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RESUMO CONDIÇÕES DO SEGURO - DESEMPREGO PREMIÁVEL 

 
As informações a seguir contêm as principais características, coberturas, carências e exclusões 
do seguro. A íntegra das Condições Gerais e Especiais contendo todos os direitos e obrigações 
referentes ao seguro estão à disposição do Segurado no site www.midwayfinanceira.com.br.  
 
Apólice: 30638 
Processo SUSEP: Prestamista: 10.004457/01-38 / Vida em Grupo: 001-06570/96  
Seguradora: Seguros Sura S/A- CNPJ: 33.065.699/0001-27 Cód SUSEP: 675-1  
 
Estipulante: Midway S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos. CNPJ: 09.464.032/0001-12  
 
Corretor: BR INSURANCE CORRETORA DE SEGUROS S.A. CNPJ: 11.721.921/0001-60  
Código SUSEP: 1002 20043  
 
CARACTERÍSTICA  
O presente seguro tem por característica garantir ao segurado o pagamento do saldo devedor 
do Cartão de Riachuelo, até o limite R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de Morte ou Invalidez 
Permanente Total por Acidente do segurado, Perda de Renda por Desemprego (segurados com 
vínculo empregatício) ou Perda de Renda por Acidente ou Doença (segurados autônomos), 
desde que respeitadas todas as cláusulas contratuais do seguro. Adicionalmente, será pago o 
valor de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de Auxílio Alimentação, em caso de Morte ou 
Invalidez Permanente Total por Acidente e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em caso de 
Desemprego. 
 
CONDIÇÕES PARA ACEITAÇÃO  
Para aderir ao Seguro Desemprego Premiável, o titular do cartão deve estar em perfeitas 
condições de saúde e em plena atividade profissional e ter idade entre 18 (dezoito) e 65 (sessenta 
e cinco) anos na data de adesão.  
 
PERÍODO DE COBERTURA INDIVIDUAL  
A cobertura do seguro é mensal, contados a partir das 24 horas da data de vencimento mensal 
do Cartão de Crédito Riachuelo até às 24 horas da véspera do vencimento da fatura do mês 
seguinte, mediante ao pagamento do respectivo prêmio do seguro, no vencimento da fatura.  
O não pagamento do prêmio implicará na suspensão automática da cobertura do seguro.  
 
COBERTURAS, CAPITAIS SEGURADOS, CARÊNCIAS E RISCOS EXCLUÍDOS.  
Morte / Invalidez Permanente Total por Acidente/ Auxílio Alimentação:  
Garante o pagamento do saldo devedor do titular do Cartão de Crédito Riachuelo, até o limite 
máximo de R$ 1.000,00 (mil reais). Adicionalmente, será pago o valor único de R$ 300,00 
(trezentos reais) a título de Auxílio Alimentação.  
Carência: Não há carência  
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Riscos Excluídos: Faturas vencidas e despesas de mora. A morte ocorrida em consequência de: 
uso de material nuclear para quais fins, atos ou operações de guerra e todas as demais 
perturbações da ordem públicas; Furacões, ciclones, terremotos, maremotos, inundações, 
quedas de corpos siderais, meteoritos, erupções vulcânicas e outras convulsões da natureza; 
atos terroristas; doenças, ou lesões, inclusive as congênitas, do segurado antes da adesão ao 
seguro; o suicídio, ou sua tentativa, se ocorrido nos 2 (dois) primeiros anos de início de vigência 
da cobertura individual ou da recondução do seguro após a suspenção; Epidemias; atos ilícitos.  
Consulte atentamente as condições gerais do seguro, principalmente na cláusula de   RISCOS 
EXCLUÍDOS 
 
Perda de Renda por Desemprego: (segurados com vínculo empregatício)  
Garante o pagamento do saldo devedor do titular do Cartão de Crédito Riachuelo, até o limite 
máximo de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso desemprego involuntário (demissão sem justa 
causa) ocorrido após o período de carência e desde que o segurado comprove vínculo 
empregatício devidamente registrado pelo prazo mínimo e ininterrupto de 1(um) ano em 
carteira profissional (CTPS) e permaneça desempregado por 30 (trinta) dias consecutivos e 
ininterruptos. Adicionalmente, será pago o valor único de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a 
título de Auxílio Alimentação.  
 
