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ARBITRAGEM IND2020/2655/IRG 

Ao ........................... nas suas instalações sitas na Av. Fontes Pereira de Melo nº 11 - 9° Esq, em Lisboa, 

reuniu, sob a presidência do Arbitro, Dr. ............................, assessorado pelo Dr. .........................., o Tribunal 

Arbitral CIMPAS, com vista à resolução do litlgio emergente de sinistro automóvel com as seguintes 

partes: 

RECLAMANTE 

RECLAMADA 

• .............................., devidamente identificadas nos autos.

Aberta a audiência, verificou-se estarem presentes: 

- O Reclamante - ..........................

- A Mandatária da Reclamada - Dr". ..............................

Finda a produção de prova foram dados como provados os seguintes factos: 

1. A Reclamada celebrou com o Reclamante um contrato de seguro do ramo assistência, titulado pela

apólice n.0 ............................ que tem por objeto segurar as posslveis perdas pecuniárias que 

o Reclamante possa ter face a Dano Acidental, Furto Qualificado ou Roubo, dentro do perlodo

de vigência do contrato.

2. O objeto seguro pela apólice contratada é um computador portátil de marca .........., modelo ..............

3. O capital máximo do seguro é o valor de aquisição do equipamento segurado € ..............

4. No dia ....../........./............... na Av. ...................., o veiculo do Reclamante foi assaltado.

5. O veiculo encontrava-se fechado à chave pelo que, para aceder ao interior do mesmo, foi partido o 

vidro de uma das janelas.

6. Na sequência do assalto foram furtados o computador de marca ........................................., um tablet de 

marca ..............e uma calculadora cientifica de marca ...........

7. O Reclamante escondeu a mochila que continha o computador e outros bens debaixo do banco ao 

lado do do condutor.

8. A ai. e) das EXCLUSÕES ESPECIFICAS DA COBERTURA DE ROUBO E FURTO QUALIFICADO 

das Condições Gerais da apólice contratada tem a seguinte redação: "e) Furto Qualificado se o 

Equipamento Segurado é subtraido de um veiculo com motor quando o mesmo não esteja encerrado 

com chave, e que não se tenham tomado as devidas precauções para ocultar o Equipamento 

Segurado no porta-bagagens fechado ou no porta-luvas fechado".
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Nada mais se apurou de relevante quanto à decisão a tomar. 

Do Direito 

\O..i..0,1 
ar_. 

CENTROS 

DE AR8ffRAOEM 

O Tribunal é competente. As partes têm personalidade e capacidade judiciária, assim como são legitimas. 

Não há outras exceções, nulidades, ou questões a decidir. O Tribunal arbitral fundou a sua convicção 

quanto aos factos dados como provados na prova documental junta aos autos e nas declarações de parte. 

Os contratos de seguro regem-se pelas cláusulas neles inseridas e aceites por ambas as partes e, 

supletivamente, pelo disposto na lei (art.ºs 1° e 11 ° do DL 72/2008, de 16 de Abril). Assim, para que a 

Reclamada possa assumir a responsabilidade pelos prejulzos sofridos pelo Reclamante é necessário que 

o sinistro esteja abrangido por algumas das coberturas contratadas e que não se verifique preenchida uma

cláusula de exclusão do âmbito de cobertura do seguro.

Ora o seguro em causa abrange as situações de furto qualificado, como a dos autos e cobre um dos 

objetos furtados -o computador portátil ........... -, que estava escondido dentro de uma mochila debaixo do 

banco do veiculo, encontrando-se este fechado à chave. No entanto, alega a Reclamada que se verifica 

uma das cláusulas de exclusão porque o computador deveria estar escondido ou no porta luvas ou no porta 

bagagem do veiculo. Vejamos se assim é. 

A ai. e) das EXCLUSÕES ESPECIFICAS DA COBERTURA DE ROUBO E FURTO QUALIFICADO das 

Condições Gerais da apólice contratada tem a seguinte redação: "e) Fullo Qualificado se o Equipamento 

Segurado é subtraido de um veículo com motor quando o mesmo não esteja encerrado com chave, e que 

não se tenham tomado as devidas precauções para ocultar o Equipamento Segurado no polia-bagagens 

fechado ou no polia-luvas fechado". Nos termos desta cláusula, para que se verifique a exclusão do furto 

qualificado do âmbito da cobertura em causa é necessário que, cumulativamente, se verifiquem as 

seguintes condições: 1. Que o equipamento segurado seja subtraido de um veiculo a motor; 2. Que o 

veiculo não esteja encerrado com chave; 3. Que não se tenham tomado as devidas precauções para ocultar 

o equipamento segurado no porta bagagens fechado ou no porta luvas fechado. Significa isto que basta a

não verificação de alguma destas condições para que a exclusão não se aplique - se assim não fosse ter

se-ia utilizado "ou" e não "e" na referida cláusula. Ora o equipamento foi subtraido de um veiculo a motor

e, embora o Reclamante tenha tomado precauções para esconder o equipamento, este não estava ocultado

nem no porta bagagens nem no porta luvas, mas o veiculo estava fechado à chave, ou seja, das três

condições apenas se verificam duas, pelo que, é forçoso concluir que a exclusão em causa não se aplica.
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Assim sendo, a Reclamada é responsável pela substituição do computador furtado por um igual ou, não 
sendo passivei, por um com as mesmas caracterlsticas técnicas até ao limite máximo do capital 
contratado de €........... 

Pelo exposto, considera-se a presente reclamação procedente por provada e, consequência, condena-se 
a Reclamada no pedido. 

Notifique. 

Arbitro 
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