícios podem ser construídos de tijolo, pedra, betão ou metal sobre estrutura 
metálica e cobertas com ardósia, telhas, metais etc.
Quando você é responsável por, é o proprietário de, ou confia em uma propriedade para administrar sua empresa, você realmente não pode se dar ao luxo de deixá-la sem seguro. Seja esta 
propriedade para escritórios, armazéns, shopping centers, escritórios e complexos residenciais ou apartamentos, esses edifícios são a sua posse mais valiosa. A Palma Companhia de Seguros 
tem a capacidade de fornecer uma apólice que protege e indeniza seus ativos mais valiosos, se ocorrerem eventos de risco imprevisíveis. 

que as fundações que sustentam as paredes externas do edifício sejam 
danificadas ao mesmo tempo

Danos causados por lascas, arranhões e outras desfigurações
Perda ou dano consequente ou indireto, de qualquer tipo ou descrição
Perda ou dano causado por desapropriação permanente ou temporária 

resultante de confisco



TERMOS E
CONDIÇÕES

Coberturas Adicionais:

Cobertura de despesas relacionadas a queimaduras;
Repatriamento de restos mortais;
Encargos de ambulância;
Subsídio de transporte (visita compassiva);
Despesas de viagem para tratamento médico;
Beneficio de Melhoria de Incapacidade/desmembramento;
Transporte de restos mortais;
Cobertura de viuvez;
Bolsa de Educação Infantil.

Seguro de
Acidentes Pessoais GrupoCompanhia de Seguros, SA

*Exclusivo Palma Companhia de Seguros, SA.

Termos e Condições

As condições e a cobertura podem diferir com base em cláusulas específicas 
nas apólices individuais. Peça ao seu corretor para explicar os benefícios e 
exclusões adicionais referentes à sua apólice. As informações fornecidas são 
apenas conselhos gerais e não levam em consideração suas circunstâncias ou 
necessidades pessoais. Consulte o nosso guia de serviços financeiros, que 
contém detalhes de nossos serviços e como somos pagos.

Para nos permitir ajudá-lo, solicitamos que você entre em contato connosco:
Para Sinistros: +(258) 86 100 0055
sinistros@palmaseguros.co.mz
Para Informações: +(258) 21 422 551 / 800 422 422
info@palmaseguros.co.mz
www.palmaseguros.co.mz

O que não é coberto:

Suicídio, tentativa de suicídio;
Lesão autoinfligida intencionalmente;

Coberturas:

Responsabilidade Financeira por morte;
Responsabilidade Financeira por à incapacidade total permanente;
Responsabilidade Financeira por incapacidade parcial permanente;

A vida é um presente e uma bênção preciosa. Fornecer proteção aos funcionários de uma empresa ou organização é vital. No dia a dia, os funcionários têm 
atividades de trabalho diferentes com exposição a vários tipos de riscos. O seguro de Acidentes Pessoais Grupo cobre os funcionários contra certos riscos que 
podem causar morte ou invalidez permanente. Palma Companhia de Seguros, SA. tem a capacidade de fornecer uma apólice que cobre os custos do resultado 
de acidentes aos indivíduos ou beneficiários.

Ansiedade, estresse ou depressão;
Estar sob influência de drogas, álcool, outras intoxicações ou alucinógenos;
Participação em crimes reais ou tentados, tumultos, comoção civil, crime, 

contravenção.



TERMOS E
CONDIÇÕES

Coberturas adicionais:

Desfiguração por queimaduras;
Desfiguração permanente;
Desfiguração do rosto e pescoço;
Desfiguração de outras partes do corpo.

Seguro de
Beneficios EspecificadosCompanhia de Seguros, SA

*Exclusivo Palma Companhia de Seguros, SA.

Termos e Condições

As condições e a cobertura podem diferir com base em cláusulas específicas 
nas apólices individuais. Peça ao seu corretor para explicar os benefícios e 
exclusões adicionais referentes à sua apólice. As informações fornecidas são 
apenas conselhos gerais e não levam em consideração suas circunstâncias ou 
necessidades pessoais. Consulte o nosso guia de serviços financeiros, que 
contém detalhes de nossos serviços e como somos pagos.

