Seguro

Conteúdo

Premiado
Você sabia que os bens contidos no interior do seu imóvel NÃO estão
segurados em caso de incêndio? Para sua informação, por lei, o
seguro de incêndio do condomínio ou do seu imóvel locado
(OBRIGATÓRIO) cobre apenas a estrutura física da ediﬁcação em
caso de sinistro.
O Seguro Incêndio Conteúdo Premiado (OPCIONAL) proporciona
segurança e tranquilidade, garantindo os bens internos nos imóveis
em caso de incêndio. Além disso, o seguro Incêndio Conteúdo
Premiado ainda disponibiliza os benefícios de reembolso de aluguel,
plano de assistência 24 horas e PREMIAÇÃO através de sorteio
mensal exclusivo para clientes que aderirem ao seguro.
O produto é destinado a imóveis residenciais e comerciais, e a
cobertura é para o proprietário dos bens internos.
Ninguém está livre de imprevistos e proteger-se contra esses eventos
custa muito pouco. A Prolar Imobiliária reitera a sua política de
oferecer sempre produtos inovadores, que resultem em benefícios
para seus clientes. Veja no verso todas as garantias que estão sendo
oferecidas nesse importante seguro que não pode deixar de fazer
parte do seu planejamento.
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INCÊNDIO

Cobre danos materiais causados por incêndio e explosão de qualquer causa. Estão
segurados móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, roupas, bolsas, cortinas, sapatos
e outros utensílios.

Garante ao ocupante do imóvel o reembolso com despesas de moradia enquanto
o imóvel segurado/sinistrado por incêndio estiver em fase de
reparos/reconstrução, por um período máximo de 6 meses. O valor do benefício
corresponde a 20 % da cobertura contratada de incêndio.

ASSISTÊNCIA
24 HORAS

REEMBOLSO DE
ALUGUEL

Disponibiliza serviços de eletricista, chaveiro, encanador e vidraceiro, 24 horas
por dia, 365 dias por ano, em caso de eventos EMERGENCIAIS nos imóveis
segurados. Para atendimento e acionamento a Prolar disponibiliza uma Central de
Atendimento 24 horas pelo DDG 0800.775.1303.

Os clientes que aderirem ao produto participam mensalmente de um sorteio no valor
de R$ 3.000,00* (três mil reais), pela extração da loteria federal no último sábado
do mês.

SORTEIO
MENSAL

* Valor bruto. Haverá desconto do Imposto de Renda.

ADESÃO
A adesão ao produto é simples e sem burocracia. Basta efetuar o pagamento do valor do seguro conforme o
seu DOC de cobrança. A partir do primeiro dia do mês seguinte ao pagamento, o conteúdo do seu imóvel
estará automaticamente segurado, além dos demais benefícios. Para não aderir basta desconsiderar o valor e
deduzir o mesmo do DOC, pois o produto é OPCIONAL.
BENS NÃO COBERTOS: Bens de estimação, coleções, obras de arte, pedras preciosas, jóias, relógios, livros, papéis que representam valor como projeto,
dinheiro, cheque, títulos e similares, documentos pessoais, mercadorias e automóveis.

VALORES DE COBERTURA E INVESTIMENTO MENSAL:
INCÊNDIO

PAGAMENTO
DE ALUGUEL

ASSISTÊNCIA 24H

SORTEIO

RESIDENCIAL

R$ 60.000,00

R$ 12.000,00

SIM

R$ 3.000,00

R$ 9,90

R$ 17,90

R$ 100.000,00

R$ 20.000,00

SIM

R$ 3.000,00

R$ 15,50

R$ 23,90

R$ 200.000,00

R$ 40.000,00

SIM

R$ 3.000,00

R$ 24,50

R$ 46,00

EMPRESARIAL

Processo SUSEP Residencial n. 15414.004427/2004-24 Processo SUSEP Empresarial n. 15414.901232/2013-15
Garantido por MAPFRE Seguros Gerais S.A.

Em caso de ocorrência acionar os serviços da assistência 24 horas pelo
DDG 0800.775.1303 (Central/Atendimento Prolar Imobiliária).
Caso não tenha recebido a sugestão de adesão e demais esclarecimentos,
entre em contato pelo fone (54) 3026.8999 (Prolar Imobiliária).
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