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MANUAL DO SEGURO DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO 
(SCE/MPME) COM GARANTIA DA ABGF 

 
1) FINALIDADE 

 
Objetiva dar conhecimento às Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME), às instituições 
financeiras e aos demais interessados sobre o Seguro de Crédito à Exportação (SCE) com garantia 
da ABGF.  Tais informações não substituem o disposto na Apólice, constituída pelas Condições 
Gerais, Condições Especiais, Condições Particulares, Condições Particulares de Alteração de 
Cláusula Beneficiária, Especificação da Apólice e Endosso, se houver, que é o instrumento de 
garantia, como também não as sobrepõem. 
 
2) SEGURO DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO PARA AS MICRO, PEQUENAS E 

MÉDIAS EMPRESAS (SCE/MPME) 
 
O SCE/MPME é o instrumento por meio do qual a ABGF garante a instituição financeira ou as 
MPME contra os riscos de não recebimento dos seus créditos.  
 
Para fins de enquadramento e habilitação ao SCE/MPME, define-se como empresa do segmento 
de Micro, Pequena e Média Empresa (MPME) a que tenha realizado no ano civil anterior ao 
preenchimento de seu cadastro no site da ABGF:  
 
-  faturamento até R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) e exportação de bens e/ou de 
serviço até US$ 5.000.000,00 (cinco milhões de dólares dos Estados Unidos da América). 
 
OBSERVAÇÃO:  
 
Como não há exigência de valor mínimo nem máximo de exportação para apresentação de 
proposta de SCE/MPME, uma vez enquadrada, a MPME pode realizar exportações com o 
SCE/MPME, em valor superior a US$ 5.000.000,00 (cinco milhões de dólares dos Estados 
Unidos da América), desde que esse valor fique comportado no Limite de Crédito do devedor 
aprovado pela ABGF.  
 
3) OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO NAS MODALIDADES PRÉ-EMBARQUE, 

PÓS-EMBARQUE OU PRÉ-EMBARQUE ENCADEADA COM A DE PÓS-
EMBARQUE (PRÉ+PÓS-EMBARQUE) 
 

As Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME), as instituições financeiras, bem como o Banco 
do Brasil quando também se utilizar dos recursos do Programa de Financiamento às Exportações 
(PROEX) poderão se valer do Seguro de Crédito à Exportação (SCE/MPME) na modalidade 
Pós-Embarque, com cobertura da ABGF, nos financiamentos com Adiantamento sobre Cambiais 
Entregues (ACE), como também nos financiamentos advindos do PROEX.  
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Alternativamente, nesta modalidade Pós-Embarque, também com garantia da ABGF, por meio 
do SCE/MPME, a MPME pode exportar sem recorrer a financiamento. Neste caso, a empresa, 
por não se valer do valor antecipado da exportação, por meio de financiamento pela instituição 
financeira, somente concede um prazo de pagamento ao devedor – que geralmente é o importador 
– para pagamento de sua exportação. Para esse tipo de transação comercial, a operação é 
denominada de “Operação com Recursos Próprios do Exportador” ou simplesmente de 
“Operação sem Intermediação de Instituição Financeira”. 
 
Nas operações de exportação com Recursos Próprios do Exportador, poderá ser exigido um 
pagamento antecipado (down payment) de, no mínimo, 15% (quinze por cento) do valor da 
exportação, além de aceite, obrigatório, da empresa estrangeira devedora – de modo geral, é a 
empresa importadora – no correspondente título de crédito. 
 
O SCE/MPME também pode ser utilizado, na fase Pré-Embarque, com cobertura da ABGF nos 
financiamentos concedidos por Instituição Financeira por meio de Adiantamento sobre Contrato 
de Câmbio (ACC), bem como na modalidade Pré+Pós-Embarque, a qual representa o 
encadeamento das fases Pré-Embarque com a de Pós-Embarque, modalidade que acontece, 
necessariamente, com a intermediação de instituição financeira nas operações com ACC + 
PROEX ou ACC +ACE.  
 
