Centrn de I.,fo,ma.;ao, Media.;ao, Provedoria e Arbitragem de Seguros
ARBITRAGEM MR-2017/2756LP

A pretensao do reclamante,
, e a condenac;ao da reclamada,
, no pagamento da quantia de € 6.999,90, ao abrigo da cobertura de furto ou roubo da sua
ap61ice de seguro multirrisco.
Houve contestac;ao que se encontra a fls.54. As guias de despesas processuais encontram-se
pagas. As partes sao legftimas, o tribunal e competente, nao ha excep,oes ou questoes prevlas
a apreciar que obstem ao conhecimento do pedido.
Finda a produ,ao de prova, resultaram provados os seguintes factos:
1· O Reclamante contratou com a reclamada um seguro multirrlscos habitac;ao, para o
conteudo do im6vel sito na Rua
, no
,
titulado pela ap6Iice n2
, com o capital seguro de€ 25.328,73;
2· Foi feita uma participa,ao de sinistro via "call center" dia 21/7/2016;
::!· Correspondendo o sinistro ao seguinte: "furto, danos na porta da arrecada,ao e furto
de conteudo, nao sabe ao certo a data do assalto pois estava de ferias";
4· A reclamada aceitou a existencia do sinistro;
5· Par comunicac;ao da reclamada datada de 27/04/2017 relativamente a ocorrencia de
04/06/2016, existiram documentos nao foram considerados coma comprovativos da
posse dos bens reclamados;
6· Nomeadamente, um Marcador Dye Dam beje no valor de €1.099,95;
7· Um Marcador Dye M2, Carbon Verde/preta, .no valor de€1.599,95;
8· Foi apresentada queixa·crime contra desconhecidos na autoridade policial;
9. Foi fixado o valor de € 4.865,52, de indemniza,ao, quantia colocada a disposi,ao do
reclamante em 2 janeiro 2017;
10· Na lndemnizac;ao referida, o reclamante nao foi ressarcido pelo furto dos artigos
t;lescritos na acta com os numeros 19, 30 e 31;
11- 0 contrato tinha como valor maxima seguro 35% do valor do seguro para o conteudo,
com o limite de€ 2.500,00 por cada objecto, conjunto ou colec;ao.
Os factos acima enunciados resultam da aprecia,ao crftica de toda a documenta,ao junta ao
processo pelas partes, nomeadamente, carta da reclamada de fls. 12, declara,ao de fl. 13; acta
tecnica de tis. 18; informa,oes pre- contratuais de fls. 20 e seguintes; condi,oes particulares da
ap6Iice de fls. 39 e 58, e condi,oes gerais e especiais da ap61ice de fls. 60 e seguintes; proposta
de seguro; autorizac;ao de debito; carta da reclamada datada de 24/06/2016 de fls. 78 e recibo,
documentos juntas pela reclamada, e ainda par ultimo dos documentos juntas em audiencia
pelo reclamante. E ainda dos depoimentos prestados por
e
, bem como das
declarac;oes do reclamante.
Da documenta,ao que foi junta ao processo pelo reclamante em audiencia e do depoimento
prestado resulta demonstrado que o marcador DYE DAM DE, pode ser melhor identificado coma
marcador DYE DAM Dark Earth de car beje, assim coma o marcador Dye M2 Carbon equivaler
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ao designado Carbon/Lime ou Preto/Verde, de onde nao ter resultado provado que nao
coincidem os marcadores indicados as autoridades e ao perito.
Ja relativamente a 4(quatro) Marcadores Dye DM 15 azul no valor de €1.000,00, na referenda
constante do processo relativa a tais bens, fls. 14 a 17, diz respeito efectivamente a terceiros
que nao o reclamante, e nao foi produzida concreta prova sobre a posse de tais bens.
