
 
 

 

SEGURO DVT – IMFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

Nossa cobertura prevê tudo o que possa ser acidental, ou seja: situações que possam ser 

mapeadas e evitadas previamente não são cobertas. 

Exemplo de situações que não são cobertas pelo Seguro: 

 

➢ Intoxicação por alimentos fora do prazo de validade 
➢ Acidente em maquinário por pessoa que não tenha certificação para operá-lo 
➢ Incêndios causados por fogos de artifício 
➢ Incêndios em instituições que não tenham alvará do Corpo de Bombeiros 
➢ Acidentes causados por superlotação  
➢ Acidentes causados por uso indevido de equipamentos 
➢ Acidentes causados por veículos, em serviço do evento, que tenham motoristas não 

habilitados na condução 
➢ Furtos de pequenos objetos como joias, carteiras, relógios. 
➢ Danos causados a equipamentos por estarem expostos à chuva ou calor excessivo. 

 

O que está coberto: 

 

➢ Incêndios ou explosões causados pelos voluntários durante o exercício de suas 
atividades, exceto nas situações descritas acima. 

➢ Desabamentos de arquibancadas, tendas, palcos, cenários e qualquer estrutura 
montada para a realização do evento, seguindo as devidas normativas técnicas. 

➢ Acidentes causado por defeitos em equipamentos. 
➢ Acidentes causados por erro humano na operação de equipamentos.  
➢ Tumultos causados pelos participantes. 
➢ Atos de vandalismo. 
➢ Acidentes que ocorram durante as atividades dos voluntários 
➢ Danos a equipamentos causados por alteração da tensão elétrica, curto circuito e 

queda de raios. 
➢ Acidentes caudados na montagem e desmontagem de estruturas do evento. 
➢ Danos e acidentes causados por nossos prestadores de serviço, desde que os mesmos 

tenham sido contratados com as devidas qualificações técnicas. 
➢ Acidentes gerais, morte, invalidez permanente, causada por alguma atividade do 

evento. 
➢ Despesas médico/hospitalares. 

 

Temos também cobertura contra roubos e acidentes de veículos, nas seguintes condições: 

 

➢ Roubo total, explosão, incêndio estão cobertos. 



 
➢ Não há cobertura para furtos de pequenas partes, de objetos deixados dentro dos 

veículos, de veículos que estejam estacionados fora da instituição, de motos e 
bicicletas que não estejam alocadas em boxe fechado com chave. 

➢ Estão cobertos acidentes causados por veículos a serviço do evento, como os ônibus 
que transportarão os voluntários, por exemplo. 

 

Todas as coberturas são por reembolso, incluindo as despesas médico/hospitalares. Com prazo 

de 20 dias em média.  

Qualquer incidente deve ser comunicado imediatamente para mim, para que eu possa acionar 

a seguradora e já tomar as providências cabíveis. 

 

 

 


