
  

RESUMO DO PLANO DE SEGURO – RESIDENCIA PROTEGIDA E PREMIÁVEL  

Este documento contém as principais características, coberturas e exclusões do 

seguro contratado. A íntegra das condições que regem o contrato coletivo está à 

disposição do Segurado, a qualquer momento, nas lojas do Estipulante e no site 

www.midwayfinanceira.com.br. 

Seguradora: Zurich Minas Brasil Seguros – CNPJ: 17.197.385/0001-21 – 

Processos SUSEP nº 15414.003106/2009-17 (Residencial), 15414.901949/2013-67 

(RC) e 15414.003388/2011-77 (Acidentes Pessoais). 

Corretor: CLASSIC CORRETORA DE SEGUROS. CNPJ: 71.720.577/0001-16 Código 

SUSEP: 10022004-3. Estipulante: MIDWAY S.A.-CREDITO, FINAN. E 

INVESTIMENTO – CNPJ: 09.464.032/0001-12. 

 

 

 

Cobertura 

 

 

 

Limite máximo de 

indenização (*) 

 

Prêmio 

Mensal por 

cobertura 

 

Prêmio 

mensal 

individual 

(**)  

Cobertura Básica – 

Incêndio, Raio, Explosão 

e Implosão  

 

 

R$ 65.000,00  

 

R$ 1,83  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 9,90  

 

 

 

 

 

 

Perda ou Pagamento de 

Aluguel  

 

 

R$ 6.500,00  

 

R$ 0,18  

 

Impacto de Veículos 

Terrestres e Queda de 

Aeronaves  

 

 

R$ 6.500,00  

 

R$ 0,08  

 

Responsabilidade Civil 

Familiar  

 

 

R$ 6.500,00  

 

R$ 0,05  

 

Morte Acidental  

 

 

R$ 6.500,00  

 

R$ 7,37  

 

Invalidez Permanente 

Total por Acidente  

 

 

R$ 6.500,00  

 

R$ 0,39  

 

http://www.midwayfinanceira.com.br/


  

(*) Capital Máximo de Cobertura por CPF.  

(**)Incluso o IOF de 7,38% para as coberturas do seguro residencial e 

0,38% para as coberturas dos seguros de acidentes pessoais.  

 

Vigência do Seguro: 1 (um) ano, iniciando-se às 24 horas da data do pagamento 

da primeira parcela do prêmio de seguro.  

 

1. OBJETIVO DO SEGURO  

Este seguro tem por objetivo garantir o pagamento de indenização ao Segurado ou 

ao beneficiário indicado, dentro dos limites convencionados e de acordo com as 

Garantias e Capitais contratados, em caso de evento coberto.  

 

2.  GRUPO SEGURÁVEL E ADESÃO AO SEGURO  

Poderão ser segurados todos os clientes portadores de Cartão do Estipulante que, 

ao tomarem conhecimento das condições do seguro, manifestem interesse em 

aderir à apólice mediante preenchimento e assinatura da proposta de adesão ao 

seguro, concordando com o pagamento do prêmio, e desde que sejam 

efetivamente aceitos como Segurados por estarem enquadrados nos termos da 

apólice.  

Para adesão no seguro o proponente deverá ter entre 18 (dezoito) e 65 (sessenta e 

cinco) anos na data de ingresso.  

 

3. IMÓVEIS ELEGÍVEIS AO SEGURO  

Somente serão elegíveis à Cobertura de Seguro os imóveis de Residência Habitual - 

de acordo com definição das Condições Gerais deste seguro – de construção de 

Alvenaria, çonforme descrição a seguir, observados os imóveis não elegíveis, 

constantes da CLÁUSULA 5ª – IMÓVEIS NÃO ELEGÍVEIS AO SEGURO, das 

Condições Gerais deste Seguro. Entende-se por Construção de Alvenaria a 

edificação com paredes externas construídas de concreto ou alvenaria, isto é, na 

qual não sejam empregados outros materiais além de cimento, pedra, areia, ferro, 

tijolos ou argamassa à base de cimento, cal, saibro e areia, cobertura de material 

incombustível (laje, telhas de barro ou fibrocimento), permitindo-se assentamento 

sobre travejamento de madeira bem como forro e escadas de material combustível.  