Para nos permitir ajudá-lo, solicitamos que você entre em contato connosco:
Para Sinistros: +(258) 86 100 0055
sinistros@palmaseguros.co.mz
Para Informações: +(258) 21 422 551 / 800 422 422
info@palmaseguros.co.mz
www.palmaseguros.co.mz

O que não é coberto:

Invalidez total temporária em que o período de invalidez é inferior a 7 dias 
onsecutivos;

Lesões causadas direta ou indiretamente por, relacionadas a, ou em 
consequência de guerra, invasão, acto de inimigo estrangeiro, hostilidades;

Coberturas:

Despesas médicas: custos e despesas incorridos na obtenção de 
instrumentos de assistência artificial, próteses, tratamento médico, cirúrgico, 
odontológico, em uma clínica ou hospital como resultado de lesões corporais;

Custos e despesas incorridos em transporte urgente resultante de lesões 
corporais;

Ganhos anuais: significa a taxa anual de salário, salário e subsídio de vida 
pagos no momento de uma lesão corporal acidental;

Ganhos semanais médios, enquanto a pessoa ferida não pode trabalhar.

As empresas conhecem o valor da maioria de seus ativos e, sensatamente, adquirem um seguro para elas. No entanto, algumas ou a maioria das empresas não 
conseguem segurar o que tem de mais valioso, seus trabalhadores. Os trabalhadores representam um grande investimento em tempo e dinheiro, deixando sua 
equipe desprotegida pode levar a grandes perdas. Palma Companhia de Seguros, SA. tem a capacidade de fornecer uma apólice que protegerá seus 
funcionários em casos de ferimentos acidentais mediante compensação.

Incidentes que resultam em morte, invalidez ou despesas médicas, devido 
a:

1.   A influência do álcool, drogas ou narcóticos;
2.  Suicídio ou lesão intencional;
3.  Participação em qualquer tumulto, comoção civil ou terrorismo;
4.  Defeitos físicos existentes ou enfermidades.



Coberturas:

Evitar possíveis perdas financeiras;
Uma garantia de que você receberá seu adiantamento de volta no caso de não 

cumprimento do contrato.

Companhias de construção;
Empresas de engenharia;
Provedores de Serviços.

Garantia de Adiantamento de Pagamento
Uma Garantia de Adiantamento de Pagamento é uma garantia fornecida pela parte que 
recebe um pagamento adiantado à parte que adianta o pagamento. Estabelece que a 
quantia antecipada será devolvida se o contrato sob o qual o adiantamento foi feito não 
puder ser cumprido.

Garantias
Companhia de Seguros, SA

*Exclusivo Palma Companhia de Seguros, SA.

Diferentes tipos de títulos:

Quem exige uma Garantia?

Autoridades locais;
Órgãos Governamentais;
Empresas Comerciais;
Contratante Principal.

Quem se beneficia de uma Garantia?

Definições

Seguro de Garantias é um tipo de apólice de seguro comprada a uma seguradora que garante a indemnização ao beneficiário caso haja um incumprimento específico por parte de um 
contratado
Palma Companhia de Seguros, garante protecção do beneficiário contra incumprimento de obrigações por parte de um contratado ate ao limite da garantia em situações de execução 
legal ou regulamentar.

Garantia de Adiantamento
de Pagamento

Garantia Definitiva; Garantia Provisória.

Coberturas:

Garante que o beneficiário seja indemnizado, caso o contratado não cumpra satisfatória-
mente as obrigações contratuais.

Obrigatório: beneficiário da garantia; geralmente o proprietário / agência que supervisio-
na um projeto;

Principal: contratante que executa o contrato e geralmente paga pela garantia;
Fiador: companhia de seguros que garante a execução do contrato por meio de garantia.

Garantia Definitiva
Garantia Definitiva e uma garantia emitida por uma companhia de seguros para garantir a 
conclusão satisfatória de um projeto por um contratado. Por exemplo, um empreiteiro pode 
ser solicitado, nos termos do projeto, a fornecer uma Garantia Definitiva a ser emitido em 
favor de um cliente para quem o contratante está construindo um edifício.

Coberturas:

Garantir o compromisso da proposta de iniciar o contrato;
Garante que o contratado vencedor cumpra os termos contratuais que regem a entrega;
A parte contratante não pode mais cancelar o contrato depois que a oferta for aprovada.

Garantia Provisória
Os títulos de oferta são um subconjunto da categoria mais ampla de títulos de contrato que 
devem ser depositados junto ao proprietário do projeto ou agência governamental 
solicitando licitações para contratos de construção públicos ou privados. As obrigações de 
oferta fornecem ao proprietário do projeto a segurança de que o licitante vencedor assinará 
o contrato e atenderá aos requisitos das especificações da oferta.

