
CARTILHA RESUMIDA

SEGURO DFI 
COMPREENSIVO



Construindo em 
parceria a sua 
credibilidade

(REPRESENTANTE DA CBIC)

O mercado da Construção Civil 
tem muito a crescer no Brasil e 

o seu desenvolvimento depende 
de uma visão estratégica. Esta é 
a missão da parceria da ESSOR 

Seguros com a Câmara Brasileira 
da Indústria da Construção 

(CBIC), através do seu Convênio 
de Seguros.

A experiência e a 
ousadia desse trabalho 
conjunto contribuem 
para desenvolver seguros 
inovadores, certificando mais 
credibilidade ao Construtor e 
ao Incorporador perante seus 
clientes.
 
Essa é a
ESSOR Seguros.
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Sempre que você encontrá-lo 
em nossas páginas, contará 
com dicas de como aproveitar 
o Seguro DFI (Danos Físicos 
ao Imóvel) Compreensivo da 
melhor forma possível.

Se preferir, você pode entrar em contato pelos seguintes canais:

www.essor.com.br  
www.seguroscbic.com.br
0800.648.9009

Dicas do

Manter um imóvel em perfeitas condições exige uma 
série de cuidados. Apesar da dedicação e esforço dos 
proprietários, nem sempre isso é possível. E foi para 
atender à necessidade deste setor que desenvolvemos 
o Seguro DFI Compreensivo, ideal para Construtoras, 
Incorporadoras e Administradoras de Imóveis.

Conheça as principais características e vantagens de 
contar com este seguro, mais um produto exclusivo 
da ESSOR Seguros em parceria com o Convênio de 
Seguros da CBIC.

Seu imóvel protegido 
contra os imprevistos 
do dia a dia
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Dicas importantes

Leia atentamente as Condições Gerais do seu seguro, 
disponíveis no site www.essor.com.br.

Confi ra todos os dados constantes da apólice e, em caso 
de divergências, procure imediatamente seu Corretor de 
Seguros.

Evite a perda de cobertura do seguro, pagando em dia e 
observando as responsabilidades do Segurado.

Conheça alguns termos 
gerais deste seguro
Os Seguros DFI Compreensivo são garantias fundamentais para qualquer 
tipo de imóvel (residencial ou comercial), com benefícios para todas as 
partes envolvidas. Garantem as reconstruções dos mesmos, caso ocorram 
danos físicos causados por riscos cobertos. 

Quem contrata este Seguro?

O Seguro DFI Compreensivo pode ser contratado por Construtoras/
Incorporadoras, Administradoras de Imóveis (locadoras), entre outros.  

Quando da contratação deste Seguro por Construtoras/Incorporadoras, 
os Estipulantes/Sub-estipulantes serão as próprias empresas detentoras 
da propriedade dos imóveis, confi gurando também como Segurados nas 
apólices.

Para imóveis em locação, a Administradora será o Estipulante e o 
proprietário do imóvel o Segurado.
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Conheça um pouco mais 
sobre as principais coberturas 
disponíveis para contratação

Incêndio

Queda de raio

Explosão

Vendaval

Inundação

Alagamento

Destelhamento

Desmoronamento total e parcial

Ameaça de desmoronamento

Seguros com as coberturas para Danos Físicos ao Imóvel (DFI), que 
abrangem os riscos de:

Para imóveis em locação, o seguro cobrirá, ainda, os encargos 
mensais, a título de perda de aluguel, devidos ao Segurado, 
no caso da ocorrência dos danos materiais no imóvel 
segurado decorrentes de evento coberto, quando constatada 
a necessidade de desocupação do mesmo.

A quem se aplica o Seguro DFI 
Imobiliário – Residencial?

Imóveis não financiados

Imóveis prontos ou em construção 

Imóveis em estoque ou locação

Este seguro viabiliza a cobertura securitária para imóveis 
Residenciais de propriedade do Estipulante/Sub-estipulante 
ou administrados por este, dentro da vigência desta apólice, 
nas seguintes situações: 



Cartilha Resumida | Seguro DFI Compreensivo
6

Taxa Única diferenciada e reduzida, aplicada sobre o valor de avaliação do 
imóvel, no caso de imóveis prontos. No caso de imóveis em construção, terá 
como base o Valor de Construção. 

Capital segurado por CPF de até R$ 7.500.000,00. 