OBSERVAÇÕES: 
 
- ACC (Adiantamento sobre Contrato de Câmbio) é uma antecipação de recursos, por parte de 
uma instituição financeira, em moeda nacional (R$) ao exportador, no caso à MPME, que 
necessitar de capital de giro e/ou de recursos para financiar a produção exportável /fase Pré-
Embarque por conta de uma exportação futura. 

 
- ACE (Adiantamento sobre Cambiais Entregues) é uma antecipação de recursos, por parte de 
uma instituição financeira, em moeda nacional (R$) ao exportador, no caso à MPME, após o 
embarque da mercadoria para o exterior e/ou da realização da exportação de serviços, mediante 
a transferência à instituição financeira dos direitos sobre a venda a prazo. Os financiamentos da 
espécie destinam-se às empresas exportadoras que necessitam de recursos para financiar a fase de 
comercialização/fase Pós-Embarque. 
 
- PROEX (Programa de Financiamento às Exportações) é um Programa instituído pelo Governo 
Federal, pela Lei nº 10.184, de 12.02.2001, com o objetivo de proporcionar às exportações 
brasileiras de bens e serviços condições de financiamento equivalentes às dos países atuantes no 
mercado internacional. O Banco do Brasil S.A. é o agente financeiro da União para o PROEX. 

 
4) RISCOS COBERTOS E RESPECTIVOS PERCENTUAIS DE COBERTURA 
 
O SCE/MPME é utilizado na cobertura da ABGF nas operações de financiamento à produção 
exportável (Pré-Embarque) e/ou nas operações de exportação de bens e/ou de serviços das 
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MPME, Pós-Embarque, contra os riscos comerciais, políticos e extraordinários que ocorrem em 
ambas as fases. 
 
Na fase Pré-Embarque, o percentual máximo de cobertura contra os riscos comerciais é de 95% 
(noventa e cinco por cento), podendo chegar a 98% (noventa e oito por cento) para as MPME 
enquadradas no Simples Nacional.  Nesta fase, 100% (cem por cento) é o percentual máximo de 
cobertura contra os riscos políticos e extraordinários para todas as MPME.  
 
Na fase Pós-Embarque, o percentual máximo de cobertura contra os riscos comerciais é de 95% 
(noventa e cinco por cento), podendo chegar a 98% (noventa e oito por cento) para as MPME 
enquadradas no Simples Nacional. Nesta fase, 100% (cem por cento) é o percentual máximo de 
cobertura contra os riscos políticos e extraordinários para todas as MPME.   
 
O percentual não coberto pela ABGF, no âmbito do SCE/MPME, é de responsabilidade da 
empresa. 
 
OBSERVAÇÃO: Uma vez caracterizada a ocorrência dos riscos supramencionados implica 
Sinistro, cujos Fatos Geradores encontram-se citados e pormenorizados em “Fatos Geradores de 
Sinistro” nestas Informações Complementares. 
 
5) PRAZO DE PAGAMENTO DAS OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO 
 

Fase Pré-Embarque 

De 30 (trinta) a 180 (cento e oitenta) dias contados da data da concessão 
do financiamento pela instituição financeira. Nesse prazo, a MPME 
deve produzir e exportar seus produtos e/ou elaborar e prestar seus 
serviços no exterior. 

Fase Pós-Embarque 
De 30 (trinta) a 180 (cento e oitenta) dias contados do embarque dos 
produtos da MPME e/ou da prestação de seus serviços no exterior. 

 
6) TARIFA DE ANÁLISE DE CRÉDITO 
 
É o valor cobrado pela análise do Limite de Crédito do devedor que, na fase Pré-Embarque, é a 
MPME, por ocasião de sua primeira operação de exportação com ACC (Adiantamento sobre 
Contrato de Câmbio) durante o prazo de validade do relatório nacional – utilizado nas análises 
das operações de Pré-Embarque com o SCE/MPME – que é de 12 meses contados da data de 
seu recebimento pela ABGF.  
 
