
REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO – RESUMO

1. Objetivo e Definições

1.1. OBJETIVO DO SERVIÇO

Este programa tem por objetivo prestar serviços de assistência emergencial aos clientes do 
Cartão Riachuelo, através do telefone de Discagem Direta Gratuita DDG 0800 704 5025, 
disponível 24 horas por dia, inclusive nos feriados e finais de semana. Durante 365 dias ao ano 
serão prestados serviços emergênciais em situações de acontecimentos súbitos e imprevistos, 
proporcionando conforto e tranquilidade sempre com rígido controle e qualidade nos serviços.

1.2. Definições

Programa: contrato de serviços de Assistência.

Serviço: designa a organização e disponibilidade, pela INTER PARTNER, de um conjunto de 
modalidades de assistência a residências, as quais se encontram definidas e delimitadas neste 
instrumento.AINTERPARTNER se responsabilizará pela gestão dos serviços declinados, de 
forma que estes sejam colocados à disposição dos associados dentro das condições de tempo e 
qualidade requeridos pela modalidade de assistência mais adequada.

Associado: entende-se por associado, o titular do Cartão de Crédito Riachuelo que resida em 
caráter permanente na residência.

Evento: é o advento de qualquer problema cuja ocorrência seja de natureza súbita, involuntária 
e imprevista, tais como: o vazamento, curto-circuito, danos por água, furto ou roubo, vendaval, 
incêndio, desmoronamento, desastre aéreo e acidente corporal decorrente de um dos eventos 
acima.

Limite: é o critério de limitação ou exclusão do direito aos serviços, estabelecido em função da 
distância em trajeto terrestre normal e viável entre o local onde ocorreu o evento e a residência 
do associado; ou do período máximo de utilização dos serviços; ou do valor máximo previsto 
para a cobertura do serviço. Serão consideradas situações emergenciais aquelas decorrentes de 
acontecimentos imprevisíveis, súbitos e involuntários.

2. Período de Cobertura

A vigência do seguro é mensal, contada a partir da zero hora da data de vencimento da fatura do 
cartão até às 24 horas da véspera do vencimento da fatura do mês seguinte, desde que pago o 
prêmio indicado na fatura (renovação mensal).

3. Carência para Utilização da Assistência

A Assistência Residência poderá ser utilizada após o pagamento da primeira fatura.

4. Pagamento do Prêmio

Os prêmios serão cobrados mensalmente nas faturas do Cartão de Crédito Riachuelo, conforme 
autorização do titular no termos de adesão. O atraso ou o não pagamento de qualquer prêmio 
implicará na suspensão automática da cobertura, ficando isenta a seguradora de qualquer 
responsabilidade e ou obrigações no período de inadimplência.

5. Âmbito Territorial

Os serviços de assistência serão prestados ao associado, em todo Território Brasileiro.

ASSISTÊNCIA RESIDENCIAL



6. Garantias e Limites – Assistência a Residências

A Central de Assistência buscará solucionar o problema do associado, enviando equipes de 
profissionais para o reparo emergencial, disponibilizando equipamentos e outros serviços. Para 
isso, conta com profissionais criteriosamente selecionados, visando proporcionar o melhor 
atendimento.

6.1. Eletricista

Se em decorrência de evento (falha na distribuição de energia elétrica), a residência ficar sem luz 
ou ocorrer avaria em suas instalações elétricas, será providenciado o envio de um profissional 
que fará o reparo emergencial, se possível tecnicamente, para minimizar o problema.

Importante: estão excluídos consertos definitivos, bem como a troca de lâmpadas comuns 
ou fluorescentes, conserto de interruptores, tomadas elétricas, qualquer aparelho elétrico, 
eletrodoméstico e aparelhos de calefação. Limite: até R$ 200,00 (duzentos reais) por evento - 
Máximo2intervenções por ano.

6.2. Chaveiro

Na ocorrência de perda, furto/roubo ou quebra das chaves, ou tenha havido tentativa ou 
arrombamento de portas e janelas, danificando as fechaduras de acesso tornando a residência 
vulnerável, a Central de Assistência providenciará o envio de um chaveiro para a abertura das 
fechaduras e/ou confecção de uma cópia da chave, se possível tecnicamente.

