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DECLARAÇÃO DE SEGURO 

 

A Fairfax Brasil Seguros Corporativos S/A, com sede na cidade de São Paulo, à Alameda Santos, 1940 – São 

Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.793.428/0001-92 declara, a quem possa interessar, que a empresa 

TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.195.643/0001-99 e suas filiais, contratou 

apólice de seguro de Transporte RCTRC e RCF-DC, emitidas sob nºs Em emissão com vigência a partir das 24h 

de 31/10/2021 até às 24h de 31/10/2022.  

 

A responsabilidade da Seguradora por veículo transportador / viagem / meio de transporte / evento e / ou por 

acumulação em qualquer localidade coberta por este seguro fica limitada a: 

 

RCTR-C: 

➢ R$ 3.500.000,00 (Três milhões e quinhentos mil reais) para demais mercadorias; 

➢ R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais): Exclusivamente para operação de celulares; 

➢ R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para Armas, Armamentos e Munições 

➢ R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais): Exclusivamente para a Cobertura Particular para Avarias Particulares  

➢ R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cobertura adicional de Limpeza de pista  

 

RCF-DC: 

➢ R$ 3.500.000,00 (Três milhões e quinhentos mil reais) para demais mercadorias; 

➢ R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais): Exclusivamente para operação de celulares; 

➢ R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para Armas, Armamentos e Munições 

 

A apólice em questão tem por objetivo garantir, até o limite máximo de garantia contratado e de acordo com as 

condições contratuais de seguro, o pagamento da indenização ao Segurado por prejuízos ocorridos e 

devidamente comprovados decorrentes dos riscos cobertos. 

 

A finalidade da presente declaração é apenas a de indicar a existência do seguro, ficando a cobertura de 

eventuais sinistros condicionada ao cumprimento das cláusulas e condições do contrato de seguro. 

 

Atenciosamente, 

 

  