Garantia de Obrigações Aduaneiras
Uma garantia aduaneira ou caução aduaneira é uma declaração de garantia feita por um 
importador. Serve como seguro que o detentor do título pagará os impostos e taxas de 
importação apropriados para a remessa.

Garantia de Viagem
É uma forma de seguro que deve ser comprada pelas agências de viagens. O caução 
garante que o agente de viagens lide com dinheiro e transações de forma legal e ética. Se o 
dinheiro for mal utilizado ou ocorrerem fraudes, o cliente será reembolsado pela agência de 
caução.

Garantia de Obrigação e Permissão
Um título de licença e permissão protege os consumidores contra danos, garantindo que as 
empresas cumpram as leis e outros regulamentos impostos pelas agências governamentais 
federais, estaduais e locais. Cada título de licença é distinto para um setor específico e 
protege os consumidores e / ou o estado contra possíveis danos.

Garantia de Trabalhistas e Materiais
Títulos trabalhistas e materiais, também conhecidos como títulos de pagamento, garantem 
que a empresa pagará a seus subcontratados diretos, fornecedores, vendedores e 
trabalhadores por materiais e serviços fornecidos sob o contrato vinculado.



TERMOS E
CONDIÇÕES

Investidores Imobiliários;
Companhias de Construção;
Empreiteiros e subcontratados de serviços.

Quem pode subscrever esta Apólice?

Coberturas Adicionais:

Danos em máquinas e equipamentos auxiliares;
Demolição e remoção de detritos;
Despesas adicionais com horas extras, trabalho noturno ou feriados e 

transporte expresso, excluindo frete aéreo;
Despesas de frete aéreo;
Honorários de especialistas;
Perda ou dano à propriedade adjacente pertencente ao desenvolvedor;
Responsabilidade civil;
Responsabilidade civil cruzada.

Termos e Condições

As condições e a cobertura podem diferir com base em cláusulas específicas 
nas apólices individuais. Peça ao seu corretor para explicar os benefícios e 
exclusões adicionais referentes à sua apólice. As informações fornecidas são 
apenas conselhos gerais e não levam em consideração suas circunstâncias ou 
necessidades pessoais. Consulte o nosso guia de serviços financeiros, que 
contém detalhes de nossos serviços e como somos pagos.

Para nos permitir ajudá-lo, solicitamos que você entre em contato connosco:
Para Sinistros: +(258) 86 100 0055
sinistros@palmaseguros.co.mz
Para Informações: +(258) 21 422 551 / 800 422 422
info@palmaseguros.co.mz
www.palmaseguros.co.mz

O que não é coberto:

Perdas e ferimentos resultantes direta ou indiretamente de guerra (declara-
da ou não), guerra civil, invasão, atos de inimigos estrangeiros, hostilidades e 
operações de guerra, rebelião, insurreição, revolução, movimentos populares;

Coberturas:

Danos durante a construção / montagem;
Incêndio, tempestade, inundação e outros desastres naturais;
Responsabilidade de terceiros, que inclui danos à propriedade circundante;
Teste, colocação em operação.

Perdas, danos e ferimentos resultantes de actos de terrorismo;
Perdas e danos resultantes de actos de sabotagem;
Perdas, danos e ferimentos resultantes direta ou indiretamente de 

explosões ou qualquer outro fenômeno de qualquer natureza, relacionados a 
uma fissão atômica ou nuclear;

Danas resultantes de retificações, reparos ou substituições inerentes a 
defeitos de materiais, má execução de trabalho, mão de obra ou fundição;

Danos causados nos pisos pelo uso antes de sua construção definitiva;
Danos e perdas Causados por deterioração devido à falta de desgaste, 

desgaste normal, ferrugem, corrosão, oxidação, arranhões em superfícies 
polidas ou pintadas, danos a tijolos ou revestimentos refratários.

Seguro de
Construção & MontagemCompanhia de Seguros, SA

*Exclusivo Palma Companhia de Seguros, SA.

Cada projeto de construção ou montagem é diferente e realizado em um ambiente diferente e sob diferentes condições naturais. Mesmo com um excelente 
gerenciamento de riscos, não é possível prever todos os potenciais riscos que podem levar a danos. Palma Companhia de Seguros, SA. tem a capacidade de 
fornecer uma apólice que protege os participantes da construção contra os riscos de ferimentos acidentais, danos no local da obras. Abrange perdas ou danos 
materiais decorrentes de atos repentinos e imprevistos que ocorrem durante a execução de tais obras.