 

 

 

 

 



  

4. RISCOS COBERTOS  

Cobertura Básica – Incêndio, Raio, Explosão e Implosão: Estão cobertos os 

prejuízos e danos relacionados na CLÁUSULA 9ª – PREJUÍZOS INDENIZÁVEIS das 

Condições Gerais deste Seguro, anexa, causados pelos eventos a seguir 

discriminados, exceto se decorrentes das situações previstas no item 8.4. Riscos 

Excluídos da Cobertura Básica e na CLÁUSULA 10 ª – EXCLUSÕES GERAIS, ambos 

constantes das referidas Condições Gerais, limitados ao valor máximo de 

indenização. 

a) Incêndio  

b) Queda de Raio dentro da área do terreno ou do edifício onde estiverem 

localizados os bens segurados  

c) Explosão e Implosão  

d) Desmoronamento consequente dos riscos descritos nos subitens acima  

 

Perda ou Pagamento de Aluguel: Serão reembolsadas a perda ou as despesas 

de aluguel relacionadas com a ocorrência de risco coberto e contratado nesta 

apólice, exceto se decorrentes dos riscos excluídos constantes da CLÁUSULA 10 ª – 

EXCLUSÕES GERAIS das Condições Gerais deste seguro, limitadas ao valor máximo 

de indenização, observando o período máximo indenitário de 3 (três) meses, 

ratificadas as demais regras estabelecidas na referida Cobertura Adicional.  

 

Impacto de Veículos Terrestres e Queda de Aeronaves: Estão cobertos as 

avarias e danos materiais de origem súbita, imprevista e acidental sofridas pelos 

bens segurados, exceto aqueles discriminados na CLÁUSULA 3ª – BENS E OBJETOS 

NÃO COMPREENDIDOS PELO SEGURO da Cobertura Adicional de Impacto de 

Veículos Terrestres e Queda de Aeronaves e na CLÁUSULA 7ª – BENS NÃO 

COMPREENDIDOS NESTE SEGURO das Condições Gerais deste Seguro, causados 

pelo impacto de veículos terrestres ou pela queda de aeronaves ou de quaisquer 

outros engenhos aéreos ou espaciais, bem como por quaisquer objetos que 

integrem tais aeronaves ou engenhos ou que sejam por eles conduzidos, exceto se 

decorrentes dos riscos excluídos constantes da CLÁUSULA 10 ª – EXCLUSÕES 

GERAIS das Condições Gerais deste seguro, limitados ao valor máximo de 

indenização.  

 

Responsabilidade Civil Familiar: Serão reembolsadas as quantias pelas quais o 

Segurado vier a ser responsável civilmente, cumprindo sentença judicial transitada 

em julgado ou em acordo autorizado de modo expresso pela Seguradora, relativas 

a reparações por danos materiais ou corporais involuntários, resultantes de 



  

acidentes súbitos e inesperados, ocorridos durante a vigência deste contrato, que 

decorram de um dos eventos a seguir discriminados, exceto se decorrentes dos 

riscos excluídos constantes do item 4 ª – RISCOS EXCLUÍDOS do Plano de Seguro 

de Responsabilidade Civil, anexo, e na CLÁUSULA 10 ª – RISCOS EXCLUÍDOS das 

Condições Gerais deste Seguro, limitadas ao valor máximo de indenização. 

 

a) Queda, lançamento ou deslocamento de quaisquer objetos de qualquer ponto do 

imóvel em que reside o Segurado;  

b) Ações ou omissões do próprio Segurado, de seu cônjuge, de seus filhos menores 

que estiverem sob sua guarda ou companhia, e/ou de empregados domésticos no 

exercício de suas respectivas funções, ainda que ocorridas no exterior do imóvel 

residencial do Segurado;  

c) Ações danosas ou acidentais causados por animais domésticos pelos quais é o 

Segurado responsável, ainda que ocorridos no exterior do imóvel residencial do 

Segurado; Nesta hipótese, condicionado a que tenham sido observadas as medidas 

de segurança exigidas pelas autoridades competentes.  

d) Acidentes causados por ações necessárias ao cotidiano de um imóvel residencial, 

mesmo que realizadas apenas eventualmente; destinadas à manutenção e/ou à 

preservação do imóvel residencial do Segurado;  

e) Desabamento, total ou parcial, do imóvel residencial do Segurado;  

f) Incêndio e/ou explosão ocorridos no imóvel residencial do Segurado;  

g) Vazamentos e/ou infiltrações originados das instalações de água e esgoto do 

imóvel residencial do Segurado.  

h) Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado ao 

tentar evitar e/ou minorar os danos aludidos acima, nos termos das Condições 

Gerais.  

 

Morte Acidental: Garante o pagamento da indenização ao(s) Beneficiário(s) 

limitada ao valor máximo de indenização em caso de morte acidental do Segurado, 

exceto se decorrente dos riscos excluídos constantes na CLÁUSULA 4ª – RISCOS 

EXCLUÍDOS das Condições Gerais deste seguro.  