Não tem vínculo com nenhuma instituição financeira, oferecendo melhores 
condições contratuais e de preço. 

Cotação e envio por meio eletrônico e rápido.

Cadastro e envio de boleto de maneira automatizada e extremamente 
rápida. 

Contratação flexível, isto é, disponível pacote completo de todas as 
coberturas de seguro ou cobertura exclusiva de Incêndio, Queda de Raio e 
Explosão.

Os diferenciais do nosso Seguro 
DFI Compreensivo

A quem se aplica o Seguro DFI 
Compreensivo – Comercial?
Aplicável para os mesmos tipos de propriedades da página anterior, porém 
com utilização para fins comerciais.
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Porque empresas Administradoras 
escolheriam este produto ao invés 
do Seguro Residencial tradicional?
A estrutura de um seguro residencial tradicional pode, na maioria dos casos, não 
atender ao segmento de Administradoras de Imóveis (locadoras), que geralmente 
deseja um processo de subscrição mais ágil, facilidade e simplicidade na contratação, 
e faturas mensais com inclusão das unidades alugadas (cobrança de prêmios 
mensais). 

Adicionalmente, o mercado de locação necessita de coberturas de seguros somente 
para o prédio. Este é o Seguro DFI Compreensivo: um produto mais alinhado com as 
necessidades deste segmento.

Seguro DFI Compreensivo oferece duas modalidades de seguro: 
Residencial e Comercial.
O Seguro DFI pode ser contratado por Construtoras/
Incorporadoras, Administradoras de Imóveis (locadoras), entre 
outros.
Vigência da apólice: período padrão de 12 meses, com 
possibilidade de renovação da apólice.
O custo do prêmio de seguro para a contratação do DFI é 
calculado e pago, mensalmente, conforme a aplicação de um 
percentual sobre a avaliação do imóvel a ser segurado

Fique ligado

Outros Seguros
A ESSOR Seguros e o Convênio de Seguros da CBIC conta com outros 
produtos que vão transformar o mercado da Construção Civil para melhor.

Seguro Decenal: Dez anos de proteção contra danos estruturais do 
empreendimento após a sua conclusão.

Seguro Habitacional (Apólice de Mercado): A melhor garantia para 
Contratos de Compra e Venda de Imóveis, Terrenos, Financiamentos 
Imobiliários, Consórcios de Imóvel, realizados com Alienação Fiduciária, 
bem como Promessas de Compra e Venda de Imóveis em Construção.

Confira mais detalhes em www.essor.com.br.



Saiba mais:
(21) 3626.1100

www.essor.com.br

• QUALIDADE ESTRUTURAL
Único que protege empreendimentos por
5 ou 10 anos após a conclusão da obra.

• DFI – COMPREENSIVO
Garante indenização por Danos Físicos ao 
Imóvel até o Limite Máximo de Garantia.

• HABITACIONAL
  Garante a indenização por prejuízos

em consequência de morte e/ou
invalidez do devedor imobiliário de MIP,
e incêndio, alagamentos, destelhamento

e desmoronamento total e parcial
na cobertura do DFI.

• CASCO ÔNIBUS
   Protege a frota de ônibus contra

os perigos das estradas.

• RC ÔNIBUS/APP
   Várias coberturas, aceitação simplifi cada

   para o empresário do setor.

• GARAGENS - ÔNIBUS
   Protege a garagem do Segurado contra 

os imprevistos do dia a dia.

• AGRÍCOLA
   Safra protegida contra perdas causadas

pela natureza.

NOSSOS SEGUROS:

Especialista 
em Seguros 
Inovadores

Os registros destes produtos na SUSEP não implicam, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O segurado 
poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome 
completo, CNPJ ou CPF. Processos SUSEP: Seguro Decenal nº 15414.003195/2012-05; Seguro Habitacional nº 15414.004576/2012-01; Seguro 
DFI Compreensivo Empresarial: 15414.900445/2014-19; Seguro DFI Compreensivo Residencial: 15414.900102/2015-27; Seguro Agrícola Grãos 
nº 15414.004511/2012-58; Seguro Agrícola Frutas e Hortaliças nº 15414.004513/2012-47; Seguro Casco Ônibus nº 15414.900673/2013-08;  
Seguro RCO/APP nºs 15414.901412/2013-05 e 15414.901413/2013-41; e Seguro Empresarial – Garagens nº 15414.901193/2016-07
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