
 

PROTEJA A SUA FAMÍLIA E SEU LAR COM SEGURO RESIDENCIAL DA QUERO-QUERO. 

 

COBERTURAS:  
 
INCÊNDIO  
 
A presente cobertura, tem por objetivo garantir o pagamento, ao segurado, de indenização por danos materiais 
diretamente causados por incêndio, inclusive fumaça ocorrido dentro da área do terreno/imóvel onde estiverem 
localizados os bens segurados.  
 
QUEDA DE RAIO  
 
A presente cobertura, tem por objetivo garantir o pagamento, ao segurado, de indenização por danos materiais 
diretamente causados pela queda de raio ocorrida dentro da área do terreno/imóvel onde estiverem localizados os 
bens segurados.  
 
EXPLOSÃO  
 
A presente cobertura, tem por objetivo garantir o pagamento, ao segurado, de indenização por danos materiais 
diretamente causados por explosão de gás, ocorrida dentro da área do terreno/imóvel onde estiverem localizados os 
bens segurados, contanto que o gás não tenha sido gerado no(s) local(is) segurado(s) ou que este(s) não faça(m) 
parte de qualquer fábrica de gás.  
 
VENDAVAL (INCLUSIVE FURACÃO, CICLONE E TORNADO) E GRANIZO 
 
A presente cobertura, tem por objetivo garantir o pagamento, ao segurado, de indenização por danos materiais 
diretamente causados pela ocorrência de vendaval e/ou granizo.  
 

Definições:  
Vendaval: vento de velocidade igual ou superior a 54 (cinquenta e quatro) até 102 (cento e dois) quilômetros por 
hora;  
Furacão: nome dado a um ciclone tropical com ventos contínuos acima de 119 (cento e dezenove) quilômetros por 
hora, sendo também conhecido como tufão;  
Ciclone: grande massa de ar com circulação fechada em que os ventos sopram para dentro, ao redor deste centro, 
também conhecido por ciclone extratropical com ventos de velocidade acima de 102 (cento e dois) e até 119 (cento 
e dezenove) quilômetros por hora; 
Tornado: coluna giratória e violenta de ar.  
Granizo: precipitação atmosférica que se origina de nuvens caindo sob a forma de pedras de gelo; 
 
PAGAMENTO DE ALUGUEL 
 
A presente cobertura, tem por objetivo garantir o pagamento, ao segurado, de indenização equivalente ao aluguel 
que o proprietário do imóvel segurado tiver que pagar a terceiros, caso seja obrigado a alugar outro imóvel, em 
consequência de evento coberto pelo microsseguro, ou equivalente ao aluguel que o segurado-inquilino tiver que 
pagar a terceiros, pela mesma razão, desde que o contrato de aluguel do prédio não seja rescindido.  
 
 
 
 



ROUBO E FURTO QUALIFICADO DE BENS 
 
A presente cobertura, tem por objetivo garantir o pagamento, ao segurado, de indenização por danos materiais 
diretamente causados por roubo ou furto qualificado dos bens de propriedade do segurado no interior do imóvel, 
pelos prejuízos materiais causados ao imóvel ou seu conteúdo durante a prática do roubo ou furto qualificado ou 
mesmo pela sua simples tentativa. 
 
Definições: 
Roubo: subtração de coisa alheia móvel, mediante grave ameaça ou violência praticada contra a pessoa, ou após 
redução da possibilidade de defesa ou resistência da pessoa;  
Furto qualificado: subtração de coisa alheia móvel, mediante a destruição e/ou o rompimento de algum obstáculo 
que impedia o acesso à coisa alheia móvel e/ou mediante escalada ou destreza; ou ainda quando a subtração é feita 
com abuso de confiança ou através de quaisquer artifícios usados para enganar a confiança da vítima; ou quando a 
subtração é realizada com o uso de qualquer instrumento, que não a verdadeira chave, para abrir fechaduras; ou 
quando a subtração é praticada por duas ou mais pessoas. 
 
