
SEGURO RESIDENCIAL 
  
 
 
CONDIÇÕES GERAIS – RESUMO 

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

Apólice: 01.14.0003748 

Processo SUSEP: 15414.900870/2013-19 

Seguradora: ZURICH BRASILSEGUROSS/A CNPJ: 61.382.735/0001-11 

Estipulante: Midway S.A. crédito, financiamento e investimento. CNPJ.: 09.464.032/0001-12 

Corretora: Classic Corretora de Seguros CNPJ.: 71.720.577/0001-16 

Código Susep: 05952610220043 

 

OBJETIVO DO SEGURO 

O seguro é destinado aos titulares do Cartão Riachuelo, proprietários e inquilinos de imóveis 
residenciais (moradia habitual) e garante o pagamento de indenização ao Segurado, por prejuízos de 
origem súbita, imprevista e acidental, diretamente decorrentes de eventos cobertos. 

 

RESTRIÇÕES DE ACEITAÇÃO 

Sem prejuízo do disposto nas Condições Gerais do Seguro Residencial e nas Cláusulas de 
Coberturas Adicionais, as quais fazem parte integrante do presente contrato, este seguro não cobre 
danos ocorridos em residência destinada a veraneio e fins de semana; residência desocupada por 
período consecutivo superior a 30 (trinta) dias; residência em construção; residência que não seja 
devidamente cercadas e/ou muradas; residência de construção inferior (madeira) e mista (25% ou 
mais de madeira), limitando-se a cobertura a sinistros ocorridos a imóveis de construção sólida e 
superior, exceto para os Estados da Região Sul do Brasil; residência localizada em terrenos não 
regularizados e não reconhecidos pela Prefeitura; sob intervenção da Prefeitura; residência em 
estado de conservação impróprio para uso, como por exemplo: instalações elétricas e/ou 
encanamentos inadequados (aparentes); construção com rachaduras aparentes e/ou estrutura 
abalada, travejamento de madeira e beirais em mau estado de conservação, construção com 
infiltração de água. 

 

VIGÊNCIA DO SEGURO 

A vigência do seguro terá início a partir do primeiro pagamento do prêmio no vencimento da fatura. 



PERÍODO DE COBERTURA INDIVIDUAL 

A cobertura deste seguro é mensal, contada a partir da zero hora da data de vencimento da fatura do 
cartão até às 24 horas da véspera da data do vencimento da fatura do mês seguinte, condicionada 
ao pagamento do prêmio no vencimento da fatura. 

COBERTURAS E LIMITES DE INDENIZAÇÃO 

Coberturas Limite de Indenização (R$) Incêndio, Raio, Explosão e Implosão até 50.000,00 

Impacto de Veículos Terrestres        até 5.000,00 Perda ou Pagamento de Aluguel até 5.000,00 
Responsabilidade Civil Familiar               até 5.000,00 

*O não pagamento do prêmio implica na suspensão automática da cobertura. 

COBERTURA 

Incêndio, Queda de raio no interior do imóvel, Explosão e Implosão - Garante o pagamento de 
prejuízos decorrentes diretamente de incêndio, queda de raio no interior do imóvel, explosão e 
implosão, até o limite da indenização da cobertura, bem como o pagamento de despesas havias 
como combate ao fogo, diminuição do dano, salvamento dos bens segurados, proteção dos bens 
segurados e com o desentulho do local em conseqüência do sinistro coberto, até o limite máximo de 
indenização da cobertura.		

Quaisquer outras situações não descritas acima, não estarão cobertas pelo seguro.  
 

Riscos excluídos: Além das condições previstas nas cláusulas Exclusões Gerais e Bens não 
cobertos no seguro, estão excluídos desta cobertura os prejuízos 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 (Queimada sem 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 prejuízos causados por bens 
suscetíveis a tais eventos, salvo declaração em contrário na apólice e, 

- Extravasamento de materiais em estado de fusão. 

Impacto de Veículos Terrestres – Garante o pagamento de avarias, perdas e danos materiais de 
origem súbita, imprevista e acidental diretamente causados por impacto de veículos terrestres, até o 
limite máximo de indenização da cobertura 

 

Riscos excluídos: Além das condições previstas nas cláusulas Exclusões Gerais e Bens não 
cobertos no seguro, este seguro, também, não se aplica a: 

- hangares e seus respectivos conteúdos; 



- vidros, espelhos, letreiros, anúncios luminosos e painéis; 

- máquinas, geradores, transformadores e demais equipamentos móveis ou estacionários quando 
ao ar livre. 

Perda ou Pagamento de Aluguel - Garante ao segurado o aluguel, pelo período de até 12 (doze) 
meses, até o limite máximo da indenização, quando o imóvel não puder ser ocupado em decorrência 
de incêndio, queda de raio no interior do imóvel, explosão e implosão. 