Importante: estão excluídos reparos em portas internas, guarda-roupas, fechaduras 
eletrônicas,digitais e de travamento interno. Limite: até R$ 150,00 (Cento e cinqüenta reais) por 
evento-Máximo 2 intervenções por ano.

6.3. Encanador

Se em decorrência de vazamento súbito e imprevisto, rompimento de canos ou perfurações 
acidentais, a residência for alagada ou correr o risco de ser, será enviado um profissional para o 
atendimento emergencial (retirada da água e obstrução do vazamento). A Central de Assistência 
assumirá tão somente, as despesas de envio, mão-de-obra e os custos com materiais para o 
reparo emergencial.

Importante: estão excluídos consertos definitivos, bem como consertos de torneiras, reservatórios 
subterrâneos, aquecedores, caixas d´água, bombas hidráulicas, goteiras e desentupimento de 
banheiros, pias, ralos e desobstrução de cano de esgoto.

Limite: até R$ 300,00 (Trezentos reais) por evento-Máximo 2 intervenções por ano.

6.4. Vidraceiro

Se em decorrência de evento, quebra ou violação de vidros, a residência se tornar vulnerável, 
a Central de Assistência enviará um profissional para a troca do vidro ou instalação de uma 
proteção emergencial até a troca definitiva do mesmo.

Importante: o custo do vidro será de responsabilidade do associado. Consertos de vidros que 
façam parte de móveis, decoração ou que não comprometam a segurança da residência não 
estão cobertos.

Limite: até R$ 150,00 (Cento e cinqüenta reais) por evento-Máximo 2 intervenções por ano.

6.5. Proteção Urgente da Residência

Se na ocorrência de evento a residência apresentar-se vulnerável, colocando em risco bens 
existentes em seu interior, será providenciado a vigilância da mesma. Limite: até R$ 350,00 
(Trezentos e cinqüenta reais) por dia – Máximo de até 3 dias.



6.6. Orientação jurídica

Em caso de furto ou roubo da residência, a Central de Assistência através de sua equipe de 
advogados proporcionará ao associado orientação jurídica sobre os trâmites para denúncia do 
fato.

Limite de Utilização: Ilimitado. Este serviço visa prestar um atendimento personalizado aos 
associados, em caso de dúvida jurídica, fornecendo o que dispõe a legislação e a Jurisprudência 
(entendimento dos Tribunais), quando possível.

O serviço de orientação jurídica será prestado ao associado, em todo Território Brasileiro, em dias 
úteis (conforme calendário de São Paulo), de 2ªa6ª feira, no horário das 9h às 17h horas.

O associado poderá solicitar este serviço das seguintes formas:

a) por telefone:

ligar para o número de telefone 0800 704 5025, dentro do horário especificado, fornecer seu 
nome, dados e formular resumidamente sua dúvida.

b) via e-mail:

formular sua dúvida através do endereço: orientacaojuridica@interpartner.com.br, 
independentemente do horário, informando o Contrato que possui, seu nome, dados e telefone; 
assim o fazendo, um profissional entrará em contato, por telefone, dentro do horário especificado. 
As respostas serão fornecidas sempre por telefone.

ABRANGÊNCI AE LIMITES - ORIENTAÇÃO JURÍDICA

A Central de Assistência disponibilizará profissionais para, através de ligações telefônicas, darem 
suporte ao associado solicitante do serviço, nas situações de seu cotidiano, com fundamento na 
legislação e/ou Jurisprudência. Para isso, conta com profissionais selecionados criteriosamente, 
visando proporcionar o melhor atendimento.

Estão excluídas do serviço de Orientação Jurídica:

a) indicação de advogados ou captação de clientela;

b) pareceres pessoais ou técnicos referentes às matérias;

c) leitura e elaboração de documentos e contratos, ainda que eventualmente enviados pelo 
associado (solicitante);

d) pagamento de honorários advocatícios, periciais ou contábeis, bem como custas e despesas 
processuais;

e) orientações contrárias à legislação ou que de qualquer forma visem o seu descumprimento;

f) acompanhamento e opiniões a respeito de processos judiciais, administrativos e outros, bem 
como informações sobre competência jurisdicional e procedimentos processuais.

6.7. Conservação e Limpeza

Na ocorrência de evento que torne a residência inabitável, será providenciada a conservação 
e limpeza da residência de tal maneira que possa viabilizar a reentrada dos moradores, ou ao 
menos minimizar os efeitos, preparando-os para um reparo posterior, sendo qualquer tipo de 
reparo definitivo de responsabilidade do associado.