 

Invalidez Permanente Total por Acidente: Garante o pagamento da 

indenização ao próprio Segurado, limitada ao valor máximo de indenização por 

ocasião da constatação de sua invalidez total e permanente, entendendo-se como 

tal a perda, redução ou impotência funcional definitiva e total de conjunto de 

membros ou órgãos (ambos os olhos; ambos os membros superiores; ambos os 

membros inferiores; ambas as mãos; ambos os pés; um membro inferior e um 



  

superior; uma mão e um pé; alienação mental total e incurável), desde que 

causada por acidente ocorrido durante a vigência do seguro, exceto se decorrente 

dos riscos excluídos constantes na CLÁUSULA 4ª – RISCOS EXCLUÍDOS das 

Condições Gerais deste seguro.  

 

a) Importante: Eventual grau de invalidez já existente antes de acidente 

coberto será deduzido do grau de invalidez definitivo, apurado em 

consequência de acidente coberto.  

b) Importante: Não há cobertura para Invalidez Permanente Parcial.  

 

5. RISCO EXCLUÍDOS 

RISCOS EXCLUÍDOS DA COBERTURA BÁSICA: INCÊNDIO, RAIO, EXPLOSÃO 

E IMPLOSÃO:  

Além das exclusões constantes na CLÁUSULA 10ª - EXCLUSÕES GERAIS 

destas condições estão excluídas desta cobertura os prejuízos e danos 

decorrentes de: 

Incêndio ou explosão resultante de queima de florestas, matas, prados, 

pampas, juncais ou semelhantes, quer a queima tenha sido fortuita, quer 

tenha sido ateada para limpeza de terreno por fogo (Queimadas em Zonas 

Rurais);  

Incêndio resultante de processos industriais de tratamento, de 

aquecimento ou de enxugo a que sejam submetidos os bens segurados, 

sempre que os danos fiquem restritos ao equipamento envolvido no 

processo ou à substância processada;  

Fermentação própria, combustão espontânea, inclusive os prejuízos 

causados por bens suscetíveis a tais eventos, salvo declaração em 

contrário na apólice;  

Extravasamento de materiais em estado de fusão.  

 

RISCOS EXCLUÍDOS DA COBERTURA BÁSICA: PERDA OU PAGAMENTO DE 

ALUGUEL  

Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 10 – EXCLUSÕES GERAIS das 

Condições Gerais deste seguro, estão também expressamente excluídas 

deste seguro as despesas que não sejam decorrentes de evento não 

amparado pelas coberturas contratadas na apólice. 



  

 

RISCOS EXCLUÍDOS DA CONDIÇÃO GERAL COBERTURA BÁSICA: PERDA OU 

PAGAMENTO DE ALUGUEL, INCÊNDIO, RAIO, EXPLOSÃO E IMPLOSÃO, 

IMPACTO DE VEÍCULOS TERRESTRES, QUEDA DE AERONAVES E 

RESPONSABILIDADE CIVIL FAMILIAR. 

 

Além das limitações e riscos excluídos descritos em cada uma das 

coberturas contratadas, básica ou adicionais, excluem-se do presente 

seguro quaisquer prejuízos, ônus, perdas, danos ou responsabilidades de 

qualquer natureza, direta ou indiretamente causados por resultantes de, 

ou para os quais tenham contribuído:  

 

 Reação nuclear, radiações ionizantes ou contaminação por 

radioatividade de qualquer combustível ou resíduo nuclear, 

combustão de material nuclear, material de armas nucleares ou 

qualquer processo autossustentador de fissão nuclear;  

 Invasão, ato de inimigo estrangeiro, hostilidades ou operações 

bélicas, guerra, guerra química, guerra bacteriológica, insurreição, 

rebelião, motim, revolução, conspiração, nacionalização, confisco ou 

ato de autoridade civil ou militar ou usurpadores de autoridade ou 

atos de qualquer pessoa que esteja agindo por parte de ou em 

ligação com qualquer organização cujas atividades visem a 

derrubada, pela força, do Governo ou instigar a queda do mesmo por 

meio de quaisquer atos;  

 Ato terrorista, cabendo à Seguradora comprovar com documentação 

hábil, acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a 

natureza do atentado, independente de seu propósito, e desde que 

este tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem 

pública pela autoridade pública competente;  

 Atos de autoridades públicas, salvo se para evitar a propagação de 

riscos cobertos pelo presente seguro;  

 Apropriação ou destruição por força de regulamentos alfandegários;  

 Qualquer tipo de responsabilidades de fornecedores ou fabricantes 

perante o Segurado;  

 Atos ilícitos dolosos, culpa grave equiparada ao dolo, atos 

propositais, fraude, má fé, ação ou omissão dolosa praticada pelo 

Segurado, por seus beneficiários ou pelos representantes de um ou 

de outro;  