PESSOAS SEGURAS BENEFICIOS / CAPITAL SEGURO

Tomador do Seguro / Cônjugue

Idade: 0 - 4 anos

Idade: 4 - 14

Idade: 14 - 24

Nado Morto

Pais / Sogros

20,000.00 MZN

3,500.00 MZN

10,000.00 MZN

15,000.00 MZN

3,500.00 MZN

Nado Morto 3,500.00 MZN

3,500.00 MZN

OPÇÕES DE COBERTURA BENEFICIOS / CAPITAL SEGURO

Tomador do seguro somente

Tomador do seguro + Cônjugue

Tomador do seguro + Cônjugue + Filhos 
Dependentes até o nº máximo de 5, com 
idade máxima de 24 anos

Tomador do seguro + Cônjugue + Filhos + 1 
Dependente
Tomador do seguro + Cônjugue + Filhos + 2 
Dependente
Tomador do seguro + Cônjugue + Filhos + 3 
Dependente

1,100.00 MZN

1,320.00 MZN

1,540.00 MZN

2,090.00 MZN

2,970.00 MZN

4,480.00 MZN

3,640.00 MZN

TERMOS E
CONDIÇÕES

O que não é coberto:

Tabela de Capitais Seguros 

Despesas de Funeral;
Repatriamento dos Corpos

Suicidio e morte por doença ocorrida no decurso dos primeiros 60 (sessen-
ta) dias, a contar da data do início do seguro.

NOTA 1: Para a adesão de membros compreendidos entre 66 e 75 anos, os 
prémios respectivos são como segue:

NOTA 1: Os prémios deste seguro referem-se ao prazo de um ano.

OBSERVAÇÃO: É extensiva a incorporação neste seguro, de Netos, Sobrinhos e 
Outros Parentes afins, desde que se prove por declaração escrita pelo chefe do 
agregado familiar, que estão a seu cargo.

Seguro
FuneralCompanhia de Seguros, SA

*Exclusivo Palma Companhia de Seguros, SA.

Termos e Condições

As condições e a cobertura podem diferir com base em cláusulas específicas 
nas apólices individuais. Peça ao seu corretor para explicar os benefícios e 
exclusões adicionais referentes à sua apólice. As informações fornecidas são 
apenas conselhos gerais e não levam em consideração suas circunstâncias ou 
necessidades pessoais. Consulte o nosso Consultor de Vendas.

Para nos permitir ajudá-lo, solicitamos que você entre em contato connosco:
Para Sinistros: +(258) 86 100 0055
sinistros@palmaseguros.co.mz
Para Informações: +(258) 21 422 551 / 800 422 422
info@palmaseguros.co.mz
www.palmaseguros.co.mz

Coberturas:

Quando um ente querido morre, a família enlutada sofre muita dor. No entanto, eles querem nada menos do que um envio respeitoso, pacífico, livre de estresse 
e adequado. Palma Companhia de Seguros, SA. entende que este é um período muito sensível e emocional para uma família. Temos compaixão e simpatia pelas 
famílias enlutadas, portanto, queremos remover o ônus financeiro providenciando um Seguro de Funeral.

Tabela de Prémios

Tomador do seguro + Cônjugue + Filhos + 4 
Dependente



Termos e Condições

As condições e a cobertura podem diferir com base em cláusulas específicas 
nas apólices individuais. Peça ao seu corretor para explicar os benefícios e 
exclusões adicionais referentes à sua apólice. As informações fornecidas são 
apenas conselhos gerais e não levam em consideração suas circunstâncias ou 
necessidades pessoais. Consulte o nosso guia de serviços financeiros, que 
contém detalhes de nossos serviços e como somos pagos.

Para nos permitir ajudá-lo, solicitamos que você entre em contato connosco:
Para Sinistros: +(258) 86 100 0055
sinistros@palmaseguros.co.mz
Para Informações: +(258) 21 422 551 / 800 422 422
info@palmaseguros.co.mz
www.palmaseguros.co.mz

O que não é coberto:

Perda ou dano como resultado de experimentos de sobrecarga;
Desenvolvimento gradual de anormalidades, defeitos e rachaduras;
Perdas e danos resultantes de atos de sabotagem;
Defeitos pré-existentes na maquinaria antes do início da apólice;
Danos intencionais ou maliciosos ou vandalismo.

