
PERDA E ROUBO

CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO - RESUMO

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

Apólice: 01.71.0158232

Processo SUSEP nº 15414.901158/2013-37

Seguradora: Zurich Brasil Seguros S/A CNPJ: 61.382.735/0001-11

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 CÓDIGOSUSEP: 
05952610220043

OBJETIVO

Este seguro é destinado aos portadores do Cartão Riachuelo com até 70 (setenta) anos de idade 
na data de adesão e tem por objetivo o pagamento de compras indevidas e não autorizadas pelo 
titular e/ou credenciado, em razão de perda, furto ou roubo, desde que respeitadas as condições 
contratuais.

COBERTURA

Perda, furto ou roubo do Cartão: Garante o pagamento de compras indevidas e não autorizadas 
pelo titular e/ou credenciado, até o limite de R$ 500,00 (quinhentos reais) em razão da perda, 
furto ou roubo do cartão Riachuelo, devidamente comprovado através de boletim de ocorrência 
e, desde que tenham sido realizadas até 72 (setenta e duas) horas anteriores à comunicação do 
fato ao Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC).

PERÍODO DE COBERTURA

A cobertura deste seguro é mensal, contada a partir da zero hora da data de vencimento 
mensal do cartão Riachuelo até as 24 hs da véspera da data do vencimento da fatura seguinte, 
condicionada ao pagamento do prêmio no vencimento da fatura (renovação mensal).O não 
pagamento do prêmio implica na suspensão automática da cobertura.O segurado terá direito à 
indenização durante o período em que não houver emissão de fatura, desde que tenha recolhido 
o prêmio da última fatura emitida.

RISCOS EXCLUÍDOS

Dentre os riscos excluídos especificados na cláusula 5ª das Condições Gerais do Seguro, 
destacamos:

Saldo devedor de compras realizadas em data anterior ao sinistro; encargos contratuais e 
demora; taxas de inscrição e/ou anuidade; transações indevidas realizadas após a comunicação 
do sinistro à central de atendimento do Estipulante; prejuízos decorrentes de atos ilícitos dolosos, 
culpa grave equiparável ao dolo, atos propositais, fraude, má fé, ação ou omissão dolosa do 
segurado, do beneficiário, dos representantes legais ou de ambos; extorsão mediante seqüestro, 
extorsão indireta; danos causados a terceiros; danos corporais e danos morais.

PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO



Sem prejuízo das condições deste seguro, o segurado perderá o direito à indenização nos 
seguintes casos: se fizer declarações falsas ou procurar obter benefícios ilícitos deste seguro; 
recusar-se a apresentar documentação exigida e indispensável à comprovação da reclamação 
de indenização; deixar de tomar as providências que sejam de sua obrigação ou que estejam 
ao seu alcance para evitar, reduzir ou não agravar os prejuízos resultantes do sinistro; deixar 
de cumprir as obrigações convencionadas com o Estipulante quanto ao uso e sistemas de 
segurança do Cartão, ou se, por si, por seu representante legal ou por seu corretor de seguros, 
prestar declarações inexatas ou omitir informações que possam influir na análise e aceitação da 
proposta, conforme disposto no artigo 766 do Código Civil Brasileiro.

PROCEDIMENTO EM CASO DE SINISTRO

Em caso de sinistro, o segurado deverá procurar o Departamento de Crédito de qualquer loja 
Riachuelo para obter orientações quanto à documentação necessária para a sua regulamentação.

DISPOSIÇÕES 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. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do seu 
corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, 
nome completo,CNPJ ou CPF.

REGULAMENTO DO SORTEIO PROTEÇÃO PERDA E ROUBO

TITULAR: Midway S.A. crédito, financiamento e investimento. CESSIONÁRIO:

CARTÃO Riachuelo:

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 15414.900207/2013-14, que 
lhe permitem concorrer a prêmios de sorteios apurados pela 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.

Para efeito de apuração considerar-se-ão os cinco primeiros prêmios da extração da Loteria Federal, 
observada a ordem de premiação. A combinação de sorteio será obtida da seguinte maneira:

a) será apurado o algarismo da dezena simples do primeiro prêmio da Loteria federal;

b) será apurado o número, composto de cinco algarismos, obtido através da leitura de cima para 
baixo, da coluna formada pelo algarismo da unidade simples dos cinco primeiros prêmios da 
Loteria Federal.

c) caso, o algarismo apurado na alínea (a) acima, seja igual a 0 ou 1, será considerado o algarismo 1;

d) caso, o algarismo apurado na alínea (a) acima, seja igual a 2 ou 3, será considerado o algarismo 2;

e) caso, o algarismo apurado na alínea (a) acima, seja igual a 4 ou 5, será considerado o algarismo 3;

f) caso, o algarismo apurado na alínea (a) acima, seja igual a 6 ou 7, será considerado o algarismo 4;

g) caso, o algarismo apurado na alínea (a) acima, seja igual a 8 ou 9, será considerado o algarismo 5;

h) a combinação contemplada será igual a junção do algarismo 1, 2, 3, 4 ou 5, apurado nas 
alíneas (c) até (g) acima e o número apurado na alínea (b), nesta ordem;



i) para exemplificar a combinação sorteada considere os seguintes prêmios da Loteria Federal:

 

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$ 5.500,00 (cinco 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.

TITULAR CEDENTE

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

Primeiro Prêmio
Segundo Prêmio
Terceiro Prêmio
Quarto Prêmio
Quinto Prêmio    

6 8 5 8 1
8 7 9 6 2
3 4 7 6 4
2 1 4 3 9
6 3 2 1 5

Algarismo da dezena simples do primeiro prêmio: 8
Implica no algarismo 5
Número apurado através da unidade simples: 12.495

Número sorteado: 512.495


