Centro de Infurma;;ao, Mediac;ao, Prnvedoria e Arbitragem de Seguros
ARBITRAGEM A-2018/30LP

A pretensao do reclamante,
, e a condena�ao da reclamada
no
pagamento da quantia de€ 1.176,75, a tftulo de repara�ao de danos do vefculo, ao abrigo da
sua ap61ice de seguro n2
Houve contesta�ao que se encontra a fls.36 e seguintes do processo. A posi�ao da reclamada e
que o sinistro participado e inerente a opera�ao de descarga da responsabilidade de terceiros,
fora do ambito do seguro autom6vel.
Oreclamante considera que os danos do seu vefculo, sao da responsabilidade do rebocador ate
ao fim da opera�ao de descarga em seguran�a.
As guias de despesas processuais estao pagas.
Finda a produ�ao de prova resultaram provados os seguintes factos:
1- O reclamante e proprietario do vefculo
, de marca Seat modelo Altea;
2- 0 sinistro em causa, caracterizado pela descarga do vefculo do reclamante que estava a
ser transportado por um reboque, ocorreu nas instala�oes da oficina;
3- 0 reclamante contratou com a redamada um seguro de responsabilidade civil produto
denominado
com cobertura de danos pr6prios e multi-assistencia, titulada
pela ap61ice
, pelas 17h, o reclamante chamou, atraves da sua
4- No dia
seguradora, um reboque para fazer o transporte da viatura acima identificada em 1,
por motive de avaria, a oficina
sita na Rua
no Montijo;
5- 0 transporte foi efectuado pelo vefculo
, da firma com sede no
,
Pinhal Novo;
6- 0 mecanico da oficina entrou na viatura quando esta ainda se encontrava na
plataforma;
7- 0 carro saiu de cima do reboque com a porta aberta e embateu noutro vefculo dentro
da oficina;
8- O reclamante obteve um or�amento de repara�ao de danos na porta e guarda-lamas
frente esquerda do Bl que ascende a€ 1.176,75, valor com IVA.

Os factos acima enunciados resultam da aprecia�ao crftica de toda a documenta�ao junta ao
processo pelas partes, nomeadamente, certificado de matrfcula de fls. 10; Or�amento de fls. 11;
condi�oes particulares da ap6lice da reclamada de fls. 12; correspondencia trocada entre o
reclamante e o servi�o de assistencia em viagem de fls. 39 e dos dos documentos juntas em
audlencla. E ainda dos depoimentos prestados por
Da correspondencia trocada com o servi�o de assistencia em viagem, a fls. 39, carta de
30/10/2017 com a ref� 17447828 relativa a ap61ice em questao do vefculo do reclamante, e
referido: "durante a presta�ao do servi�o de reboque, na chegada a oficina o encarregado da
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mesma entrou dentro do vefculo, destravou-o e retirou-a do reboque. Por lapso, nao tera
fechado a porta originando o embate do veiculo".
Das declara�oes acima referidas resulta confirmada a esse do reclamante de que estando em
curso o servi�o de reboque, antes de o mesmo terminar, com a descarga do vefculo
transportado, ocorreu manuseamento indevido e embate com a porta do vefculo Bl aberta. Ora,
tais circunstancias sao reconhecidamente an6malas a normal descarga do vefculo, e como tal,
nao pode delxar de ser considerado um sinistro lnerente ao servi�o de transporte, pols o mesmo
conclui se com a corn pfeta descarga do vefculo, o que ocorreu de forma tal que provocou danos.
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Ora, a interven�ao do encarregado da oficina, a par da interven�ao do transportador, na referida
opera�ao nao ocorreu em condi�oes de seguran9a, o que provocou danos no vefculo
propriedade do reclamante. Sendo certo que ate a completa descarga do vefculo, permanece a
presta9ao do servi�o de assistencia do transportador.
Nestes termos, ficou demonstrado que durante a presta�ao do servi90 de reboque, na opera�ao
de descarga do vefculo do reclamante.do vefculo transportador, ocorreram danos no Bl. Assim,
os concretos passos, de correcta a inclina9ao da plataforma de descarga, retirada das cintas e
do cabo de a90, conforme descrito pelo reclamante, a par de, o mecanico ter destravado o carro
em simultaneo, embora nao concretamente apuradas as circunstancias, nao altera que estas
interven9oes ocorreram no processo de descarga, e por isso, inclufdos na presta�ao do servi�o
de assistencia em viagem que se insere no contrato celebrado entre reclamante e reclamada.
0 pedido de repara9ao de danos foi configurado pelo reclamante contra a reclamada, como
danos decorrentes da presta9ao de servi90 de assistencia em viagem que no caso e
assegurada, nos termos contratuais, pela firma
com quern foram encetadas
diligencias relativas ao sinistro participado, porquanto a opera�ao de descarga inserida no
servi90 de assistencia em viagem, tat como defende o reclamante, nao estava conclufda,
aquando da produ9ao de danos. O ambito em causa e o da presta9ao contratual prevista por
uma concreta cobertura facultativa, fora do ambito do seguro obrigat6rio.
A reclamada invoca que a a police em questao previ! a franquia de €150,00. A franquia prevista
na ap6lice aplica-se as coberturas de choque, colisao ou capotamento, incendio, raio e/ou
explosao; riscos da natureza; actos maliciosos. A
previ!:
"Franquia de OKM, falta de combustive!, furo de pneu, perda de chaves ou falta de bateria de
acordo com o nQ 1 do artigo 8Q das Condi�oes Gerais -nao estipula o pagamento de qualquer
franquia a cargo do tomador.
Pelo exposto, a despesa inerente a repara�ao do vefculo do reclamante pelos danos
decorrentes do servi�o de asslstencia em viagem, cobertura contratada na a police de seguro
em questao, e em primeira linha conforme configurado, face ao reclamante lesado, da
responsabilidade da reclamada por for�a do referido contrato, pois nao foi demonstrado pela
reclamada conforme
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!he competia, antes se encontra reconhecido conforme explanado que o servi�o em questao
tenha sido normalmente conclufdo.
Decisao: Por todo o exposto, condena-se a reclamada no pagamento ao reclamante da quantia
de€ 956,71 que sera acrescido do valor do !VA de €220,04 se demonstrado o seu pagamento, o
que se decide ao abrigo do artigo 762Q e 799g do C6digo Civil.
Notifique.
Lisboa,
)
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