A Tarifa de Análise de Crédito também é devida quando o Limite de Crédito se referir à primeira 
operação de exportação, no Pós-Embarque, para uma mesma empresa importadora/devedora 
durante o prazo de validade do relatório internacional que, igualmente, é de 12 meses contados 
da data de seu recebimento pela ABGF. 
 
A Tarifa em questão deve ser paga pela MPME, à vista e previamente à análise do Limite de 
Crédito, por meio de boleto bancário emitido pela ABGF.  
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O prazo de pagamento da Tarifa de Análise de Crédito é de 5 (cinco) dias úteis.  
 
7) RELATÓRIOS NACIONAL E INTERNACIONAL  

 
Os relatórios nacional e internacional são utilizados para subsidiar as análises dos Limites de 
Crédito aos quais estão vinculadas as operações de exportação apresentadas pelas MPME no 
sistema eletrônico.  
 
Nas operações de exportação relativas à fase Pré-Embarque, o relatório utilizado é o nacional, já 
que o devedor, nesta fase, é a MPME.  
 
Nas operações de exportação relacionadas à fase Pós-Embarque, o relatório utilizado é o 
internacional, porquanto o devedor é a empresa importadora ou outra localizada no exterior 
responsável pelo pagamento da operação de exportação.  
 
Já nas operações na modalidade Pré+Pós-Embarque, os relatórios utilizados são o nacional e o 
internacional, uma vez que, nesta modalidade, há dois devedores.  
 
Os relatórios em questão têm validade de 12 meses, contados de recebimento pela ABGF, e são 
fornecidos por empresa especializada no ramo, contratada pela ABGF. 

 
8) LIMITE DE CRÉDITO  
 
É o valor estabelecido para cada empresa devedora nas modalidades Pré-Embarque, Pós-
Embarque ou Pré+Pós-Embarque, a partir da análise da operação apresentada pela MPME no 
sistema eletrônico. Este Limite é determinado pela ABGF após a análise das informações 
cadastrais e financeiras do devedor (MPME, na fase Pré-Embarque, e, na de Pós-Embarque, a 
empresa importadora/devedora). 
 
O Limite de Crédito tem validade de 180 (cento e oitenta) dias, podendo essa validade ser revista 
a qualquer tempo, em função da ocorrência de alteração significativa das informações que 
embasaram sua análise. 
 
Expirado o período de validade do Limite de Crédito, eventual saldo remanescente não poderá 
ser mais utilizado, fazendo-se necessário o estabelecimento de novo Limite de Crédito.  
 
9) ANÁLISE DO LIMITE DE CRÉDITO 
 
Os Limites de Crédito solicitados pela MPME, por meio de apresentação de operação no sistema 
eletrônico, são analisados pela ABGF e deliberados em suas alçadas decisória. 
 
Para a análise do Limite de Crédito do devedor (no Pré-Embarque é a MPME e, no Pós-
Embarque, de modo geral, é a empresa importadora) é levado em consideração: 
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A) a política de subscrição de risco da ABGF; 
B) os Critérios de Aceitação de Risco definidos pela ABGF; 
C) o(s) relatório(s) nacional e/ou internacional, de acordo com a modalidade operacional 

indicada pela empresa no sistema eletrônico; 
D) os demonstrativos financeiros do devedor encaminhados pela MPME (balanços 

patrimoniais e Demonstrativos de Resultado dos últimos 3(três) anos do devedor; e 
E) outras informações, caso se faça necessário. 

 
10) PROPOSTA DE EXPORTAÇÃO VINCULADA A UM LIMITE DE CRÉDITO 
 
A utilização do Limite de Crédito aprovado pela ABGF ocorre por meio da apresentação de 
propostas no sistema eletrônico. 
 
Para liberação do valor da proposta de exportação vinculada a um determinado Limite de Crédito, 
é verificado se o período de validade do Limite encontra-se expirado ou não. Caso afirmativo, a 
proposta de exportação apresentada não poderá ser acolhida, fazendo-se necessário, nesta 
hipótese, o estabelecimento de novo Limite de Crédito para o devedor. 
 