Coberturas:

Avaria na máquina devido a curto-circuito, excesso de tensão e projeto 
elétrico defeituoso, material defeituoso e fundição defeituosa que se manifes-
tam após o período de garantia devido a falhas elétricas e mecânicas;

Danos sofridos pelas máquinas devido a erros de projeto, cálculo, fabricação 
ou montagem;

Condições operacionais anormais da máquina;
Descuido e falta de habilidades operacionais nas operações e gerenciamen-

to de máquinas;
Perdas e danos devido a furto ou roubo;
Queda, impacto e colisão resultando em avarias;
Danos externos devido a incêndio, inundações, explosões, greve de 

iluminação, granizo e colisões.

Seguro de
Avaria de MáquinasCompanhia de Seguros, SA

*Exclusivo Palma Companhia de Seguros, SA.

O seguro de avaria de máquinas destina-se a fornecer às empresas ou indústrias um seguro contra acidentes para máquinas, cobrindo danos que podem ocorrer 
repentina e inesperadamente. O que pode causar perda de importância relativa e afetar o curso normal de um negócio. Palma Companhia de Seguros, SA. 
entende que é importante fazer os reparos ou substituições necessárias, portanto, fornecemos uma apólice que cobre os danos das máquinas, fazendo com que 
seus negócios continuem funcionando ininterruptamente.



TERMOS E
CONDIÇÕES

Falecimento ou Incapacidade Permanente por Acidente
ou Doença.

Este evento imprevisível, ocorra por acidente ou doença, coloca o mutuário numa situação 
irreversível de incumprimento da obrigação de pagar as prestações mutuarias junto do 
Banco. Palma Companhia de Seguros, SA. por forca da transferência do risco, líquida 
mediante simples verificação da ocorrência e suas circunstâncias e notificação do valor do 
capital em divida.

Incapacidade Temporária por Acidente ou Doença
Desde que a Pessoa Segura, Titular do Contrato de Crédito Individual, fique impossibilitada 
de trabalhar (por acidente ou doença natural), por um período superior a 30 dias, Palma 
Companhia de Seguros, SA. substituirá o devedor nas prestações periódicas em dívida.

Desemprego Involuntário
Se a Pessoa Segura, Titular do Contrato de Crédito Individual, for trabalhador por conta de 
outrém e ficar desempregada ininterruptamente, por um período não inferior a trinta dias, 
Palma Companhia de Seguros, SA. pagará ao credor um valor igual à prestação periódica. 

Hospitalização de Pessoas com Emprego por Conta
Própria

Se a Pessoa Segura, Titular do Contrato de Crédito Individual, estiver na situação de 
Hospitalização mais de sete dias, Palma Companhia de Seguros, SA. o substituirá no 
pagamento da prestação vencida ou a vencer.

Termos e Condições

As condições e a cobertura podem diferir com base em cláusulas específicas 
nas apólices individuais. Peça ao seu corretor para explicar os benefícios e 
exclusões adicionais referentes à sua apólice. As informações fornecidas são 
apenas conselhos gerais e não levam em consideração suas circunstâncias ou 
necessidades pessoais. Consulte o nosso guia de serviços financeiros, que 
contém detalhes de nossos serviços e como somos pagos.

Palma Companhia de Seguros, SA. deverá ser informada da ocorrência de 
sinistros, no prazo de 30 dias, pela Pessoa Segura ou no caso de morte, por um 
dos seus herdeiros. A invalidez, a incapacidade por doença ou acidente e ainda 
a garantia em caso de desemprego terão obrigatoriamente de ser 
demonstradas e provadas. Para tal deverão ser solicitados impressos próprios 
para este tipo de sinistro.

Para nos permitir ajudá-lo, solicitamos que você entre em contato connosco:
Para Sinistros: +(258) 86 100 0055
sinistros@palmaseguros.co.mz
Para Informações: +(258) 21 422 551 / 800 422 422
info@palmaseguros.co.mz
www.palmaseguros.co.mz

O que não é coberto:

Actos ou omissões dolosas da Pessoa Segura, bem como o suicídio;
Incapacidades ou doenças pré-existentes à data de início do seguro;
Afecções originadas por alcoolismo, toxicomania ou uso de estupefacientes 

ou outras drogas não prescritas por médico;

Coberturas:

