
  
 
RESUMO DAS CONDIÇÕES DO SEGURO CELULAR 
 
BENS COBERTOS 

Poderão ser cobertos por este seguro os aparelhos portáteis de propriedade do Segurado, 

inclusive os acessórios componentes do kit básico, excluídos quaisquer outros acessórios 

opcionais adquiridos isoladamente ou conjuntamente, quando estes não estiverem incluídos 

na apólice/certificado individual. Os acessórios do kit básico roubados ou subtraídos 

mediante arrombamento, isoladamente, não estão cobertos pelas garantias oferecidas pelo 

seguro. Quaisquer acessórios não componentes do kit básico, quando estiverem incluídos 

no Certificado de Seguro, que sejam roubados ou subtraídos mediante arrombamento, 

isoladamente ou conjuntamente, não estão cobertos pelas garantias oferecidas pelo seguro.  

RISCOS EXCLUÍDOS 

Reposição de aparelho eletrônico portátil diferente do constante na nota fiscal ou cupom 

fiscal de compra, salvo se o modelo segurado não estiver disponível para reposição, situação 

em que a Seguradora poderá admitir, para fins de indenização, as hipóteses de reparo do 

bem, reposição por um produto igual ou similar ou ainda pagamento em dinheiro, sempre 

limitado ao Limite Máximo de Indenização especificado no Certificado Individual de Seguro; 

Roubo ou subtração de quaisquer acessórios do aparelho eletrônico portátil, adquiridos 

isoladamente ou conjuntamente, quando não incluídos na apólice/certificado individual; 

Extorsão mediante sequestro e extorsão indireta, conforme definido no Código Penal 

Brasileiro; Danos ocorridos exclusivamente aos componentes do kit básico do aparelho 

eletrônico portátil, mesmo que decorrentes de riscos cobertos; Quebra e/ou perdas parciais 

de qualquer tipo não decorrentes dos riscos cobertos; Danos ocasionados pelo 

derramamento ou queda do aparelho portátil em líquidos de qualquer espécie, salvo se 

contratada a cobertura de Derramamento de Líquido; Fenômenos da natureza, inclusive 

chuva; Inundação ou alagamento; Aparelho eletrônico portátil proveniente de contrabando, 

transporte ou comércio ilegal; Uso em condições não recomendadas pelo fabricante ou em 

situações de sobrecarga; Infidelidade, apropriação indébita, dolo, culpa grave equiparada ao 

dolo, má-fé, cumplicidade, ato intencional ou negligência do Segurado ou dos beneficiários 

do seguro; Nos seguros contratados por pessoas jurídicas, a exclusão do subitem anterior 

aplica-se aos sócios controladores, aos seus dirigentes e administradores legais, aos 

beneficiários e aos seus respectivos representantes; Perda de faturamento ou perda de 

mercado, assim como prejuízos financeiros e lucros cessantes por paralisação parcial ou 

total do aparelho eletrônico portátil; Cartões e/ou créditos telefônicos remanescentes de 



 

 
 

aparelhos com sistema pré-pago, chip, cabo de ligação, carregador de bateria; Operações 

de reparo, ajustamento e serviços de manutenção; Eventos ocorridos com o equipamento 

segurado decorrentes de atos ilícitos praticados pelo proprietário ou por aquele que esteja 

de posse do mesmo; Guerras e suas consequências; Tumultos e suas consequências; 

Quaisquer outros riscos não expressamente constantes das coberturas contratadas 

definidas nas Condições Gerais e descritas nas respectivas Condições Especiais; Danos ou 

perdas causados direta ou indiretamente por guerra ou invasão, atos de inimigos 

estrangeiros, atos de hostilidade, guerra civil, rebelião ou revolução, insurreição, poder militar 

usurpante ou usurpado ou atividades maliciosas de pessoas a favor de ou em ligação com 

qualquer organização política, confisco, comando, requisição ou destruição ou dano ao bem 

segurado por ordem política ou social ou de qualquer autoridade civil.   

Exclusivamente para a cobertura de Roubo ou Subtração Mediante Arrombamento - Além 

das exclusões constantes das Condições Gerais, salvo disposição contrária, previstas em 

condições particulares, estarão excluídos desta cobertura: Furto simples do bem segurado. 