  

 Atos ilícitos dolosos, culpa grave equiparável ao dolo, atos 

propositais, fraude, má fé, ação ou omissão dolosa praticada pelos 

sócios controladores, dirigentes, administradores ou beneficiários do 

Estipulante ou seus respectivos representantes legais, ou por seus 

prepostos, quer sejam eles empregados em tempo integral, 

temporários ou de empresas prestadoras de serviço contratadas, 

incluindo fraude ocasionada por ou como consequência das relações 

de trabalho com o Estipulante, inclusive negligência em usar de 

todos os meios comprovadamente ao seu alcance para evitar os 

prejuízos cobertos, durante ou após a ocorrência de qualquer 

sinistro;  

 Danos morais e indenizações punitivas;  

 Multas impostas ao Segurado ou despesas relativas a ações ou 

processos criminais;  

 Furto simples, conforme definido nestas condições;  

 Extravio, perda ou desaparecimento inexplicável do bem;  

 Subtração sem violência ou grave ameaça;  

 Roubo, furto qualificado, apropriação indébita ou estelionato 

praticado contra o patrimônio do Segurado por seus empregados ou 

prepostos, quer agindo por conta própria ou mancomunados com 

terceiros;  

 Roubo ou furto qualificado, ainda que praticados durante ou depois 

da ocorrência dos demais riscos cobertos, mesmo que a ocorrência 

de sinistro envolvendo qualquer dos demais riscos cobertos tenha 

contribuído para tais perdas, salvo se contratada a Cobertura 

Adicional de Roubo de Bens e respeitadas suas disposições;  

 Extorsão mediante sequestro, definida no Artigo 159 do Código 

Penal como “sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para 

outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate”;  

 Extorsão indireta, definida no Artigo 160 do Código Penal como 

“exigir ou receber, como garantia de dívida, abusando da situação 

de alguém, documento que pode dar causa e procedimento criminal 

contra a vítima ou contra terceiro”;  

 Condições climáticas, chuvas, tempestades, tornados, vendaval, 

granizo, furacões, ciclones, terremotos, maremotos, inundações, 

quedas de corpos siderais, meteoritos, erupções vulcânicas e 

quaisquer outros fenômenos e convulsões da natureza, salvo se 

contratada a Cobertura Adicional de Vendaval, Furacão, Ciclone, 



  

Tornado, Granizo, Fumaça, Terremoto, Maremoto e Tremor de Terra, 

e respeitadas suas disposições;  

 Vício intrínseco, má qualidade, desgaste natural ou pelo uso, 

deterioração gradativa, umidade, mofo, roeduras ou estragos por 

animais daninhos ou pragas, desarranjo mecânico, fadiga, cavitação, 

corrosão de origem mecânica, térmica ou química, oxidação, erosão, 

incrustação, poeira e fuligem;  

 Quaisquer falhas ou defeitos preexistentes à data de início de 

vigência das coberturas contratadas e que já eram do conhecimento 

do Segurado ou de seus prepostos, independentemente de serem ou 

não de conhecimento da Seguradora;  

 Tumulto, greve ou lock-out (cessação da atividade por ato ou fato do 

empregador), exceto quando tratar-se de incêndio causado por 

tumulto, greve ou lock-out, situação que estará amparada pela 

cobertura básica, ou salvo se contratada a Cobertura Adicional de 

Tumulto, Greve e Lockout, e respeitadas suas disposições; 

 Danos elétricos devido a variações anormais de tensão, curto-

circuito, arco voltaico, sobrecarga, fusão, calor gerado 

acidentalmente por eletricidade, descargas elétricas, eletricidade 

estática ou qualquer efeito ou fenômeno de natureza elétrica, salvo 

se contratada a Cobertura Adicional de Danos Elétricos;  

 Custos extras de reparo ou substituição exigidos por qualquer 

norma, regulamento, estatuto ou lei que restrinja o reparo, 

alteração, uso, operação, construção, reconstrução ou instalação na 

propriedade segurada;  

 Danos causados a terceiros;  

 Qualquer tipo de poluição, contaminação ou vazamento em função 

dos serviços e bens garantidos pela apólice, mesmo os consequentes 

dos riscos cobertos;  

 Quaisquer danos extrapatrimoniais, tais como perda de ponto, lucros 

cessantes, perda de mercado ou de lucros esperados, desvalorização 

dos objetos segurados em consequência de retardamento, multas, 

juros e outros encargos financeiros decorrentes do não cumprimento 

de qualquer contrato, bem como da paralisação total ou parcial do 

estabelecimento segurado;  

 Danos Morais;  



  