Limite: até R$ 300,00 (Trezentos Reais) por evento – Máximo um evento por ano.

6.8. Transporte e Guarda de Móveis

Em caso de inabitabilidade da residência, em decorrência de evento, a Central de Assistência 



Organizará a mudança dos móveis para o local indicado, ou mesmo sua guarda em local 
adequado.

Importante: este serviço será prestado dentro de um raio de 50 Km, contado a partir do local do 
evento. Limite: até R$ 300,00 (trezentos reais) por evento, por até 30 dias.

6.9. Estada em Hotel

Se em decorrência de evento a residência ficar inabitável, a Central de Assistência providenciará 
a hospedagem dos moradores da residência. Na eventualidade de ser escolhido pelo associado 
um hotel cujo valor da diária seja superior aos limites aqui estabelecidos, será de sua exclusiva 
responsabilidade o custeio da diferença. Em nenhuma hipótese será aceita a compensação de 
valores, caso o hotel escolhido tenha diárias em valor inferior a R$ 70,00 (setenta reais).

Importante: as despesas não compreendidas nos preços das diárias, tais como: gastos com 
frigobar, telefone, lavanderia, etc serão de responsabilidade do associado. Limite: até R$ 70,00 
(Setenta Reais) por dia por pessoa – Máximo 5 pessoas. Até 2 diárias por evento.

6.10. Retorno Antecipado

Quando o associado estiver em viagem a mais de 100 km do domicílio e, em decorrência de 
evento na residência for necessário o seu retorno, a Central de Assistência providenciará o 
transporte mais adequado para seu retorno.

Limite de Utilização: No máximo1(uma) pessoa.

6.11. Cobertura Provisória de Telhados

Se em decorrência de evento, ocorrer o destelhamento parcial ou total da residência, e desde que 
tecnicamente possível, a Central de Assistência providenciará a cobertura provisória com lona, 
plástico ou outro material apropriado.

Limite: até R$ 400,00 (Quatrocentos Reais) por evento - Máximo duas intervenções ano.

6.12. Amparo de Crianças

Se em decorrência de evento o associado necessitar de hospitalização por período superior a 24 
horas e, não havendo outras pessoas para cuidar da(s) criança(s) menor(es) de 12 (doze) anos, a 
Central de Assistência providenciará os serviços de berçário ou baby-sitter.

Limite: até R$ 100,00 (Cem reais) por dia - até 3 dias por evento – Máximo de uma intervenção 
por ano.

6.13. Guarda de Animais Domésticos

Se em decorrência de evento houver a necessidade da mudança dos habitantes da residência 
e, não havendo quem cuide do(s) animal(is),a Central de Assistência providenciará a guarda 
deste(s).

Limite: até R$ 40,00 (Quarenta reais) por animal - Máximo 3 animais - Até 3 dias por evento. 
Máximo uma intervenção por ano.

6.14. Restaurante e Lavanderia

Se em decorrência de evento a cozinha e/ou a área de serviço não estiverem em condições 
de serem utilizadas, a Central de Assistência se encarregará da restituição das despesas com 
restaurantes e lavanderias, mediante apresentação das Notas Fiscais dos serviços.

Limite: até R$ 100,00 (Cem reais) por dia - até 4 dias por evento

6.15. Remoção de Emergência

Se, devido a ocorrência de evento(s) previsto(s), a residência do associado for afetada 



provocando ferido(s) entre aqueles que ali residem em caráter permanente, a Central de 
Assistência organizará e assumirá os gastos com a remoção do(s) mesmo(s) até o hospital 
mais próximo. Após alta-hospitalar, se as pessoas assistidas pela Central de Assistência não 
puderem retornar à residência em condições normais, a Central de Assistência se encarregará de 
transportá-lo(s) até a residência ou, caso esta se encontre inabitável, até a residência provisória, 
desde que dentro do Município da ocorrência do evento.

Importante 1: a Central de Assistência intervirá após as medidas de primeiros socorros terem sido 
tomadas e, se for o caso, mediante autorização legal formalizada. Importante 2: este transporte 
será somente por via terrestre.

Limite de Utilização: Ilimitado.