Entende-se por Furto simples o furto cometido sem emprego de violência e/ou sem que seja 

deixado qualquer vestígio; Estelionato, perda, extravio ou simples desaparecimento do bem 

segurado; Subtração de aparelho eletrônico portátil deixado em edificações que não sejam 

totalmente fechadas por paredes; Subtração de aparelho eletrônico portátil deixado no 

interior de automóveis, salvo se ocorrer o roubo ou furto total do veículo; Roubo ou subtração 

de qualquer tipo de acessório, sem que haja o roubo ou subtração do bem segurado; Roubo 

ou subtração praticados por empregados do Segurado, fixos ou temporários, bem como 

sócios, terceiros ou familiares; Extorsão mediante sequestro e extorsão indireta, conforme 

definido no Código Penal Brasileiro; Subtração do bem segurado que não deixa qualquer 

vestígio; Subtração ocorrida por abuso de confiança, ou mediante fraude, escalda ou 

destreza; Subtração ocorrida com emprego de chave falsa; Subtração ocorrida mediante 

concurso de duas ou mais pessoas.  

Exclusivamente para a cobertura de Quebra Acidental - Além das exclusões constantes das 

Condições Gerais, salvo disposição contrária, previstas em condições particulares, estarão 

excluídos desta cobertura: Danos causados por atos intencionais; Danos causados pela 

exposição do equipamento ao calor; Perda; Desgaste natural por uso e/ou utilização 

inadequada ou negligência do usuário, ou a não observação das determinações do “Manual 

de Instruções” do Fabricante, inclusive falta de limpeza, lubrificação, conservação, ajustes, 

alinhamentos ou manutenção periódica ou preventiva; Danos ou perdas causados por falhas 



 

 
 

ou defeitos já existentes no momento do início da vigência do seguro e das quais teve ou 

deveria ter conhecimento o Segurado; Danos ocasionados pelo derramamento de líquidos 

de qualquer espécie; Arranhadura, amassamento e/ou quaisquer outros danos estéticos e/ou 

externos do Equipamento Segurado que não impeçam o funcionamento adequado do 

mesmo, bem como qualquer dano puramente externo; Troca de bateria; Reparos de 

manutenção periódica, revisão, modificação ou melhora do Equipamento Segurado; Avarias, 

falhas ou defeitos relacionados com causas internas, cobertos ou não pela garantia do 

fabricante; Danos causados por uso contrário às recomendações ou padrões do fabricante, 

ou pela falta de manutenção do Equipamento ou de seus componentes; Dano elétrico; Curto 

circuito; Sobrecarga elétrica; Danos causados por carga de energia estática; Oxidação dos 

componentes do Equipamento Segurado independente da sua causa; Quaisquer custos para 

elaboração de orçamento ou reparo do Equipamento Segurado não autorizados pela 

Seguradora; Qualquer dano de software que não seja o sistema operacional e o pacote de 

software previamente instalado originalmente pelo fabricante do Equipamento Segurado; 

Danos derivados de uma catástrofe natural; As consequências de qualquer radiação ionizada 

ou qualquer outra capacidade perigosa de elementos ou partes nucleares que façam parte 

do mesmo; Eventos cobertos pela garantia original do fabricante do Equipamento Segurado; 

Danos ou perdas que sejam consequência direta do funcionamento contínuo, desgaste 

normal, corrosão, ferrugem, umidade, deterioração gradual decorrente das condições 

atmosféricas, químicas, térmicas ou mecânicas ou devido a defeito ou vício próprio; Danos 

causados pela exposição a radiações nucleares ou suas consequências; Defeito funcional 

que não tenha sido originado por Quebra Acidental. 

PRÊMIO 

O prêmio poderá ser pago de forma mensal de acordo com o estabelecido na apólice e/ou 

Certificado Individual de Seguro. O não pagamento de 02 (duas) parcelas do prêmio, até a 

data do vencimento, implicará o cancelamento automático do contrato de seguro ou 

aditamento a ele referente, independentemente de qualquer interpelação judicial ou 

extrajudicial. Se o sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento do prêmio, sem que ele se 

ache efetuado, o direito a indenização não ficará prejudicado. Se a data limite para o 

pagamento de prêmio coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento 

do prêmio poderá ser efetuado no 1º (primeiro) dia útil subsequente a esta data. 

 



 

 
 

DIREITO DE ARREPENDIMENTO 

O Segurado poderá desistir do seguro contratado no prazo de 7 (sete) dias corridos a contar 

da data da emissão do Certificado Individual de Seguro. Caso o Segurado exerça o direito 

de arrependimento, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo a que 

se refere o item, serão devolvidos, de imediato.  