Riscos Excluídos:  
As exclusões específicas relativas a cada cobertura estão relacionadas logo após a descrição dos riscos 
cobertos, estando limitadas às estabelecidas na legislação de Microsseguros em vigor. Além das exclusões 
específicas, este seguro não garante o interesse do Segurado com relação aos prejuízos resultantes, direta ou 
indiretamente de:  

a. má qualidade, vício, desarranjo mecânico, desgaste pelo uso, deterioração, 
manutenção/reparo/ajustamento deficiente ou inadequado, erosão, corrosão, ferrugem, oxidação, 
incrustação, fadiga, fermentação e/ou combustão natural ou espontânea;  

b. atos de autoridade pública (civil ou militar), salvo para evitar propagação de danos cobertos por este 
seguro;  

c. atos de hostilidade ou de guerra, rebelião, insurreição, revolução, motim, confisco, perturbação de 
ordem política e social, guerra revolucionária, subversão e guerrilhas, e atos terroristas, devidamente 
reconhecidos como atentatórios à ordem pública pela autoridade pública competente;  

d. qualquer arma química, biológica, bioquímica, eletromagnética ou sistema eletrônico;  
e. fissão nuclear, radiações ionizantes, contaminação pela radioatividade de qualquer combustível 

nuclear, resíduos nucleares, ou material de armas nucleares;  
f. falha ou mau funcionamento de qualquer equipamento (e seus componentes ou periféricos), programa 

e/ou sistema eletrônico, de telecomunicações ou de interpretação de dados, ainda que devidos a vírus 
de computador, ato, falha, inadequação, incapacidade, inabilidade ou decisão do segurado ou de 
terceiro; e  

g. atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário 
ou pelo representante, de um ou de outro. 

Além das exclusões acima, não estão garantidos nas coberturas de Incêndio, Raio, Explosão, Despesa de 
Aluguel, Vendaval e Roubo ou Furto Qualificado de Bens: a) sinistro provocado intencionalmente pelo 
próprio segurado ou seus familiares, sócios ou pessoas a ele ligadas legal ou economicamente; b) antenas, 
muros, cercas, tapumes e portões; c) furto simples, extravio ou simples desaparecimento de equipamento 
segurado; e; d) não estão cobertos telefones celulares, calculadoras, computadores portáteis, tablets e 
aparelhos de uso profissional. 

 
Prêmio do Seguro: O prêmio do seguro será informado no bilhete de seguro no ato da compra. 
 
Beneficiário do Seguro: O beneficiário deste seguro é o próprio Segurado. 
 
Vigência do Seguro: As apólices individuais terão seu início e término de vigência às 24 hrs das datas para tal fim 
neles indicadas. 
 
Carências e Franquias: Não está previsto o estabelecimento de Franquias e/ou Carências neste plano de 
Microsseguro. 
 
 