Carência: Período de 60 (sessenta) dias da data de adesão ao seguro.  
O segurado ficará obrigado ao cumprimento de uma nova carência de 60 (sessenta) dias em 
caso de falta de pagamento do prêmio por período superior a 6 (seis) meses que serão 
contados a partir do último pagamento. Não será considerado para prorrogação de carência 
ou prazo de elegibilidade no seguro o tempo do aviso prévio previsto na Lei 12506/2011.  
Riscos Excluídos:  
- Faturas Vencidas e despesas mora;  
- Compras realizadas após a data dos sinistros;  
- Compras realizadas no período de aviso prévio;  
- Desemprego decorrente de: demissão por justa causa, por solicitação do segurado; de 
demissão negociada; de demissão por conta de programas de  
- Desligamento voluntário, de demissão incentivada ou gratificada; demissão em massa; por 
fusões; por concordatas; por privatizações; por encerramento de atividades; demissão durante 
o período de experiência;  
- Não há cobertura para proponentes que tenham cargo público com estabilidade garantida, 
militares que sejam exonerados; proponentes que sejam vinculados ao empregador por 
contrato de trabalho temporário, provisório ou por prazo determinado; estagiários, 
aposentados que não estejam exercendo atividade profissional com registro em carteira, 
pensionistas, autônomos e profissionais liberais;  
Consulte atentamente as condições gerais do seguro, principalmente nas cláusulas RISCOS 
EXCLUÍDOS.  
 
 
 
Perda de Renda por Acidente ou Doença: (segurados autônomos)  
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Garante o pagamento do saldo devedor do titular do Cartão de Crédito Riachuelo, até o limite 
máximo de R$ 1.000,00 (mil reais), caso o segurado autônomo comprove, mediante laudo 
médico e exames, o afastamento efetivo e involuntário, da atividade profissional 
comprovadamente remunerada, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e ininterruptos, por 
motivo de acidente ou doença.  
Considera-se afastamento efetivo o período necessário para o restabelecimento completo do 
segurado e que o impeça totalmente de exercer a atividade da qual lhe advenha renda.  
Carência: Período de 60 (sessenta) dias da data de adesão ao seguro.  
Não há carência para Perda de Renda em consequência de acidente.  
 
O segurado ficará obrigado ao cumprimento de uma nova carência de 60 (sessenta) dias em caso 
de falta de pagamento do prêmio por período superior a 6 (seis) meses que serão contados a 
partir do último pagamento.  
Riscos Excluídos:  
- Faturas Vencidas e despesas mora;  
- Compras realizadas após a data dos sinistros;  
- Não há cobertura para doença, inclusive as congênitas, do segurado antes da assinatura da 
proposta de adesão e que não tenha sido declarada nesta;  
- Além dos riscos excluídos especificados na cobertura de Morte e Invalidez 
Permanente Total por Acidente, estão também excluídos desta cobertura os eventos 
decorrentes de: Qualquer tipo de hérnia e suas consequências; parto ou aborto e 
consequências; intoxicações alimentares ou decorrentes de ação de produtos químicos; 
choque anafilático e consequências; todas as doenças profissionais do trabalho e ocupacionais; 
lesões intra-articulares de joelho; síndromes compressivas nervosas; fraturas patológicas; 
neurites; entesopatia; fratura de dentes; contusões; doenças mentais e psiquiátricas; lesões ou 
doenças que não exijam tratamento e exames médicos; luxação do ombro; infecções 
oportunistas e qualquer doença provocada pela síndrome da Deficiência Imunológicas 
Adquirida; internações para check-up; terapias; tratamentos estéticos; cirurgias plásticas com 
fins estéticos; auto mutilação;  
- Consulte atentamente as condições gerais do seguro, principalmente na cláusula de RISCOS 
EXCLUÍDOS.  
 
PERDA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO  
Sem prejuízo das demais condições deste seguro, o segurado perderá o direito do pagamento 
de qualquer indenização: declarações inexatas, falsas ou erradas ou a omissão de 
circunstâncias que pudessem influir na aceitação da proposta do seguro ou no valor do prêmio 
do seguro, sem prejuízo da obrigação do prêmio vencido, conforme artigo 766 do Código Civil 
Brasileiro; em caso de Fraude ou tentativa de fraude comprovada, no ato da contratação ou 
durante toda a vigência da apólice para simular ou provocar o sinistro.  
O segurado perderá o direito à indenização em caso de agravamento do risco coberto, nos 
termos dos artigos 768 e 769 do Código Civil.  
 
 
PROCEDIMENTO EM CASO DE SINISTROS  
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Em caso de sinistros, o segurado (ou beneficiário) deve procurar o Departamento de Crédito de 
qualquer uma das lojas Riachuelo para obter orientações quanto à documentação necessária 
para sua regulamentação ou ligar para a Central de Atendimento ao Cliente através do número 
3003-4342 (Capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 701 4342 (Demais Localidades).  
 
