S E G U R O

RESIDENCIAL
IMOBILIÁRIO
cartilha resumida

Nome do Produto: Seguro Essor Residencial Imobiliário.
Público Alvo: Pessoas Físicas quando inquilinos e proprietários de imóveis administrados por imobiliárias e PJ quando proprietário de um imóvel, que precisam atender
a LEI No 8.245, DE 18 DE OUTUBRO DE 1991, artigo 22 - VIII.
Tipo do Seguro: Compreensivo Residencial.
Ramo: 01490
Nº do Processo: 15414.900510/2018-21
Segurado: Locatário ou inquilino, na qualidade de pessoa física ou jurídica.
Beneficiário: O proprietário será o beneficiário das coberturas de danos materiais
causados ao imóvel objeto do seguro.
Objeto do seguro: O presente seguro tem por objetivo garantir ao Segurado identificado no contrato de seguro, o pagamento de uma indenização por prejuízos que o
mesmo possa sofrer em consequência da realização dos riscos previstos e cobertos
nas Condições Especiais e/ou Particulares, observados o Limite Máximo da Garantia
(LMG) do contrato de seguro e os Limites Máximos de Indenização (LMI) fixados para
cada garantia contratada e, ainda, as demais condições contratuais aplicáveis.
Limites disponíveis para contratação:
• Imóveis para fins residenciais e de veraneio com valor entre R$ 50.000,00 até
R$ 2.000.000,00;
• Perda / Pagamento de Aluguel : 6x o valor do aluguel, com máximo de
R$ 2.000.000,00;
• Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado, Granizo e Fumaça: 8% do valor da cobertura
básica, que representa máximo R$ 160.000,00;
• Impacto de Veículos Terrestres: R$ 10.000,00.

Franquias:
• Queda de raio: 10% da indenização, com mínimo de R$ 400,00 para dano elétrico
decorrente de queda de raio;
• Perda / Pagamento de Aluguel: 15 dias;
• Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado, Granizo e Fumaça: 10% da indenização,
com mínimo de R$ 400,00;
• Impacto de Veículos Terrestres: 10% da indenização, com mínimo de R$ 400,00.

Vigência: Anual.
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Como contratar o Seguro
O seguro poderá ser contratado pelo corretor parceiro ou pela imobiliária parceira do
corretor, acessando o site:
imobiliario.exclusivaseg.com.br
A contratação é feita de forma 100% online, de forma rápida e segura.
Parcelamento: Até 10 vezes sem juros.
Meio de pagamento: Boleto bancário.

Seguro
Residencial Imobiliário
Cobertura Básica
• Incêndio, queda de raio, explosão de qualquer natureza e queda de aeronaves.

Cobertura Adicionais
• Perda ou pagamento de aluguel;
• Vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo e fumaça;
• Impacto de veículos terrestres.

Serviço de Assistência ao Segurado
• Chaveiro;
• Mão de Obra Hidráulica;
• Mão de Obra Elétrica;
• Desentupimento de Tubulação de Esgoto e de Caixa de Gordura;
• Limpeza de Caixa D’Água;
• Manutenção Geral;
• Telefone para acionar os serviços ao Segurado: 0800-2021-205.

Dicas importantes
Leia atentamente as Condições Gerais do Seguro,
disponíveis no site www.essor.com.br
Confira todos os dados
da apólice e, em caso de
divergências, procure
imediatamente seu
Corretor de Seguros.

Evite perda da cobertura
do Seguro: mantenha o
pagamento em dia e observe
as responsabilidades do
segurado e estipulante.

Central de Assistência: 0800-2021-205

Por que é importante
contratar este Seguro
Sem nenhum tipo de carência para uso do serviço de
Assistência 24 horas.
Cotação na ponta para imobiliárias: agilidade para cotação,
apresentação de propostas e transmissão.
Automatização dos processos: cadastro facilitado para
imobiliárias e corretores de seguros.
Opção de boleto único: para cobrança do seguro e aluguel, com
itens discriminados.
Integração completa com CRMs e sistemas de gestão
imobiliária: facilidade para o dia a dia dos gestores.
Atendimento à legislação vigente (Lei 8245/91).

Como proceder em caso de Sinistros:
Comunique IMEDIATAMENTE ao seu corretor.
Houve roubo? Faça um B.O.
Para acionar o Assistência 24 Horas Residência, o Beneficiário deverá contatar
a Central de Assistência: 0800-2021-205
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TERMOS GERAIS
DO SEGURO
Objeto do seguro:
imóvel.
Segurado:
inquilino ou locatário.
Beneficiário:
proprietário do imóvel.
Estipulante:
imobiliária.
Comercialização do seguro:
através de ferramenta específica de
gestão imobiliária.
Dano material:
prejuízo sofrido pelo segurado ao imóvel
objeto do seguro, conforme condições
previstas na apólice.
Apólice:
contrato do seguro firmado entre
seguradora e estipulante.

O Corretor de Seguros
é fundamental
Contar com o auxílio de um Corretor de Seguros especializado no segmento imobiliário
é fundamental para gerenciar os riscos de toda a carteira, evitando sobrecarga para aos
agentes imobiliários. Ao Corretor de Seguros cabe:

• Indicar as coberturas ideais para cada imóvel;
• Preparar e gerenciar todos os trâmites para contratação da apólice de seguro;
• Prestar assistência à imobiliária durante toda a vigência da apólice.

Sobre a Essor Seguradora
A ESSOR Seguros S.A. é uma companhia Seguradora do Grupo SCOR, um dos maiores
resseguradores mundiais. A Seguradora traz no DNA a experiência e o conhecimento técnico
do seu acionista internacional, com uma visão voltada para as necessidades do mercado
nacional. Com novos produtos como diferencial e um produto inovador na América Latina,
a Seguradora busca dar credibilidade e confiabilidade aos setores nos quais atua, contando
sempre com grandes parceiros para vencer desafios e alcançar objetivos.
Presença
nacional.

Mais de 7 mil
corretores
ativos.

Dicas do

Se preferir, entre em contato conosco:

Maior
Seguradora
privada do país
nos setores
agrícola e de
ônibus.

Entre as 10
seguradoras
brasileiras
com melhor
rentabilidade.

Sempre que o encontrar em nossas
páginas, contará com dicas de como
aproveitar o Seguro Residencial da
melhor forma possível.

essor.com.br
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Saiba mais:
0800 940 6166
essor.com.br

O registro deste produto na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação
à sua comercialização. Processo SUSEP: Seguro Residencial Imobiliário - nº 15414.900510/2018-21.

PARCERIA COMERCIAL