Também é verificado se há saldo suficiente no Limite de Crédito vigente do devedor para amparar 
a proposta de exportação apresentada, uma vez que o valor da proposta de exportação cadastrada 
pela MPME é deduzido do valor do Limite de Crédito aceito/aprovado pela ABGF, bem como 
se as condições estabelecidas no limite de crédito estão sendo atendidas. 
 
Igualmente é verificada a existência de agravamento de risco ocorrido entre a aprovação do Limite 
de Crédito pela ABGF e a apresentação pela MPME de sua proposta de exportação. 
 
Caso tenha havido agravamento de risco, a proposta pode deixar de ser aceita. 
 
A ABGF tem até 15 (quinze) dias após a apresentação da proposta no sistema eletrônico para se 
manifestar sobre sua aceitação ou não. 
 
11) PRÊMIO 
 
O Prêmio é a importância que deve ser paga, à vista, pela MPME ou pela instituição financeira à 
ABGF, por meio de boleto bancário, em contrapartida à cobertura da ABGF à proposta de 
exportação apresentada pela MPME, incluindo os encargos pertinentes ao SCE/MPME. 
 
12) DETERMINAÇÃO DA TAXA DO PRÊMIO  
 
A taxa do Prêmio é calculada com base nas seguintes informações: 
a) o risco da empresa devedora atribuído pela ABGF; 
b) o país da empresa devedora; e 
c) o prazo de pagamento do crédito atribuído à modalidade. 
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13) DETERMINAÇÃO DO PRÊMIO     
 
De posse da taxa mencionada no item anterior, calcula-se o Prêmio da seguinte forma: taxa 
multiplicada pelo valor garantido na proposta de exportação, acrescido dos encargos pertinentes 
ao SCE/MPME. 
 
O valor garantido é igual ao valor do desembolso, quando se tratar de Pré-Embarque, multiplicado 
pelo Percentual de Cobertura correspondente, indicado no item 4 destas Informações 
Complementares.  
 
Em sendo Pós-Embarque, o valor garantido é o valor da exportação sem considerar, se houver, a 
parcela paga pela empresa importadora previamente à exportação (pagamento antecipado), 
multiplicado pelo Percentual de Cobertura correspondente, indicado no item 4 destas 
Informações Complementares.  
 
Caso a empresa exportadora ou a instituição financeira tenha pago o Prêmio, mas não tenha 
constituído a garantia (não assinou a Apólice) neste caso, poderá ser solicitada a devolução do 
valor pago, pro-rata temporis, do Prêmio ou utilizá-lo em outra proposta de exportação com garantia 
da ABGF, no âmbito do SCE/MPME. 
 
14) PRAZO PARA PAGAMENTO DO PRÊMIO 
  
O pagamento do Prêmio deve ser efetuado em até 30 (trinta) dias contados da aceitação da 
proposta de exportação vinculada a um determinado Limite de Crédito. Expirados os 30 (trinta) 
dias para o pagamento do Prêmio, a proposta de exportação vinculada a um determinado Limite 
de Crédito é cancelada. 
 
15) PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DA EXPORTAÇÃO E PARA A CONCESSÃO DO 

FINANCIAMENTO/DESEMBOLSO 
 
Após o aceite da proposta de exportação, a instituição financeira tem até 30 (trinta) dias para 
conceder o financiamento (ACC) à MPME ou a empresa realizar a exportação do bem ou prestar 
o serviço no exterior. 
 
Se constituída a garantia e tendo a empresa deixado de realizar a exportação ou não tenha recebido 
o financiamento (ACC) no prazo supracitado, a proposta fica com status de “Desistência”. 
 
