
CARTILHA RESUMIDA

SEGURO 
HABITACIONAL



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 Habitacional 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

Investir na Construção Civil apresenta uma série de 
riscos, que se amplia quando se trata de unidades 
habitacionais. Da quitação da dívida do devedor 
imobiliário à indenização ou reconstrução do imóvel por 
danos físicos, o Seguro Habitacional da ESSOR Seguros é 
ideal para o seu negócio.

Conheça as principais características e vantagens de 
contar com o Seguro Habitacional (Apólice de Mercado), 
que traz uma série de diferenciais em relação aos já 
existentes no mercado de seguros brasileiro.

A proteção 
necessária para 
seu investimento
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Dicas importantes

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

Confira 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
Seguro MIP: Morte ou Invalidez Permanente. 

Seguro DFI: Danos Físicos ao Imóvel.

Estipulante: É a pessoa física ou jurídica que contrata a apólice de seguro 
e fica investida dos poderes de representação dos Segurados perante 
a Seguradora, e é o único responsável para com a Seguradora pelo 
cumprimento de todas as obrigações contratuais.

Danos Materiais: é a destruição ou dano causado aos bens materiais físicos 
a que se refira o interesse segurado, causados por sinistro coberto pela 
apólice.

IPTA: Invalidez Permanente Total por Acidente. 

ILPD:  Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença.
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Conheça um pouco mais 
sobre as principais coberturas 
disponíveis para contratação

Cobertura MIP

Cobertura DFI

Morte: Garantirá, ao beneficiário, o pagamento do saldo devedor atualizado 
na data do sinistro (excluindo-se o valor dos juros, multa e quaisquer 
encargos), em consequência da morte do Segurado por causa natural ou 
acidental, observadas as condições da apólice.

Invalidez Permanente e Total por Acidente (IPTA): Garantirá, ao beneficiário, 
o pagamento do saldo devedor atualizado na data do sinistro (excluindo-se 
o valor dos juros, multa e quaisquer encargos), em consequência de acidente 
coberto pela apólice contratada. Considera-se acidente, para efeito dessa 
garantia, o evento exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário 
e violento, causador de lesão física que, por si só e independentemente 
de qualquer outra causa, tenha como consequência direta a invalidez 
permanente total.

Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD): Garantirá, ao 
beneficiário, o pagamento antecipado do saldo devedor atualizado na data  
do sinistro, previsto para a garantia básica (excluindo-se o valor de juros, 
multa e quaisquer encargos), em caso de invalidez consequente de doença 
que determine a incapacidade permanente total para o exercício da Atividade 
Laborativa Principal do Segurado, no momento do sinistro. A Invalidez 
permanente total por doença será caracterizada pela ocorrência de quadro 
clínico definitivo e impeditivo ao pleno exercício da Atividade Laborativa do 
Segurado. 

Este seguro garante evento de: Incêndio, Raio e Explosão, Vendaval, 
Inundação, Alagamentos, Destelhamento e Desmoronamento total e 
parcial.

As coberturas de MIP e DFI têm como objeto a garantia da dívida oriunda 
de financiamentos imobiliários concedidos pelo Estipulante (Credor).
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Taxa Única diferenciada e reduzida, aplicada sobre o valor do saldo devedor 
mensal, na cobertura de MIP, e no valor de avaliação do imóvel, no caso de 
imóveis prontos, para a cobertura de DFI. 

Capital segurado por CPF de até R$ 7.500.000,00 para o DFI e  
R$ 3.000.000,00 para o MIP.

Não há necessidade de DPS para novos segurados, com capital até  
R$ 3.000.000,00.

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

Não há limite de idade para novos segurados ou de prazo de financiamento. 

Uma única apólice para as 2 coberturas (MIP e DFI), podendo também 
serem adquiridas separadamente. 

Cotação e envio por meio eletrônico e rápido.

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

Diferenciais do Seguro 
Habitacional 

Entre em contato conosco para conhecer 
mais vantagens deste seguro.
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Outros Seguros
A ESSOR Seguros e o Convênio de Seguros da CBIC contam com outros 
produtos que vão transformar o mercado da Construção Civil para melhor.

Para acionar o Seguro Habitacional: a empresa que financiou o 
imóvel do Segurado deve entrar em contato com a Convênio de 
Seguros, para solicitar uma possível indenização.

Vigência da apólice: por todo o prazo da dívida.

Fique ligado

Seguro Qualidade Estrutural (Decenal): Cinco e dez anos de proteção 
contra danos estruturais do empreendimento após a sua conclusão.

Seguro DFI Compreensivo: A melhor proteção para imóveis 
em estoque e em locação.

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

Ve
rs

ão
 ju

lh
o/

20
17


