
CONDIÇÕES GERAIS – RESUMO

Este resumo contém as principais cláusulas contratuais do seguro. As condições gerais e 
específicas contendo todos os direitos e obrigações referentes ao seguro estão à disposição do 
segurado no site www.midwayfinanceira.com.br.

Apólice: 2360.5000402-01
Processos Susep: 15414.900073/2015-01 (Capitalização) e 15414.000357/2011-64 (Seguro de 
Acidentes Pessoais)
Seguradora: MAPFRE Seguros Gerais S/A.
CNPJ: 61.074.175/0001-38
Estipulante: Midway S.A. crédito, financiamento e investimento
CNPJ: 09.464.032/0001-12
Corretor: Classic Corretora de seguros
CNPJ: 71.720.577/0001-16
Código Susep: 05952610220043

OBJETIVO

Este seguro é destinado aos titulares portadores do Cartão de Crédito Riachuelo e tem por 
objetivo garantir ao segurado, ou a seu(s) benefeciário(s) o pagamento do capital segurado 
contratado no caso de morte acidental ou invalidez permanente total ou parcial por acidente, 
desde que respeitado as cláusulas contratuais.

CONDIÇÕES PARA ACEITAÇÃO

Para aderir ao Seguro Acidentes Pessoais o titular do cartão deve estar em perfeitas condições 
de saúde e ter idade entre 21(vinte e um) até 70 (setenta) anos na data de adesão.

SEGURADO TITULAR

É considerado segurável a Pessoa Física com idade mínima de 21(vinte e um) anos e máxima de 
70 (setenta), na data de ingresso ao seguro, que seja titular do Cartão de Credito contratado junto 
à estipulante.

BENEFICIÁRIOS

É a pessoa física, previamente designada pelo segurado, a quem deve ser paga a indenização, 
em caso de seu falecimento. Em caso de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente o(s) 
beneficiário(s) é o próprio segurado. Em caso de Morte Acidental do Componente Dependente, o 
beneficiário é o próprio Componente Principal. Na falta de beneficiário nomeado, a indenização 
será paga metade ao cônjuge não separado judicialmente e o valor restante aos herdeiros do 
segurado, conforme Código Cível vigente.

PLANO DO SEGURO

Será permitida a contratação de dois tipos de planos, individual ou familiar, contemplando custos 
e coberturas distintas.

a) Plano Individual
Garante cobertura única e exclusivamente ao segurado titular na ocorrência de evento coberto 
durante a vigência da apólice.

ACIDENTES PESSOAIS



b) Plano Familiar
Garante cobertura ao segurado titular, ao cônjuge e filhos de qualquer idade, com plena 
dependência econômica, limitada há 24 (vinte e quatro) anos.

PRÊMIO DO SEGURO

A partir de sua adesão ao programa, o prêmio mensal do seguro será cobrado automática e 
individualmente na fatura do Cartão de Crédito Riachuelo do segurado, de acordo com o plano 
contratado.

CAPITAIS SEGURADOS

TABELAS DAS COBERTURAS PLANO INDIVIDUAL

 
TABELAS DAS COBERTURAS PLANO FAMILIAR

PERÍODO DE COBERTURA

A cobertura do seguro é mensal, contada a partir da zero hora da data de vencimento da fatura 
do cartão até as 24 horas da véspera de vencimento da fatura do mês seguinte, condicionado ao 
pagamento do prêmio no vencimento da fatura (renovação mensal).

COBERTURAS CONTRATADAS PLANO INDIVIDUAL

Cobertura Básica: Morte Acidental (MA)
Conforme Condições Gerais do Seguro de Acidentes Pessoais, a cobertura básica garante o 
pagamento do capital segurado ao(s) beneficiário(s), em caso de morte do segurado, causada 
exclusivamente por acidente, coberto durante a vigência da apólice.

Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA)
Garante o pagamento do capital segurado contratado ao próprio segurado, caso venha a ficar 
total ou parcialmente inválido, em caráter permanente, em decorrência direta e exclusiva de 
acidente coberto durante a vigência do seguro.

COBERTURAS CONTRATADAS PLANO FAMILIAR

Cobertura Básica: Morte Acidental (MA)
Conforme Condições Gerais do Seguro de Acidentes Pessoais, a cobertura básica garante o 

Plano
Individual
Familiar

Prêmio Mensal
R$ 9,89
R$ 12,95

Capital Segurado (R$)
Titular
50.000,00
50.000,00
até 50.000,00
2.000,00

Cônjuge
25.000,00
25.000,00
até 25.000,00
2.000,00

Filhos
5.000,00
-
-
2.000,00

Coberturas

Morte Acidental (MA)
Invalidez Permanente Total
Invalidez Permanente Parcial por Acidente
Assistência Funeral (em caso de acidente)

Capital Segurado (R$)
50.000,00
até 50.000,00
2.000,00

Coberturas
Morte Acidental (MA) e Invalidez Permanente Total
Parcial por Acidente
Assistência Funeral (em caso de acidente)



pagamento do capital segurado ao(s) beneficiário(s), em caso de morte do segurado, causada 
exclusivamente por acidente, coberto durante a vigência da apólice.

Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA)
Garante o pagamento do capital segurado contratado ao próprio segurado, caso venha a ficar 
total ou parcialmente inválido,em caráter permanente,em decorrência direta e exclusiva de 
acidente coberto durante a vigência do seguro.

AS TABELAS DAS COBERTURAS ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE WWW.RIACHUELO.COM.
BR – PRODUTOS FINANCEIROS

REGULAMENTO DO SORTEIO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS

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$ 10.000,00 (dez mil 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.

TITULAR CEDENTE

Midway S.A. crédito, financiamento e investimento.
Rua Leão XIII, 500 - anexoA- Jd. São Bento / SP
CEP02526-900 - São Paulo – SP