Maisalega a reclamada que os objectos furtados da arrecada,ao, consistiam num risco agravado
pelas reduzidas condi,oes de seguran,a, contudo, podera nao relevar tal facto, na seguinte
medida, a Fis. 61 do processo, nas defini,oes contidas na Clausula 1• das Condi,oes gerais da
ap61lce consta: "Consideram-se, igualmente, parte integrante do ediffcio ou frac,ao: as
arrecada,oes, garagens (... )" de onde a existencia de bens guardados em arrecada,oes ou
garagens, ainda que possam oferecer menores condi,oes de seguran,a .nao deixam de estar
abrangidos nos termos contratuais. Por outro lado, na proposta de seguro respectiva, consta
que existem bens em arrecada,oes ou garagens, pelo que o risco foi correctamente identificado.
Nas defini,oes de Contet'.ido ou recheio, pode ler-se: lntegram o contet'.ido ou recheio seguro
os seguintes bens m6veis desde que se encontrem na residencia do Segurado identificada nas
Condi,oes Particulares: Valores (... ) ObjectosEspeciais(... )Armas(... ) Cole,oes, etc.
Quanto aos "bens existentes nas arrecada,oes ou garagens, fechadas e de uso privativo e
exclusivo do Segurado, desde que tal conste das Condi,oes Particulares, sem prejufzo da
necessida.de da sua identifica,ao e valoriza,ao sempre que prevista nas presentes Condi,oes
Gerais ou seja solicitado pelo segurador. Salvo conven,ao em contrario expressa nas Condi,oes
Particulares, nao se encontram garantidos os bens enquadraveis nas defini,oes do presente
contrato, em "Valores" e "Objectos Especiais", bem como dinheiro."
Dos esdarecimentos prestados em audiencia pelo perito resultou que a inclusao na categoria
de objectos especlals das condi,oes da ap61ice resulta da qualifica,ao dos marcadores como
armas. 5ucede que taf interpreta,ao viola a Lei n. 2 5/2006, de 23 de Fevereiro, que aprova o
regime jurfdico das armas e suas muni,oes, na reda,ao que lhe e dada pela Lei n. 2 17/2009 de
6 de Maio. Este diploma que procede a segunda altera,ao a lei das Armas, introduz a alfnea b}
do n2 4 do Artigo 12 que diz 4 - Ficam tambem exclufdos do ambito de aplica,ao da presente
lei:
(... ) b) Os marcadores de paintball, respectivas partes e acess6rios.
Portanto, a qualiflca,ao como objecto especial, nunca podera ter por fundamento os
marc.adores. de paintball integrarem o conceito de arma, pois a lei exclui expressamente tal
entendimento.
Assim, o motivo da exclusao da indemniza,ao, teve por fundamento o facto de os objectos em
questao, marcadores de palntball, serem consideradas armas, e por essa via,-exclufdos do rol de
objectos a indemnizar, uma vez que resultou demonstrada a fixa,ao de quantum indemnizat6rio
ao reclamante, ta1 como referido no Ponto 9 acima.
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Por outro lado, os marcadores em causa nao constituem objectos especiais, por via de valor
unitario, pois nao atingem € 2.500,00 cada. Contudo, entendidos como um conjunto de
marcadores, estao limitados ao referido valor. De facto, o conjunto ou cole,ao, superior ao
estabelecido nas Condi,oes Particulares, (€2.500,00) s6 estarao seguros por valores superiores,
quando devidamente identificados e valorizados no contrato.
Esta especifica,ao nao resultou demonstrada contratualmente, por isso, o conjunto de
marcadores nao pode ser indemnizado em mais de€ 2.500,00.
Pelo exposto, na procedencia parcial da presente reclama,ao, vai a reclamada
condenada no pagamento ao reclamante da quantia de € 2.500,00, indo absolvida do mais
peticionado, o que se decide ao abrigo das condi,oes da ap61ice de seguro celebrado entre as
partes.
Decisao:

Notifique.
Lisboa, 21 de Jun ho de 2018.
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