 Danos causados por rompimento de encanamento ou rede de esgoto, 

salvo se contratada a Cobertura Adicional de Danos por Água, e 

respeitadas as suas disposições;  

 Operações de transporte ou trasladação dos bens segurados dentro 

ou fora dos locais expressamente indicados na apólice;  

 Vírus eletrônicos;  

 Erro na interpretação de datas por equipamentos eletrônicos, 

conforme Cláusula de Exclusão a seguir:  

 Fica entendido e concordado que este Seguro não cobre qualquer 

prejuízo, dano, destruição, perda e/ou reclamação de 

responsabilidade, de qualquer espécie, natureza ou interesse, desde 

que devidamente comprovado pela Seguradora, que possa ser, 

direta ou indiretamente, originado de, ou consistir em:  

 - Falha ou mau funcionamento de qualquer equipamento e/ou 

programa de computador e/ou sistema de computação eletrônica de 

dados em reconhecer e/ou corretamente interpretar e/ou processar 

e/ou distinguir e/ou salvar qualquer data como a real e correta data 

de calendário, ainda que continue a funcionar corretamente após 

aquela data.  

 - Qualquer ato, falha, inadequação, incapacidade, inabilidade ou 

decisão do segurado ou de terceiro, relacionado com a não utilização 

ou não disponibilidade de qualquer propriedade ou equipamento de 

qualquer tipo, espécie ou qualidade, em virtude do risco de 

reconhecimento, interpretação ou processamento de datas de 

calendário. 

 - Para todos os efeitos entende-se como equipamento ou programa 

de computador os circuitos eletrônicos, microchips, circuitos 

integrados, microprocessadores, sistemas embutidos, hardwares 

(equipamentos computadorizados), softwares (programas utilizados 

ou a serem utilizados em equipamentos computadorizados), 

firmwares (programas residentes em equipamentos 

computadorizados), programas, computadores, equipamentos de 

processamento de dados, sistemas ou equipamentos de 

telecomunicações ou qualquer outro equipamento similar, sejam 

eles de propriedade do segurado ou não.  

 A presente cláusula é abrangente e derroga inteiramente qualquer 

dispositivo do contrato de seguro que com ela conflite ou que dela 

divirja. 



  

 

RISCOS EXCLUÍDOS DA CONDIÇÃO GERAL COBERTURA 

RESPONSABILIDADE CIVIL FAMILIAR. 

 

Além das exclusões constantes da CLÁUSULA 10 - EXCLUSÕES GERAIS das 

Condições Gerais do Seguro Zurich Proteção Residencial que não tenham 

sido alteradas pela presente cobertura ou pelas demais coberturas 

adicionais contratadas, e das disposições da CLÁUSULA 22 – PERDA DE 

DIREITOS das referidas Condições Gerais, não estão cobertos quaisquer 

prejuízos, ônus, perdas ou danos, direta ou indiretamente causados:  

 

 Por responsabilidades assumidas pelo Segurado por contratos ou 

convenções que não sejam decorrentes de obrigações civis legais;  

 Por inadimplemento de obrigações por força exclusiva de contratos 

e/ou convenções;  

 Por perdas financeiras, inclusive lucros cessantes, não decorrentes 

de dano corporal ou dano à propriedade material, abrangidos por 

esta cobertura;  

 Ao segurado, seus ascendentes, descendentes e cônjuge, bem como 

quaisquer parentes que com ele residam ou dele dependam 

economicamente;  

 Por veículo terrestre motorizado, por embarcação ou aeronave de 

qualquer espécie;  

 A bens de terceiros em poder do Segurado, inclusive veículos, para 

guarda ou custódia, transporte, uso ou manipulação ou execução de 

quaisquer trabalhos;  

 De danos genéticos, bem como danos causados por asbesto, talco 

asbestiforme, diethilstibestrol (DSE), dioxina, uréia, formaldeído, 

vacinas inclusive para gripe suína, dispositivo intra-uterino (DIU), 

contraceptivo oral ou outros produtos anti-concepcionais, fumo ou 

derivados, danos resultantes de hepatite B ou síndrome da 

deficiência imunológica adquirida (AIDS), organo-clorados, produtos 

fabricados por engenharia genética, produtos farmacêuticos, 

antibióticos, BSE - CJD e riscos relacionados (spongiform 

encephalopathies - SEs e doença de Creutzfeldt Jacob - conhecida 

como "vaca louca"), produtos de látex (uso cirúrgico), camisa-de-

vênus, halogenoquinolicol (remédios administrados oralmente), RU 

486 e outros produtos químicos abortificantes. silicones (em 



  

implantes e aplicações médicas), amianto, produtos derivados de 

sangue, dióxido de carbono e, também, os causados por campos 

eletromagnéticos em geral;  