16) CUSTO DO SCE/MPME 

 
O custo do SCE/MPME está repousado no valor do Prêmio, acrescidos dos encargos  pertinentes 
ao SCE/MPME , bem como no valor da Tarifa de Análise de Crédito, podendo a empresa fazer 
a simulação desse custo antes do cadastramento da proposta no sistema. 
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17) PROCEDIMENTOS ANTICORRUPÇÃO 
 
Para fruição do SCE/MPME, há ainda uma condição imprescindível que se refere aos 
procedimentos anticorrupção. 
 
A República Federativa do Brasil é signatária da Convenção da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) sobre o Combate à Corrupção de Funcionários Públicos 
Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, concluída em Paris, em 17.12.1997, 
assinada pelo Brasil em 1997 e promulgada pelo Decreto Federal nº 3.678, de 30.11.2000.  
 
Adicionalmente, o Brasil se tornou, em 05.08.2015, formalmente aderente à Recomendação da 
OCDE sobre Corrupção e Créditos à Exportação com Apoio Oficial (Recomendação OCDE), 
de 14.12.2006, e está comprometido com a implantação de seus dispositivos. 
 
Em observância ao disposto na referida Recomendação OCDE e na Resolução da Câmara de 
Comércio Exterior (CAMEX) nº 81, de 18.09.2014, o apoio oficial brasileiro à exportação é 
condicionado à assinatura, pelos exportadores nacionais, de uma declaração de compromisso com 
o disposto na referida Convenção (Declaração).  
 
Para mais informações, solicitamos verificar as obrigações relativas à Convenção sobre o Combate 
à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais na 
cartilha da Controladoria Geral da União (CGU) e conheça mais sobre o tema no site da aludida 
Controladoria. 
 
18) INSTRUMENTO DE GARANTIA  
 
É a Apólice, por meio de suas Condições Gerais, Condições Especiais, Condições Particulares, 
Condições Particulares de Alteração de Cláusula Beneficiária, Especificação da Apólice e, se for o 
caso, Endosso da Apólice.  
 
A Apólice formaliza a cobertura da ABGF na operação de exportação da MPME com o 
SCE/MPME, e contém os direitos e as obrigações das partes. 
 
A emissão da Apólice dá-se após a aceitação de uma proposta de exportação apresentada pela 
MPME a qual se vincula a um Limite de Crédito aprovado. 
 
A Apólice é emitida para cada proposta de exportação apresentada pela ABGF, vinculada a um 
determinado Limite de Crédito aprovado pela ABGF. 
  
A vigência da Apólice corresponde ao(s) prazo(s) de pagamento atribuído(s) à modalidade 
escolhida acrescido de até 30 (trinta) dias, período máximo para que haja a efetivação do 
desembolso (ACC) ou do embarque. 
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18.1) CONDIÇÕES GERAIS 
 
É o instrumento integrante da Apólice que contém as informações gerais sobre o Seguro de 
Crédito à Exportação emitido e garantido pela ABGF. 
 
18.2) CONDIÇÕES ESPECIAIS 
 
É um instrumento integrante da Apólice que contém informações específicas relacionadas à 
cobertura da ABGF, por intermédio do Seguro de Crédito à Exportação 
 
18.3) CONDIÇÕES PARTICULARES 
 
É o conjunto de cláusulas que alteram as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, 
modificando ou cancelando as disposições já existentes, ou, ainda, introduzindo novas disposições 
e eventualmente ampliando ou restringindo a cobertura. São específicas para cada contrato de 
financiamento e/ou de exportação, pois individualizam determinados tópicos ou coberturas do 
referido contrato. 
 
18.4) CONDIÇÕES PARTICULARES DE ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA 
BENEFICIÁRIA 
 
É o instrumento acessório à Apólice de Seguro de Crédito à Exportação destinado a formalizar 
as condições para transferência do direito às indenizações em favor da instituição financeira que 
atue no financiamento das operações comerciais. 
 
18.5) ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE 
 
Documento no qual estão particularizadas as características da(s) cobertura(s) contratada(s) 
relativa(s) à cada proposta de exportação. 
 