SINISTROS 

O Segurado deverá comunicar a ocorrência do sinistro à Central de Atendimento através do 

telefone indicado no Certificado de Seguro tão logo tome conhecimento, sob pena de perder 

o direito à indenização. Em seguida deverá apresentar à Seguradora os seguintes 

documentos básicos: Exclusivamente para a cobertura de Roubo ou Subtração Mediante 

Arrombamento: a) Cópia da Carteira de Identidade; b) Cópia do CPF (se Pessoa Física); c) 

Cópia do Comprovante de Residência; d) Nota Fiscal ou Cupom Fiscal de compra referente 

ao aparelho eletrônico portátil sinistrado; e) Formulário de Aviso de Sinistro fornecido pela 

Seguradora, que deverá ser preenchido pelo Segurado; f) Declaração de doação preenchida 

e assinada pelo segurado (quando o aparelho tiver sido comprado para terceiros); g) Boletim 

de Ocorrência Original; h) Declaração de próprio punho da vítima, descrevendo o ocorrido; 

i) Em caso de aparelho celular: declaração emitida pela operadora confirmando o bloqueio 

do IMEI do aparelho ou declaração do segurado descrevendo a operadora e número de 

protocolo da solicitação com o bloqueio do IMEI do aparelho; j) Comprovante de quitação do 

saldo devedor. Exclusivamente para a cobertura de Quebra Acidental: a) Cópia da Carteira 

de Identidade; b) Cópia do CPF (se Pessoa Física); c) Cópia do Comprovante de Residência; 

d) Certificado Individual. 

A Seguradora poderá admitir, para fins de indenização, as hipóteses de reparo do bem, 

reposição por um produto igual ou similar e, na impossibilidade de reposição do bem, caso 

a seguradora não oferte nenhum aparelho para a liquidação do sinistro, a indenização devida 

será paga em dinheiro e em moeda corrente no país, sempre limitado ao Limite Máximo de 

Indenização especificado no Certificado Individual. Em caso de sinistro, após comprovação 

do evento coberto, segundo as condições contratadas, nas situações em que a Seguradora 

indenizar em forma de reparo ou reposição do bem, o segurado terá que pagar a franquia, 

quando houver, através do meio de pagamento disponibilizado na ocasião, para ter direito à 

indenização. Em caso de sinistro, após comprovação do evento coberto, segundo as 

condições contratadas, nas situações em que a Seguradora indenizar em dinheiro, a 



 

 
 

indenização será paga deduzindo a Franquia, quando houver. A Seguradora efetuará a 

liquidação do sinistro no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da 

entrega de todos os documentos indicados. Caso a Seguradora solicite documentação e/ou 

informação complementar, com base em dúvida fundada e justificável, o prazo de 30 (trinta) 

dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que 

forem completamente atendidas as exigências. O seguro ficará extinto e resolvido de pleno 

direito, quando a indenização ou a soma das indenizações pagas atingir o Limite Máximo de 

Indenização expresso no Certificado Individual de Seguro. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

As condições gerais que regem este seguro podem ser consultadas na íntegra no site 

www.axa.com.br. A Contratação do Seguro é opcional e proibido condicionar desconto no 

preço do bem à aquisição do seguro. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte 

da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. As condições contratuais 

deste produto protocolizadas pela sociedade junto à SUSEP poderão ser consultadas no 

endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o Processo SUSEP 

15414.900973/2015-41. Incidem alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS 

sobre os prêmios de seguro, deduzidos do estabelecimento em legislação especifica. A 

comercialização de seguro é fiscalizada pela SUSEP. Seguro garantido pela AXA Seguros 

S/A - CNPJ: 19.323.190/0001-06 – Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1600, 15° 

andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP:04543-000, www.axa.com.br, Registro Susep 02852. 

Atendimento ao Público SUSEP: 0800 021 8484 

SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 292 4357 - Deficiente Auditivo: 0800 292 
1900 

Ouvidoria: 0800 292 1600 – Caso já tenha registrado sua reclamação no SAC e não esteja 
satisfeito.  

CENTRAL DE ATENDIMENTO PARA SINISTROS: 3003-9309 (capitais e região 
metropolitana). Para demais regiões, entrar em contato com o SAC. 

CENTRAL DE ATENDIMENTO LOJAS RIACHUELO S/A – Dúvidas, informações do seguro, 
cancelamento, 2ª via de certificado e outros: 

De segunda a sábado, das 8h às 22h 

CARTÃO RIACHUELO 
3003 4342 
(Capitais e regiões metropolitanas) 
0800 701 4342 
(Demais localidades) 

http://www.axa.com.br/
http://www.susep.gov.br/


 

 
 

CARTÃO RIACHUELO VISA E MASTERCARD ® 
3004 5417 
(Capitais e regiões metropolitanas) 
0800 727 4417 
(Demais localidades) 

REGULAMENTO DO SORTEIO  

A Midway S/A – Crédito Financiamento e Investimento, CNPJ 09.464.032/0001-12 é a 

subscritora de Títulos de Capitalização emitidos e administrados pela Icatu Capitalização 

S/A, CNPJ 74.267.1700/0001-73, aprovadas pela SUSEP, conforme processo nº 

15414.900073/2015-01, cedendo ao cliente à participação nos sorteios, conforme descrito 

abaixo: 

Ao aderir ao Seguro Celular, o cliente (pessoa física) terá direito a concorrer a 01 (um) sorteio 

mensal, no último sábado do mês subsequente ao início de vigência do mesmo, no valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), líquidos de imposto de renda. Para participar dos sorteios o 

cliente precisa estar em dia com o pagamento do Seguro Celular. A Promoção terá início em 

28 de janeiro de 2019 com término indeterminado. 