 A terceiros, inclusive empregados ou prepostos do Segurado, 

quando a seu serviço;  

 Pelo exercício de qualquer atividade profissional;  

 Reclamações contra Segurado Pessoa Jurídica;  

 Por construção, demolição, reconstrução ou alteração estrutural do 

imóvel, bem como qualquer tipo de obra, inclusive instalações e 

montagens, com exceção do admitido na alínea ‘d’ do subitem 2.1. 

destas condições;  

 Por instalações e montagens, bem como qualquer prestação de 

serviço em locais ou recinto de propriedade de terceiros ou por estes 

controlados ou utilizados;  

 Pelo exercício ou prática dos seguintes esportes: caça (inclusive 

submarina), tiro ao alvo, equitação, esqui aquático, “surf”, 

“windsurf”, vôo livre, à vela, pesca, canoagem, rafting, esgrima, 

boxe e artes marciais;  

 Comemorações do ocasional ‘Hole-in-One’;  

 Por ou a tacos de golfe de propriedade do Segurado.  

 

 

RISCOS EXCLUÍDOS DA CONDIÇÃO GERAL COBERTURA MORTE ACIDENTAL 

E INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE 

 

Estão excluídos do presente seguro quaisquer despesas, prejuízos, ônus, 

perdas, danos ou responsabilidades de qualquer natureza, direta ou 

indiretamente causados por resultantes de, para os quais tenham 

contribuído ou cujo pedido de indenização abranja:  

 

 O uso de material nuclear para quaisquer fins, incluindo a explosão 

nuclear provocada ou não, bem como a contaminação radioativa ou 

exposição a radiações nucleares ou ionizantes;  

 

 Atos ou operações de guerra, declarada ou não, de guerra química 

ou bacteriológica, de guerra civil, de guerrilha, de revolução, 

agitação, motim, revolta, sedição, sublevação ou outras 

perturbações da ordem pública e delas decorrentes, exceto quando, 



  

da ocorrência de evento coberto, o Segurado esteja prestando 

serviço militar ou atos de humanidade em auxílio de outrem;  

 Furacões, ciclones, terremotos, maremotos, inundações, quedas de 

corpos siderais, meteoritos, erupções vulcânicas e outras convulsões 

da natureza;  

 Ato terrorista, cabendo à Seguradora comprovar com documentação 

hábil, acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a 

natureza do atentado, independente de seu propósito, e desde que 

este tenha sido devidamente reconhecido como atentório à ordem 

pública pela autoridade pública competente;  

 Acidentes, doenças ou lesões, inclusive as congênitas, pré-

existentes à contratação deste seguro não declaradas na proposta 

de adesão e de conhecimento do Segurado na contratação do plano;  

 Diálises e hemodiálises;  

 Qualquer tipo de hérnia e suas consequências, exceto quando 

diretamente decorrente de acidente pessoal coberto;  

 A gravidez, o parto ou o aborto e quaisquer complicações ou 

consequências decorrentes da gravidez, do parto ou do aborto, 

exceto quando diretamente decorrente de acidente pessoal coberto;  

 As perturbações e intoxicações alimentares de qualquer espécie;  

 O choque anafilático e suas consequências, exceto quando 

diretamente decorrente de acidente pessoal coberto;  

 Cirurgias para correção de fimose, ligadura de trompas ou 

vasectomia, tratamentos para infertilidade ou inseminação artificial;  

 Quaisquer tipos de tratamentos ou danos estéticos, tratamentos 

rejuvenescedores, para obesidade ou emagrecimento, incluindo 

gastroplastia redutora;  

 Cirurgias plásticas e despesas com compra de prótese, confecção de 

óculos e lentes de contato (salvo as cirurgias pós-acidentais 

restauradoras e as reparadoras de cirurgias decorrentes de 

neoplasias malignas e as despesas com reparos ou substituição de 

próteses odontológicas danificadas em consequência de acidente 

pessoal coberto, desde que contratada coberturas correspondentes);  

 

 A perda de dentes ou tratamento odontológico de qualquer espécie, 

salvo se contratada cobertura correspondente;  



  

 Intercorrências ou complicações consequentes da realização de 

exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, quando não decorrentes 

de risco coberto;  

 Internações hospitalares para investigação diagnóstica, espera para 

a realização de cirurgia, avaliação do estado de sanidade (check-

up), repouso ou geriatria;  

 Estados de convalescença (após a alta médica) e as despesas de 

acompanhantes;  

 O tratamento de doenças mentais ou psiquiátricas;  

 Doação e transplante intervivos;  

 Automutilações e lesões auto-infligidas, estando o Segurado 

mentalmente doente ou são;  