18.6) ENDOSSO DA APÓLICE 
 
Documento solicitado pela MPME ou pela instituição financeira, no site da ABGF 
(www.abgf.gov.br), com o propósito de alterar dados e condições da Apólice. 
 
19) CONTROLE DO DESEMBOLSO 
 
Após a assinatura da Apólice por todas as partes intervenientes e após a concessão do 
financiamento (ACC), a instituição financeira, em se tratando das modalidades Pré-Embarque e 
Pré+Pós-Embarque, tem 30 (trinta) dias para acessar o sistema eletrônico e preencher os dados 
pertinentes à concessão do financiamento (ACC) à MPME. 
 
 
20) CONTROLE DO EMBARQUE 

http://www.abgf.gov.br/
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Quando a operação de exportação cursar nas modalidades Pós-Embarque e Pré+Pós-Embarque 
e estando a Apólice assinada por todos os intervenientes, a MPME, após a efetivação da 
exportação, tem até 30 (trinta) dias para acessar o sistema eletrônico e preencher os dados 
pertinentes ao Controle do Embarque. 
 
Observação: O não preenchimento das informações constantes no Controle do Desembolso e no 
Controle do Embarque implica impossibilidade de inclusão, no sistema, de nova proposta de 
exportação pela MPME.   
  
21) SINISTRO  
 
O sinistro consiste na ocorrência de um dos fatos geradores previstos na Apólice, que gera à 
ABGF a obrigação de indenizar a MPME, quando, na modalidade Pós-Embarque, realizar a 
exportação com seus próprios recursos, ou indenizar a instituição financeira quando esta conceder 
o financiamento à MPME. 
 
Na modalidade Pré-Embarque o direito à indenização é da instituição financeira, já que o devedor, 
no Pré-Embarque, no financiamento à produção exportável (ACC), é a MPME. 
 
22) FATOS GERADORES DE SINISTRO  
 
Na fase PRÉ-EMBARQUE: 
 
Riscos Comerciais: 
- mora pura e simples da MPME (não liquidação do financiamento que lhe foi concedido relativo 
ao contrato de financiamento Pré-embarque firmado junto à instituição financeira), como previsto 
nas Condições Especiais da Apólice; e 
- decretação da falência ou deferimento do processamento da recuperação judicial da MPME ou 
outro ato de efeito equivalente. 
 
Riscos Políticos e Extraordinários: 
- decisão do Governo brasileiro, posterior aos contratos firmados, que resulte na impossibilidade 
de a MPME realizar o pagamento; e 
- superveniência, dentro do Brasil, de guerra, revolução ou motim, de catástrofes naturais, tais 
como ciclones, inundações, terremotos, erupções vulcânicas e maremotos, que impeça a 
liquidação do crédito concedido pela instituição financeira à MPME.  
 
Na fase PÓS-EMBARQUE: 
 
Riscos Comerciais: 
- mora pura e simples do devedor, como previsto nas Condições Especiais da Apólice;  
- executado o devedor, seus bens revelarem-se insuficientes ou insuscetíveis de arresto, sequestro 
ou penhora; 
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- decretação da falência ou deferimento do processamento da recuperação judicial do devedor ou 
outro ato de efeito equivalente, de acordo com a legislação do país do devedor; e 
- celebração de acordo entre a empresa importadora e a MPME, com anuência da ABGF, para 
pagamento com redução do débito. 
 
Riscos Políticos e Extraordinários: 
- moratória geral decretada pela(s) autoridade(s) do país do devedor ou de outro país por 
intermédio do qual o pagamento deva ser efetuado;  
- ato ou decisão da(s) autoridade(s) de outro país que impeça a execução do Contrato de 
Exportação; 
- decisão do Governo brasileiro, de governos estrangeiros ou de organismos internacionais, 
posterior aos contratos firmados, que resulte na impossibilidade de a empresa 
importadora/devedora realizar o pagamento; e  
- superveniência, fora do Brasil, de guerra, revolução, motim, de catástrofes naturais, tais como 
ciclones, inundações, terremotos, erupções vulcânicas e maremotos, que impeça a execução do 
Contrato de Exportação. 
 