Seguro de
Proteção de Crédito IndividualCompanhia de Seguros, SA

As linhas de crédito são produtos chaves para Instituições Financeiras, nomeadamente Bancos Comerciais, Investimento e Cooperativas de Crédito. Sendo que representam 
uma grande fonte de rendimento económico para estas entidades. Todavia, o risco de incumprimento esta sempre presente em cada contrato de crédito que uma instituição 
de crédito celebra. O risco de incumprimento de cada cliente é particular e mesmo depois de uma análise completa, este risco não é completamente eliminado. Palma 
Companhia de Seguros, SA. representa a melhor solução de mitigação ou melhor, eliminação de risco de incumprimento por parte do mutuário, em caso de morte, 
incapacidade permanente ou temporária por acidente ou doença e desemprego involuntário. Em qualquer dos eventos acima mencionados, os Bancos transferem os riscos 
de incumprimento para a Seguradora, dentro dos limites contratuais. Desta forma os Bancos se concentram na expansão do crédito e aumento da quota de mercado neste 
segmento de crédito.

Afecções por Psicopatologias de qualquer natureza, bem como doenças 
sem comprovação clínica;

Incapacidade que seja consequência de agitação, greves, tumultos, guerra e 
insurreição armada;

Revogação do contrato de trabalho por acordo das partes;
Despedimento devido a motivos de ordem disciplinar.

*Exclusivo Palma Companhia de Seguros, SA.



Além dos beneficios de segurança, gestão da frota, apoio na prevenção de roubo e furto, e na transparência no processo de distribuição na área de logistica apontam como principais 
beneficios os seguintes:

Recuperação em caso de Roubo ou Furto
Com um rastreador instalado no seu carro as chances de recuperação após um sinistro de 
roubo ou furto são maiores.

Prémio de Seguro mais baixo
O seguro do seu veiculo torna-se mais baixo pois com o rastreador a chance do roubo ou 
furto diminui e facilita a recuperação do automóvel na ocorrência dessas situações.

Controle de Custos
Para empresas com uma frota de carros, o rastreio veicular torna-se util e vantajoso, 
possibilitando o controle sobre cada viatura utilizado pela empresa.

Beneficios:

Garante o monitoramento em tempo real dos veículos permitindo maior controle da velocidade, alertas de desconectividade da bateria e o posicionamento de 10 em 10 segundos, através 
da plataforma Web e a aplicação Mobile. Permite acesso e mobilidade remota do seu veículo em caso de furto ou roubo na via pública através de GPS e GPRS, com assistência técnica 24/7.

Gestão de Frota

Tenha uma visão em tempo real do posicionamento e situação de cada veículo, eliminando o uso indevido, melhorando assim a sua gestão de rotas e prazos, atendendo seus clientes de 
maneira mais assertiva. O melhor e mais simples sistema de rastreamento veicular GPS do Mercado!

Monitoramento

Rastreamento Automóvel
Palma Tracker (app)

Companhia de Seguros, SA

Sabemos que a segurança é um dos factores indispensáveis para se pensar quando se possui um veículo automóvel. Por isso, tomamos medidas preventivas que nos ajudam 
a proteger quem utiliza o veículo, seja como motorista ou passageiro. Além dessas medidas, o rastreamento de veiculos automoveis facilita a gestao de frota e se tornou nos 
ultimos anos componente fundamental do seguro automóvel. Palma Companhia de Seguros, SA. dentro da sua visao tecnologica e inovadora desenvolveu a aplicacao 
PalmaTracker como forma de apoiar os seus clientes a garantir melhor segurança do seu veículo e aumentar a produtividade e rentabilidade do seu negocio com controle 
da sua frota em tempo real.

*Exclusivo Palma Companhia de Seguros, SA.

Planei as actividades do seu veículo usando um roteiro, elimine a ociosidade e indisponibilidade da frota, actue de forma activa em suas operações (Entregas e Serviços). Notifique seus 
clientes com alertas automáticas de previsão de chegada, incluindo atrasos ou imprevistos.

Entregas e Serviços

Controle infracções ligadas ao excesso de velocidade, remoção da bacteria sem aviso prévio, o estado operacional da viatura (ligado ou desligado), a localização da sua frota em tempo real.

Alertas
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CONTACTOS:

Celular: +(258) 86 100 0055
Telefone/Fax: +(258) 21 422  551

Linha Verde: 800 422 422
info@palmaseguros.co.mz
www.palmaseguros.co.mz
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