 Ato reconhecidamente perigoso que não provier da utilização de 

meio de transporte mais arriscado, da prestação de serviço militar, 

da prática de esporte ou de atos de humanidade em auxílio de 

outrem;  

 Procedimentos não previstos no Código Brasileiro de Ética Médica, 

tratamentos clínicos ou cirúrgicos experimentais e tratamentos 

medicamentosos não reconhecidos pelo Serviço Nacional de 

Fiscalização de Medicina e Farmácia;  

 Internações hospitalares, tratamentos ambulatoriais, exames 

diagnósticos, terapias e consultas médicas realizadas por 

profissionais de especialidades não reconhecidas pelo Conselho 

Federal de Medicina ou por médicos que não sejam legalmente 

habilitados;  

 Infecções oportunistas e toda e qualquer doença provocada pela 

Síndrome da Deficiência Imunológica Adquirida (AIDS);  

 O suicídio, ou sua tentativa, se ocorrido nos 2 (dois) primeiros anos 

do início de vigência da cobertura individual ou da recondução do 

seguro após suspensão ou ainda nos 2 (dois) primeiros anos da data 

do aumento do Capital Segurado, na parte que se refere a esse 

aumento;  

 Epidemias e pandemias, desde que declaradas pelo órgão 

competente ou envenenamento de caráter coletivo;  

 O dano moral;  

 Indenizações punitivas;  

 Atos ilícitos dolosos praticados pelo Segurado, por seus 

beneficiários, pelo representante de um ou de outro ou, ainda, pelos 



  

sócios controladores, dirigentes, administradores ou beneficiários do 

Estipulante ou seus respectivos representantes;  

 Atos contrários à lei, inclusive a direção de veículos automotores, 

incluindo motos, barcos, aeronaves e assemelhados, sem a devida 

habilitação ou sem a utilização de equipamentos de segurança 

obrigatórios por lei, como capacetes e cintos de segurança;  

 Eventos não decorrentes de risco coberto pelas coberturas 

contratadas.  

 

6. PRÊMIO DO SEGURO E PAGAMENTO DO PRÊMIO 

 

O custo mensal individual do seguro, já incluído o IOF de 7,38% para as coberturas 

do seguro residencial e 0,38% para as coberturas do seguro de acidentes pessoais, 

será de R$ 9,90 (Nove Reais e Noventa Centavos) e será cobrado mensalmente do 

Segurado na fatura do cartão administrado pelo Estipulante.  

 

7. VIGÊNCIA, RENOVAÇÃO, SUSPENSÃO E CANCELAMENTO 

A vigência do risco individual será de 12 (doze) meses, iniciando-se às 24 (vinte e 

quatro) horas da data do pagamento do prêmio de seguro, desde que não haja 

manifestação contrária expressa por parte da Seguradora dentro de 15 (quinze) 

dias a contar da recepção da proposta de adesão.  

 

A cobertura do seguro individual poderá ser renovada automaticamente uma única 

vez, desde que não exista manifestação expressa contrária à renovação, por parte 

da Seguradora ou do Segurado, até 60 (sessenta) dias antes da data de 

encerramento da vigência. Renovações posteriores devem ser feitas de forma 

expressa.  

 

Este seguro é por prazo determinado, tendo a Seguradora a faculdade de não 

renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos 

termos da apólice.  

 

A falta de pagamento da primeira parcela do prêmio individual, se efetuado de 

forma mensal ou parcelado, ou, do prêmio à vista, implicará o cancelamento do 

seguro, observadas as disposições da CLÁUSULA 27ª – RECOLHIMENTO E 

PAGAMENTO DO PRÊMIO das Condições Gerais do Seguro Residencial e da 

CLÁUSULA 18ª – RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO PRÊMIO das Condições Gerais 

do Seguro de Acidentes Pessoais.  



  

 

Iniciada a vigência da cobertura, se o sinistro ocorrer dentro do prazo de 

pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas, sem que ele se 

ache efetuado, o direito à indenização não ficará prejudicado, podendo o prêmio 

devido ser abatido da indenização.  

 

Caso ocorra atraso no pagamento da fatura do cartão, a cobertura do seguro 

referente ao período será suspensa a partir das 24 (vinte e quatro) horas da 

referida data, não podendo haver recolhimento apenas do prêmio do seguro, 

observadas as disposições da CLÁUSULA 27ª – RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO 

PRÊMIO das Condições Gerais do Seguro Residencial e da CLÁUSULA 18ª – 

RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO PRÊMIO das Condições Gerais do Seguro de 

Acidentes Pessoais.  

 

O Estipulante deverá estornar ao cliente qualquer prêmio indevidamente recolhido e 

no caso de sinistro o(s) Beneficiário(s) ou o Segurado perderão o direito às 

garantias do seguro.  