O sorteio será apurado com base na extração da Loteria Federal do Brasil, no último sábado 

de cada mês. Será contemplado o Titulo vigente na data do sorteio, cujos 05 (cinco) 

algarismos de seu NÚMERO DA SORTE coincida, na ordem, lidos de cima para baixo, com 

as unidades simples do 1º ao 5º prêmios da Loteria Federal, conforme o exemplo abaixo: 

 

Extração da Loteria 

Federal 

1º Prêmio: 1 5 9 4 5 

2º Prêmio: 4 6 7 2 9 

3º Prêmio: 5 3 0 0 8 

4º Prêmio: 4 0 1 4 3 

5º Prêmio: 3 0 1 2 3 

 

Número Contemplado: 59.833 



 

 
 

Não ocorrendo extração da Loteria Federal do Brasil em uma das datas previstas, o sorteio 

correspondente será adiado para a primeira extração subsequente, visando não ocorrer 

acúmulo de sorteios. 

Caso a Caixa Econômica Federal, responsável pela extração da Loteria Federal do Brasil, 

não realize as extrações substitutas, suspenda definitivamente a realização das extrações 

da Loteria Federal do Brasil, modifique as referidas extrações, de forma que não mais 

coincidam com as premissas aqui fixadas, ou, ainda, caso ocorra qualquer impedimento à 

vinculação da Loteria Federal do Brasil aos sorteios previstos neste plano, Icatu 

Capitalização S.A. promoverá os sorteios com aparelhos próprios, em local de livre acesso 

ao público, sob fiscalização de auditoria independente e nas condições estipuladas, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias a contar da data dos sorteios não realizados, dando ampla e prévia 

divulgação do fato. 

Para pagamento do sorteio, será necessário informar à Icatu Capitalização os seguintes 

dados: nome completo, nacionalidade, número do CPF, número do documento de identidade 

com o órgão expedidor e data de expedição, data de nascimento, endereço completo, 

telefone de contato com o código DDD, profissão, patrimônio estimado ou faixa de renda 

mensal, enquadramento na condição de pessoa politicamente exposta - PPE e dados 

bancários (conta corrente). 

Caso o cliente não possua conta corrente será realizado o crédito via OP no Banco 

Santander e o cliente poderá sacar o prêmio em qualquer agência com documentos originais. 

Para recebimento do valor do prêmio será necessário enviar cópia dos documentos CPF, 

RG e comprovante de endereço (conta de consumo com data de emissão não superior a 6 

meses) em nome do sorteado para a Icatu Capitalização. 

O atendimento para dúvidas ou reclamações será realizado por meio da Midway S/A – 

Crédito Financiamento e Investimento. Telefone para cartão Riachuelo: 3003 4342 (Capitais 

e Regiões Metropolitanas) / 0800 701 4342 (Demais Localidades). Telefone para cartão 

Riachuelo Visa e Mastercard: 3004 5417 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 727 

4417 (Demais Localidades). 

O cancelamento ou inadimplemento do Seguro Celular elimina a participação do cliente nos 

sorteios. 



 

 
 

Abrangência do sorteio será todo o território brasileiro. A subscritora informará o cliente 

contemplado no sorteio, através de e-mail, telefonema, telegrama ou carta, indicando os 

procedimentos necessários para o efetivo recebimento do prêmio.  

A subscritora reserva-se ao direito de alterar a promoção a qualquer tempo, desde que, 

observados os procedimentos previstos nas normas expedidas pela SUSEP. 

Títulos de Capitalização da modalidade incentivo emitidos pela ICATU CAPITALIZAÇÃO 

S.A, CNPJ/MF n°. 74.267.170/0001-73, Processo SUSEP n.º 15414.900073/2015-01. A 

aprovação deste título pela SUSEP não implica, por parte da Autarquia, em incentivo ou 

recomendação à sua aquisição, representando, exclusivamente, sua adequação às normas 

em vigor. Serviço de informação ao Cidadão SUSEP: 0800 021 8484 (atendimento em dias 

uteis, das 9h30 ás 17h) ou no site www.susep.gov.br. Ouvidoria ICATU: 0800 286 0047. 

 

http://www.susep.gov.br/