O valor mensal do aluguel é limitado ao quociente da divisão do limite máximo da indenização pelo 
período máximo de indenização de 12 (doze) meses. 

a) perda de aluguel: garante ao proprietário do imóvel o aluguel que este deixar de receber; 

b) pagamento de aluguel: garante o valor do aluguel que o segurado terá que pagar a terceiros por 
necessidade de locar outro imóvel para nele se instalar. Riscos excluídos: As condições previstas 
nas cláusulas Exclusões Gerais e Bens não cobertos no seguro. 

Responsabilidade Civil Familiar - Garante ao Segurado o reembolso de quantias pelas quais vier a 
ser responsável civilmente, em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de 
modo expresso pela seguradora, por danos materiais ou corporais involuntários, resultantes de 
acidentes súbitos e inesperados, causados a terceiros pelo próprio segurado, seu cônjuge, filhos 
menores em seu poder e companhia, empregados no exercício do trabalho e animais domésticos 
sob sua posse, até o limite máximo de indenização da cobertura. 

BENS NÃO COBERTOS PELO SEGURO 

O presente seguro não cobre danos sofridos nos bens descritos na Cláusula 8ª - Bens não 
compreendidos neste seguro das Condições Gerais do Seguro Residencial, dentre os quais 
destacamos: objetos de arte ou de valor estimativo, objetos raros, jóias, metais preciosos ou pedras 
preciosas, títulos, letras ou outros papéis que tenham ou representem valor,moeda cunhada, 
cheques e dinheiro em espécie, árvores, gramados, água estocada e animais de qualquer espécie, 
bens em trânsito, bens de terceiros, bens sem comprovação de preexistência através de notas fiscais 
e/ou manuais de utilização. 

EXCLUSÕES GERAIS 

Além das exclusões específicas de cada cobertura, este contrato não cobre os prejuízos resultantes 
ou relacionados aos seguintes acontecimentos: vendaval / granizo, reação nuclear, radiações 
ionizantes ou contaminação por radiotividade de qualquer combustível ou resíduo nuclear, 
combustão de material nuclear, material de armas nucleares ou qualquer processo autosustentador 
de fissão nuclear; invasão, ato  de inimigo  estrangeiro, hostilidades ou operações bélicas, guerra, 
guerra química, guerra bacterológica, insurreição, rebelião, motim, revolução, conspiração, 
nacionalização, confisco ou ato de autoridade civil e militar ou usurpadores de autoridades 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; instigar a queda do mesmo por meio de 
quaisquer atos; ato terrorista independente de seu propósito; atos de autoridades públicas, salvo se 
para evitar a propagação de riscos cobertos pelo presente seguro; apropriação ou destruição por 
força de regulamentos alfandegários ou qualquer tipo de responsabilidade de fornecedores ou 
fabricantes perante o segurado; atos ilícitos dolosos, culpa grave equiparável ao dolo, atos 
propositais, fraude, má fé, ação ou omissão dolosa do segurado ou de seus sócios controladores, 



dirigentes, administradores legais e de seus respectivos beneficiários ou representantes legais, 
inclusive, negligência em usar de todos os meios comprovadamente ao seu alcance para evitar os 
prejuízos cobertos, durante ou após a ocorrência do sinistro; multas impostas ao segurado ou 
despesas relativas a ações e processos criminais; indenizações punitivas; furto simples, extravio e o 
desaparecimento inexplicável, isto é, a subtração de bens cobertos sem sinais aparentes de 
violência, mesmo que tenha havido abuso de confiança ou fraude, ainda que tenham contribuído 
para tais perdas quaisquer dos eventos cobertos; roubo, furto qualificado, apropriação indébita ou 
estelionato praticados 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 do 
sinistro envolvendo qualquer dos demais riscos cobertos tenha contribuídos para tais perdas, salvo 
se contratada cobertura adicional de roubo de bens e respeitadas suas disposições; extorsão 
mediante seqüestro; extorsão indireta; terremoto, erupção vulcânica, alagamento, inundação, 
maremoto, água de mar proveniente de ressaca, maresia, chuva ou quaisquer outras convulsões da 
natureza que não constem nos riscos cobertos da cobertura básica ou das coberturas adicionais 
contratadas; 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 de conhecimento do segurado e de seus prepostos; tumulto, greve ou 
lock-out (cessação da atividade por ato ou fato do empregador); danos elétricos devido a variações 
anormais de tensão, curtocircuito, arco voltaico, sobrecarga, fusão, calor gerado acidentalmente por 
eletricidade, descargas elétricas, eletricidade estática ou qualquer efeito ou fenômeno de natureza 
elétrica, exceto se conseqüente de queda de raio dentro da área segurada ou se contratada a 
cobertura de danos elétricos; danos causados a terceiros, salvo aqueles expressamente cobertos 
nas coberturas adicionais; qualquer tipo de poluição, contaminação ou vazamento; danos 
patrimoniais; danos morais; vírus eletrônico. 

PERDA DE DIREITOS 

Sem prejuízo das condições deste seguro, o segurado perderá o direito à indenização nos seguintes 
casos: prestar declarações inexatas ou omitir informações que possam influir na análise e aceitação 
da proposta; 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 e nos demais casos previstos em 
lei. 

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. 

TITULAR CEDENTE 

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

	
 
 
 