Perda de Direitos: O segurado perderá o direito à indenização, se agravar intencionalmente o risco. Se o 
segurado, seu representante ou seu corretor de seguros fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que 
possam influir na aceitação da proposta ou no valor do prêmio, ficará prejudicado o direito à indenização, além 
de estar o segurado obrigado ao pagamento do prêmio vencido. Se a inexatidão ou omissão nas declarações não 
resultar de má fé do segurado, a sociedade seguradora poderá, na hipótese de não ocorrência do sinistro: a) 
Cancelar o seguro, retendo do prêmio originalmente pactuado a parcela proporcional ao tempo decorrido; ou b) 
Permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença de prêmio cabível. Se a inexatidão ou omissão nas 
declarações não resultar de má fé do segurado, a sociedade seguradora poderá, na hipótese de ocorrência de 
sinistro sem indenização integral: a) Cancelar o seguro após o pagamento da indenização retendo, do prêmio 
originalmente pactuado, acrescido da diferença cabível, a parcela calculada proporcionalmente ao tempo 
decorrido; ou b) Permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença de prêmio cabível ou deduzindo-a do 
valor a ser indenizado. Se a inexatidão ou omissão nas declarações não resultar de má fé do segurado, a 
sociedade seguradora poderá, na hipótese de ocorrência de sinistro com indenização integral, cancelar o seguro 
após o pagamento da indenização, deduzindo, do valor a ser indenizado, a diferença de prêmio cabível. O 
segurado está obrigado a comunicar à sociedade seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravar 
o risco coberto, sob pena de perder o direito à indenização, se ficar comprovado que silenciou de má fé. A 
sociedade seguradora, desde que o faça nos 15 (quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravação do 
risco, poderá dar-lhe ciência, por escrito, de sua decisão de cancelar o contrato ou, mediante acordo entre as 
partes, restringir a cobertura contratada. O cancelamento do contrato só será eficaz 30 (trinta) dias após a 
notificação, devendo ser restituída a diferença do prêmio, calculada proporcionalmente ao período a decorrer. 
Na hipótese de continuidade do contrato, a sociedade seguradora poderá cobrar a diferença de prêmio cabível. 
Sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará o sinistro à sociedade seguradora, tão logo 
tome conhecimento, e adotará as providências imediatas para minorar suas consequências. 
 
Sinistros: Em caso de sinistro entre em contato com nossa Central de Atendimento: 0800 774 4413. Para a 
abertura do sinistro enviar os seguintes documentos básicos:  a) comunicação da ocorrência do sinistro, com data 
da ocorrência, descrição detalhada da ocorrência, inclusive dos bens sinistrados, prejuízos causados pelo evento, 
e informação sobre a apólice individual que se pretende acionar; b) comprovação de propriedade e/ou de posse 
do imóvel segurado (interesse segurado, conforme o caso) onde ocorreu o sinistro e, se for o caso, o respectivo 
contrato de aluguel; c) orçamento para o reparo ou reposição dos bens danificados no sinistro, notas fiscais, 
recibos ou quaisquer outros documentos que comprovem os valores informados como prejuízos; d) registro de 
inscrição no CNPJ, se for o caso; documento de identificação do segurado; e comprovante de residência, quando 
couber; e) recortes de jornais noticiando o evento ou a ocorrência do fenômeno, quando se tratar de vendaval, 
furacão, ciclone, tornado, granizo, alagamento/inundação, terremoto, maremoto ou ressaca, ou outros meios 
que comprovem o evento; f) registro da ocorrência pela autoridade pública, nos casos de incêndio, explosão ou 
roubo; g) outros documentos poderão ser solicitados em cada caso concreto. 
 
Demais Condições: Cabe ao Representante de Seguros comunicar a todos os segurados o teor do contrato de 
seguro. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco. Este bilhete de seguro apresenta as coberturas, 
capitais e prêmio mensal do produto contratado. Maiores esclarecimentos encontram-se nas condições gerais que 
regem este seguro que estão à disposição na internet através do endereço: 
www.meucertificado.qbe.com.br/casaprotegidaqueroquero 
 
SORTEIOS MENSAIS 
 
Ao contratar o Microsseguro Residencial Básico ou o Microsseguro Residencial Plus, cuja vigência é de 12 meses, e 
atender as condições estabelecidas no regulamento, o participante receberá, gratuitamente, a cessão do direito de 
participação em 1(um) sorteio mensal, o valor do sorteio bruto poderá variar entre R$ 25.000,00 a R$ 50.000,00, 
sobre o qual incidirá 25% (vinte e cinco por cento) de Imposto de Renda, conforme legislação vigente e o valor do 
sorteio será discriminado no bilhete de seguro, conforme a cobertura contratada. 
A participação do segurado se iniciará a partir do mês imediatamente seguinte ao pagamento do prêmio de seguro, 
sendo sua participação assegurada enquanto estiver em dia com o respectivo pagamento do prêmio de seguro e a 
promoção vigente. Os sorteios serão apurados com base nas extrações da Loteria Federal do Brasil, no último 
sábado de cada mês, a partir do mês subsequente ao início de vigência do seguro. 
 