 

As coberturas serão restabelecidas a partir das 24 (vinte e quatro) horas do dia em 

que o Segurado retomar o pagamento do prêmio, não sendo cobrados prêmios 

referentes ao período de suspensão, em que não houve cobertura.  

O seguro não cobrirá eventuais parcelas em atraso. O cliente que efetuar ao menos 

o pagamento do valor mínimo indicado no extrato do cartão terá direito à 

cobertura, comprometendo-se o Estipulante a repassar o valor do prêmio à 

seguradora nesses casos.  

Decorridos 60 (sessenta) dias da data de vencimento sem que o pagamento do 

prêmio tenha sido efetuado, o seguro estará automaticamente e de pleno direito 

cancelado e a cobertura não poderá ser reabilitada.  

O Estipulante está proibido de cobrar dos segurados juros ou encargos de qualquer 

natureza sobre o prêmio de seguro não pago, considerando-se que durante o 

período de não pagamento o segurado não terá direito à cobertura.  

 

8. PERDA DE DIREITO  

Em caso de sinistro, o segurado (ou seus beneficiários) deve procurar o 

Departamento de Crédito de qualquer uma das Lojas Riachuelo para obter 

orientações quanto à documentação necessária para a sua regulação. 

 



  

9. PROCEDIMENTO EM CASO DE SINISTRO  

Em caso de sinistro, o segurado (ou seus beneficiários) deve procurar o 

Departamento de Crédito de qualquer uma das Lojas Riachuelo para obter 

orientações quanto à documentação necessária para a sua regulação. 

 

REGULAMENTO DO SORTEIO SEGURO RESIDENCIAL TITULAR: 

Midway S.A. crédito, financiamento e investimento. A TITULAR é proprietária de 

Títulos de Capitalização emitidos pela Icatu Capitalização S.A - IcatuCap - CNPJ nº 

74.267.170/0001-73 que teve sua Nota Técnica aprovada pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados S/A) conforme processo nº 

15414.900073/2015-01, que lhe permitem concorrer a prêmios de sorteios 

apurados pelas extrações da Loteria Federal do Brasil, 1(um) por mês, no último 

sábado de cada mês. A aprovação deste Título pela SUSEP não implica, por parte 

da Autarquia, em incentivo ou recomendação a sua aquisição, representando, 

exclusivamente, sua adequação às normas em vigor. O consumidor poderá 

consultar a situação cadastral de seu Corretor de capitalização, no sítio 

www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, 

CNPJ ou CPF. A cada título correspondente um Número da Sorte, composto de 5 

algarismos, atribuídos aleatoriamente quando de sua emissão. Será contemplado o 

Título, vigente na data do sorteio, cujos algarismos no Número da Sorte coincidem, 

da esquerda para a direita, com as unidades dos 5 (cinco) primeiros prêmios 

extraídos pela Loteria Federal do Brasil, lidos de cima para baixo, conforme 

exemplo a seguir: Primeiro Prêmio: 48.397 • Segundo Prêmio: 63.263 • Terceiro 

Prêmio: 15.279 Quarto Prêmio: 23.755 • Quinto Prêmio: 18.020 • Número 

Sorteado 73950 CESSÃO DE DIREITOS  

1. A TITULAR, na qualidade de proprietária de Títulos de Capitalização, cede e 

transfere ao CESSIONÁRIO parte de seus direitos contidos nos referidos Títulos, o 

de concorrer a sorteios, de modo que, sendo sorteado o Número da Sorte 

informado na sua fatura do cartão Riachuelo, o ora CESSIONÁRIOS, desde que seja 

rigorosamente em dia com o pagamento da sua fatura , fará jus a um prêmio em 

dinheiro no valor líquido de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais). 

2. Permanece, entretanto, a TITULAR como detentora da propriedade e dos demais 

direitos e obrigações decorrentes dos Títulos.  

3. O CESSIONÁRIO participará do sorteio a ser realizado na data indicada em sua 

fatura do Cartão Riachuelo.  



  

4. Não ocorrendo extração da Loteria Federal do Brasil na data prevista para o 

sorteio, a apuração correspondente será baseada na extração imediatamente 

seguinte da Loteria Federal que venha a ser realizado após a data original do 

sorteio inicialmente prevista. 

5. Na hipótese de o CESSIONÁRIO ser contemplado, a presente cessão aperfeiçoar-

se-á, ficando condicionada à aceitação por parte do CESSIONÁRIO de todos os 

termos, bem como de sua expressa concordância em autorizar a CEDENTE a 

divulgar o resultado do sorteio, permitindo o uso de seu direito de voz e imagem. 


