
Simulação de Seguro 
Contra Incêndio
para Casas e 
Apartamentos.

Alguns contratos de aluguel podem exigir 
coberturas adicionais, nosso seguro é 
personalizável, consulte a Star Corretora de 
Seguros sobre essa questão no (61) 3225-5920.

Entenda mais sobre as coberturas:

Garantido por: Alfa Seguros S.A.
wwws.alfaseguradora.com.br

PROCESSO SUSEP 15414.631043/2019-65
Download das Condições Gerais

Corretora: Star Adm. E Corretora de Seguros 
Susep: 10.100.951
www.starcorretoradeseguros.com.br

(61) 3225-5920
       @starcorretoradeseguros

Vantagens em contratar conosco:

Corretora de 
Seguros com 30 
anos de mercado

Preço baixo para 
cumprir a cláusula 
de contratos de 
aluguel

Pedido de 
emissão
100% online

Cobertura 
imediata

Solução ideal para inquilinos 
que precisam apresentar apólice de 
seguro contra danos ao imóvel.

No caso de contratação para imóveis alugados, 
recomendamos que apresenta esta cotação  
para o proprietário, imobiliária e/ou administrador 
do imóvel para verificação e aceitação. 

Em cumprimento ao disposto na resolução nº382/20 da Susep, que dispõe de obrigações do intermediário de seguros junto aos clientes, visando as melhores 
práticas na comercialização e transparência do produto. Forma informados todas as coberturas do produto, bem como seu início e encerramento, além de preço, 
forma de pagamento e parcelamento, garantindo assim o tratamento justo na relação com o cliente. Remuneração do Intermediário é de 30% sobre o prêmio 
líquido neste produto, já inclusos no valor final do seguro, juntamente com os impostos pertinentes.

Coberturas PLANO 1 
Ideal para apartamentos pequenos

PLANO 2 
Ideal para apartamentos médios

PLANO 3 
Ideal para apartamentos grandes

Incêndio R$ 180.000 R$ 360.000 R$ 600.000

Perda de Aluguel (12 meses) R$ 9.000 R$ 18.000 R$ 30.000

Danos elétricos R$ 6.000 R$ 12.000 R$ 24.000

Assistência / Chaveiro 2X por ano 2X por ano 2X por ano

Assistência / Encanador 2X por ano 2X por ano 2X por ano

 Assistência / Eletricista 2X por ano 2X por ano 2X por ano

 Assistência / 
Desentupimento 2X por ano 2X por ano 2X por ano

Coberturas 80% para prédio e 
20% para conteúdo

80% para prédio e 
20% para conteúdo

80% para prédio e 
20% para conteúdo

VALORES R$ 119,00 anuais 
á vista no Boleto

R$ 229,00 anuais 
á vista no Boleto

R$ 339,00 anuais 
á vista no Boleto

https://wwws.alfaseguradora.com.br/Portal/Arquivos/238/1/Novo%20Residencial_20.v2%20(2).pdf
https://wwws.alfaseguradora.com.br/Portal/Arquivos/238/1/Novo%20Residencial_20.v2%20(2).pdf
https://starcorretoradeseguros.com.br