OBSERVAÇÕES FINAIS  
Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais e das Coberturas Adicionais deste 
seguro. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou 
recomendação à sua comercialização. Este seguro é por prazo determinado, tendo a Seguradora 
à faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos 
nos termos da apólice. O Segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de 
seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome 
completo, CNPJ ou CPF. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco. Nos termos da 
Resolução CNSP n° 107/04 a remuneração do Estipulante correspondente ao fator percentual 
equivalente de 0.79, incidente sobre premio recebido, líquido de IOF. Este produto poderá ser 
cancelado em caso de arrependimento, no prazo de 7 (sete) dias, a contar da data da 
contratação, com direito à devolução dos valores pagos. SUSEP – Atendimento Ouvidoria: A 
Seguros Sura S/A dispõe de um Canal de Ouvidoria que poderá ser de acesso pelo Telefone: 0800 
704 7099 (de segunda-feira à sexta-feira das 8:30 às 17:00) ou  
Email: ouvidoria@segurossura.com.br.  
 
Regulamento do Sorteio  
 
1. A Midway S.A., doravante denominada Promotora, é proprietária de Títulos de 
Capitalização, da modalidade incentivo, emitidos e administrados pela Icatu Capitalização 
S.A - IcatuCap - CNPJ nº 74.267.170/0001-73, aprovados pela SUSEP conforme Processo 
nº 15414.900073/2015-01. 
 
2. Ao aderir ao Seguro Desemprego cuja vigência é de 12 meses e atender as demais 
condições estabelecidas neste regulamento, o participante receberá a cessão gratuita do 
direito de participação em 1 sorteio mensal, concorrendo ao prêmio no valor bruto de R$ 
20.000,00, com incidência de 25% (vinte e cinco por cento) de IR, conforme legislação 
vigente. 
 
3. A promoção comercial será realizada em todo o território nacional e vigorará por 
prazo indeterminado. A participação do aderente se iniciará a partir do mês imediatamente 
seguinte ao primeiro pagamento do prêmio do seguro e, sua participação ficará assegurada 
enquanto estiver em dia com o respectivo pagamento e a promoção vigente. 
 
4. Os sorteios serão apurados com base nas extrações da Loteria Federal do Brasil 
realizados, em data previamente divulgada, a partir do mês subsequente ao da adesão ao 
seguro. Não ocorrendo extração da Loteria Federal em uma das datas previstas, o sorteio 
correspondente será adiado para a primeira extração que vier a ser por ela realizada até o 
dia que anteceder à respectiva extração subsequente. Os resultados da Loteria Federal do 
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Brasil poderão ser acompanhados por meio do site 
http://www1.caixa.gov.br/loterias/loterias/federal/federal_resultado.asp, bem como em todas 
as Casas Lotéricas do Brasil. 
 
5. Será contemplado o Título vigente na data do sorteio, cujo NÚMERO DA SORTE  
informado no extrato do cliente coincida, da esquerda para a direita, com as unidades dos 5 
(cinco) primeiros prêmios extraídos pela Loteria Federal, lidos de cima para baixo, conforme 
 exemplo a seguir: 
 
1º prêmio 3 2. 2 6 3 
2° prêmio 3 4. 5 7 8 
3º prêmio 8 9. 0 7 0 Combinação sorteada: 38.049 
4º prêmio 5 1. 9 4 4 
5º prêmio 4 4. 3 7 9 
 
6. A divulgação da combinação contemplada ocorrerá nas lojas Riachuelo em todo o 
Brasil e o contemplado no sorteio será avisado por meio de telefone, telegrama ou e-mail e 
só terá direito ao recebimento da premiação se estiver rigorosamente em dia com o 
pagamento do prêmio de seguro. A Sociedade de Capitalização, Icatu Capitalização S.A. – 
ICATUCAP, efetuará o pagamento do prêmio ao contemplado, no prazo máximo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data da realização do sorteio, desde que o contemplado 
apresente cópia da identidade e CPF válidos, comprovante de residência atualizado 
(expedido no máximo há 180 dias da apresentação) devendo, ainda, informar profissão e 
renda, telefone e seu enquadramento como pessoa politicamente exposta, tudo conforme 
determina a Circular SUSEP n° 445/2012 e, ainda assinar um termo de recebimento e 
quitação do valor do prêmio. 
 
7. A promotora obriga-se a identificar todos os participantes, cessionários dos direitos 
dos eventuais Títulos integralmente cedidos, bem como os ganhadores dos prêmios de 
sorteio. 
 
8. A aprovação do Título de Capitalização 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. 