6.16. Transmissão de Mensagens

Todas as mensagens relacionadas a evento poderão ser transmitidas pela Central de Assistência 
aos seus familiares residentes no Brasil. Limite de Utilização: Ilimitado.

6.17. Envio de Profissional

Em caso de solicitação do associado, a Central de Assistência indicará um profissional para 
efetivação de serviço em sua residência.

Importante:  a  Central  de  Assistência  suportará  somente  o  custo  da  visita  do  profissional, 
ficando  os  custos  relativos  aos  serviços  realizados  por  esses  profissionais  de 
responsabilidade do associado.

7. Exclusões e Limitações

Estão excluídas pela Central de Assistência, as prestações de serviços não decorrentes de 
sua instruções e solicitações ou que tenham sido solicitadas diretamente ou indiretamente pelo 
associado como antecipação, extensão ou realização do serviço.

- Residência de veraneio ou que não possa ser caracterizada como habitual e permanente do 
associado;

- Residências com parte utilizada para fins comerciais, seja pelo associado ou por terceiros;

- Operações de busca, recuperação e salvamento de objetos, bens ou pessoas após a ocorrência 
de eventos previstos, bem como operações de rescaldo;

- Serviços não caracterizados como emergenciais;

- Fechaduras de portas e janelas internas e de guarda-roupas;

- Trabalho de alvenaria ou desobstrução;

- Consertos definitivos em geral;

- Reparação de goteiras por causa de má impermeabilização;

- Reparo ou substituição de lâmpadas, interruptores, tomada, bomba elétrica ou chuveiro;

- Ruptura de vidro de porta ou janela que não comprometam a segurança da residência;

- Qualquer custo contraído diretamente pelo associado;

- No caso de envio de profissional, a Central de Assistência suportará somente o custo da visita 
do profissional;

- Estão excluídos os custos com materiais e conserto de qualquer espécie;

- Custo do vidro ou qualquer outros materiais não serão de responsabilidade da Central de 
Assistência.



- Caso seja constatada de má fé por parte do associado na utilização dos serviços emergenciais 
de assistência.

- Evento decorrente de falta de manutenção por parte do associado.

- Explosão, libertação de calor e irradiações provenientes de cisão de átomos ou radioatividade e 
ainda os decorrentes de radiações provocadas pela aceleração artificial de partículas;

- Atos ou omissões dolosas do associado ou de pessoas por quem este seja civilmente 
responsável;

- Ocorrências em situações de guerra, comoções sociais, atos de terrorismo e sabotagem, greves, 
decretação de estado de calamidade pública, detenção por parte de autoridade em decorrência 
de delito que não seja um acidente, salvo se o associado provar que a ocorrência não tem relação 
com os referidos eventos.

- Atos ou atividades das Forças Armadas ou de Forças de Segurança em tempos de paz.

8. Procedimento para Solicitação de Restituição

Nas cidades onde não houver infra-estrutura de profissionais necessária para a prestação dos 
serviços aqui previstos, o associado ou seus familiares poderá providenciá-los, desde que a 
Central de Assistência seja previamente consultada, a fim de orientar e autorizar tal procedimento, 
o que será confirmado pelo conhecimento do código de controle interno fornecido ao associado 
pela Central de Assistência.

O associado deverá acionar a Central de Assistência antes de deixar o Município do evento, 
quando se tratar de emergência que impossibilite o contato prévio. As restituições serão 
calculadas tendo como limite de custo aquele habitualmente praticado pela Central de Assistência 
em condições similares.

Para solicitar esta Restituição, o associado deverá enviar os originais das faturas em 
correspondência endereçada ao:

DEPTO. DE RESTITUIÇÃO

Al. Rio Negro, 433- Prédio I - 5º ANDAR - Alphaville - Barueri/SP- BRASIL- 06454-904 
Informando:

- Código de Autorização da Central de Assistência

- Código do Associado

- Nome, Endereço e Telefone para Contato

- Data do Evento e Serviço Utilizado

- Dados Bancários para Depósito do Valor a ser Restituído

- Notas Fiscais Originais para Restituição

REGULAMENTO DO SORTEIO ASSISTÊNCIA 24H RESIDÊNCIA PREMIÁVEL

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 - anexo A- Jd. São Bento / 
SP CEP02526-900 - São Paulo – SP