 

http://www.meucertificado.qbe.com.br/casaprotegidaqueroquero


ASSISTÊNCIA 24 HORAS 

Garante o atendimento para os eventos previstos: 
Descrição de evento previsto: Eventos externos, súbitos e fortuitos, involuntários por parte do usuário ou de seus 
prepostos, que provoquem danos materiais no imóvel e/ou resultem em ferimentos nos seus ocupantes, 
decorrentes das seguintes situações: 

 Roubo ou Furto Qualificado (caracterizado pela destruição ou rompimento de obstáculos para acesso à 
residência, como, por exemplo, arrombamento); 

 Incêndio/Raio/Explosão; 
 Dano Elétrico (caracterizado pela sobrecarga de energia); 
 Desmoronamento; 
 Vendaval/Granizo/Fumaça; 
 Alagamento (dano por água proveniente, súbita e imprevistamente, de rupturas ou entupimentos da rede 

interna de água); 
 Impacto de veículos; 
 Queda de Aeronaves. 

 
Problema Emergencial: Para os fins desta proposta, Problema Emergencial é um evento súbito, inesperado, 
ocasionado pela danificação ou desgaste de materiais no imóvel, independentemente da ocorrência de Evento 
previsto, que exige um atendimento imediato para evitar a seriedade dos danos ou diminuir suas consequências, em 
caráter exclusivamente reparatório, com serviços para as seguintes situações: 

 Problemas Hidráulicos: Vazamento em tubulações (aparentes), em PVC de 1 a 4 polegadas, torneiras, sifões, 
chuveiros, válvulas de descarga e registros. Desentupimento de ramais internos em pias, vasos sanitários e 
tanques, excluídos entupimentos de rede de esgoto que interligam as caixas de inspeção de gordura e esgoto 
da residência; 

 Problemas Elétricos: Tomadas queimadas, interruptores defeituosos, disjuntores e fusíveis danificados, chaves 
faca, troca de resistências de chuveiros (não blindados), torneiras elétricas decorrentes de problemas 
funcionais ou que possam vir a acarretar curto circuito ou interrupção de energia na residência. 

 Chaveiro: Quebra da chave na fechadura, perda, roubo ou furto da(s) chave(s) de porta(s) de acesso ao 
imóvel. 

 
 

 
 

Importante: A Elegibilidade para a utilização dos serviços está condicionada ao pagamento do prêmio do seguro 

Casa 100% madeira, alvenaria, veraneio, habitual e rural.  

 
 
 
 



Atendimento: 
Informações do produto, comunicação e informação de sinistro. 

0800 774 4413  
Assistência 24h para Serviços Emergenciais  

0800 775 4081 
 

Para mais informações consulte as condições gerais do produto disponível no site: 
www.meucertificado.qbe.com.br/casaprotegidaqueroquero 

 

Representante:   Seguradora:                                 Administração: 

                              

Lojas Quero- Quero S.A.    QBE Brasil Seguros S/A      Calvente Consultoria, Administração e Corretagem de   Seguros Ltda. 
CNPJ: 96.418.264/0218-02  CNPJ: 96.348.677/0001-94      CNPJ: 61.061.768/0001-60 
    Registro SUSEP: 594-1      Registro SUSEP: 100.074.861 

 
 
Capitalização: 

 
 

Sul América Capitalização S/A – SULACAP 
CNPJ: 03.558.096/0001-04 
Processo SUSEP nº 15414.901526/2013-47 

 

Raphael Swierczynski 
CEO 
QBE Brasil Seguros S.A. 

 

http://www.meucertificado.qbe.com.br/casaprotegidaqueroquero
http://www.qbe.com.br/index.asp