23) DECLARAÇÃO DE AVISO DE SINISTRO (DAS)  

 
A instituição financeira ou a MPME, conforme o caso deve notificar um eventual não pagamento 
por parte do devedor mediante o preenchimento e envio de um formulário denominado 
Declaração de Aviso de Sinistro (DAS), para que, quando de seu recebimento, a ABGF possa 
proceder com a indenização do valor não pago. 
 
24) CONTA DE PERDA 

 
25) INDENIZAÇÃO 
 
É o valor, em moeda nacional (R$), pago pela ABGF à MPME – quando esta, na modalidade Pós-
Embarque, realizar a exportação com seus próprios recursos – ou à instituição financeira, em 
razão da ocorrência de um sinistro nos termos da Apólice, cujo valor é calculado de acordo com 
a Conta de Perdas prevista no instrumento de garantia. 
 
 
26) SUSPENSÃO DA GARANTIA E NÃO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO 
 

Quanto ao débito Quanto ao crédito 

a)  Valor do principal do financiamento; 

b) Eventuais juros remuneratórios 
incidentes sobre o valor do principal do 
financiamento, verificados entre a data 
do inadimplemento e o pagamento da 
indenização. 

a) Os montantes recebidos até a data de 
pagamento da indenização.  
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O segurado que deixar de cumprir quaisquer das obrigações previstas na Apólice perderá seus 
direitos à cobertura. Na hipótese de já ter sido efetuado o pagamento da indenização, o 
segurado reembolsará ao Garantidor. 
 
Estão também excluídas da cobertura as perdas decorrentes: 
 
Na fase Pré-Embarque: 
 
- da aplicação de cláusulas indenizatórias e/ou penalidades contratuais no âmbito do Contrato de 
Financiamento Pré-Embarque, excetuando-se destas penalidades contratuais a multa prevista na 
Circular n.º 3.691, de 16 de dezembro de 2013 do Banco Central do Brasil, por descumprimento 
do Contrato de ACC; 
- do inadimplemento do financiamento destinado à execução do Contrato de Exportação 
celebrado com pessoa física ou empresa coligada à MPME;  
- de danos causados por atos ilícitos dolosos ou por culpa praticados pela instituição financeira; 
- do inadimplemento do financiamento relacionado ao Contrato de Financiamento em que 
estejam contidas informações divergentes daquelas previstas na Apólice; 
- do inadimplemento do financiamento relacionado ao Contrato de Exportação que defina que o 
pagamento será efetuado pela empresa importadora antes da produção das mercadorias e/ou da 
prestação dos serviços destinados à exportação; e 
- do inadimplemento da parcela do financiamento que ultrapasse a cobertura contratada conforme 
previsto na Apólice. 
 
Na fase Pós-Embarque: 
 
- da aplicação de cláusulas indenizatórias e/ou penalidades contratuais no âmbito do Contrato de 
Exportação; 
- de exportação realizada pela MPME para pessoa física ou para empresa coligada à mesma; 
- de danos causados por atos ilícitos dolosos ou por culpa praticados pela MPME; 
- do inadimplemento de financiamento relacionado a Contrato de Exportação em que estejam 
contidas informações divergentes daquelas previstas na Apólice; 
- do inadimplemento de financiamento relacionado a Contrato de Exportação que defina que o 
pagamento deverá ser efetuado pelo devedor antes da exportação de bens e/ou da prestação de 
serviços no exterior; 
- do inadimplemento de financiamento relacionado a embarque de bens e/ou à prestação dos 
serviços no exterior que tenha ocorrido fora do prazo de vigência da Apólice; 
- do inadimplemento de financiamento garantido por carta de crédito ou por qualquer outra 
modalidade de garantia; e 
- do inadimplemento de parcela de financiamento que ultrapasse a cobertura contratada, conforme 
previsto na Apólice.  


