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RISCOS EXCLUÍDOS
São expressamente excluídos de todas as garantias deste Seguro os eventos ocorridos em consequência:
a) de qualquer tipo de doença, incluídas as profissionais, LER/DORT, fibromialgias e síndromes miofasciais, 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;
b) de ato ilícito doloso do SEGURADO, do BENEFICIÁRIO ou de representante de um ou de outro; e no caso de
seguros contratados por pessoas jurídicas, estão excluídos os danos causados por atos ilícitos dolosos praticados por
seus sócios controladores, dirigentes e administradores, pelos beneficiários e pelos respectivos representantes;
c) 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;
d) 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;
e) de tratamentos e/ou cirurgias experimentais, exames e/ou medicamentos ainda não reconhecidos pelo Serviço
Nacional de Fiscalização de Medicina e Farmácia e suas consequências;
f) de atos terroristas;
g) do suicídio ou da tentativa de suicídio ocorrido nos 2 (dois) primeiros anos de vigência inicial da cobertura individual;
h) de furacões, ciclones, terremotos, maremotos, erupções vulcânicas e outras convulsões da natureza;
i) de ato reconhecidamente perigoso que não seja motivado por necessidade justificada e/ou prática, por parte do
SEGURADO, de atos ilícitos ou contrários à lei;
j) de perturbações e intoxicações alimentares de qualquer espécie, bem como as intoxicações decorrentes da ação de
medicamentos, salvo quando prescritos por médico, em decorrência de acidente coberto; e
k) de epidemias e pandemias declaradas por órgão competente.
Os riscos excluídos previstos nos itens D e I não se aplicam aos casos em que o acidente pessoal sofrido pelo
SEGURADO provier da 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.
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