ANEXO: 3

CERTIFICADO DE SEGURO RESIDENCIAL
SEGURADORA: HDI SEGUROS – CNPJ: 29.980.158/0001-57
CONDIÇÕES GERAIS:
1ª – DO SEGURO RESIDENCIAL: O CONTRATANTE ao aderir o SEGURO RESIDENCIAL terá direito a cobertura de INCÊNDIO,
RAIO, EXPLOSÃO, garantida pela HDI SEGUROS - CNPJ 29.980.158.0001-57, para todo tipo legal de residência HABITUAL, seja a
construção madeira ou alvenaria, casa ou apartamento.
a)O seguro será composto pelas garantias constantes no quadro abaixo:
Coberturas
Limite Máximo de Indenização
Incêndio, Raio, Explosão (básica)*
R$30.000,00
Vendaval
R$ 3.000,00
Assistência Residencial 24 Horas *
Serviço
Assistência Funeral Familiar 24 horas *
Serviço
Da Assistência Residencial 24 horas: Somente terá direito a mão de obra de: chaveiro, eletricista e encanador (se necessário reposição de
material ou equipamento, este ficara por conta do segurado).
* Para solicitar os Serviços de Assistência Residencial 24 horas, ligue 0800 770 0809 (informar o nome e CPF do titular do plano).
* Para os casos de Incêndio, Queda de Raio, Explosão e Vendaval Ligue: 4002-1261 para Capitais ou 0800 701 5430 para as Demais
Localidades (informar o nome e CPF do titular do plano).
b)Franquias: Em caso de sinistros, conforme quadro abaixo, o ASSOCIADO participará na seguinte proporção:
Coberturas
Franquia
Queda de raio
10% (dez por cento) com participação mínima de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).
Vendaval
10% (dez por cento) com participação mínima de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).
c)RISCOS EXCLUIDOS (Riscos não cobertos pelo seguro):
Construção, demolição, reconstrução e reforma do imóvel; guerra; vandalismo; danos elétricos; erupção vulcânica; maremoto; terremoto;
furacão; ciclone; enchente; alagamento; desmoronamento; ato criminoso; fumaça; combustão espontânea; queimada em zonas rurais; ação de
cupins e outros insetos; roubo ou furto; desgaste do imóvel pelo tempo; pagamento de aluguel; defeitos de fabricação; custo extra de reparo;
danos morais; utilização do imóvel para outros fins que não seja habitual; quebra de vidro.
d)Em se tratando de imóveis alugados, eventuais indenizações da Garantia Básica, referente à Prédio, serão pagas ao proprietário do imóvel;
e)Para o conteúdo a indenização será paga ao locatário do imóvel. Dentro do conteúdo estão cobertos móveis, eletrodomésticos e objetos de
uso conforme definidos nas Condições Gerais e Especiais do Seguro;
f)Em caso de sinistro Incêndio, Queda de Raio, Explosão e Vendaval, o segurado deverá entrar em contato com a HDI Seguros através do
telefone 4002 1261 para as capitais e 0800 701 5430 para as demais localidades, onde receberá todas as informações de como proceder em
relação à documentação a ser apresentada para ser ressarcido dos prejuízos em caso de risco coberto;
g)Para início do período da cobertura, deve ser observada carência de 90 (noventa) dias a partir da data do primeiro pagamento.
h)Em caso de mudança de endereço devera ser comunicada formalmente a CONTRATADA pelo ASSOCIADO para transferência do local de
cobertura;
i)O seguro será automaticamente cancelado pela CONTRATADA, independentemente de notificação, em caso de inadimplemento, rescisão
contratual ou exclusão de usuário titular;
Demais Condições:
a)As condições Gerais e Especiais da apólice de seguro são partes integrantes do presente instrumento e estão à disposição do ASSOCIADO
no site www.cartaoredesul.com.br.
b) A apólice poderá deixar de ser renovada em seu aniversário por decisão da Seguradora, ocasião em que o seguro perderá seus efeitos.
c) O registro deste plano encontra-se na SUSEP sob o n°15414.002160/2005-11, não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou
recomendação à sua comercialização.
d) Ocorrerá reajuste de acordo com as condições previstas na apólice de seguro Compreensivo Residencial.
e) O contratante declara que tomou conhecimento das Condições Gerais e Especiais do Seguro Compreensivo Residencial.
_____________________________________________________________________________________________________

ASSISTÊNCIA RESIDENCIAL 24 HORAS: 0800 770 0809
RESIDENCIAL INCENDIO, RAIO, EXPLOSÃO, VENDAVAL: 4002 1261 ou 0800 701 5430

