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A Responsabilidade do 
Síndico na contratação 
do seguro

Você 
sabia ?

Que o seguro de toda 
edificação é obrigatório
contra o risco de incêndio e 
destruição total ou parcial 
conforme Lei 4.591 – Art. 13 

A partir da concessão do 
“habite-se” o condomínio 

é obrigado a contratar 
seguro em 120 dias

O síndico é o único responsável pela 
contratação do seguro, respondendo 
civil e criminalmente pelas 
consequências da falta ou 
insuficiência do mesmo 
(Lei 4591 - Art.22)



Qual é o objetivo 
do Seguro de 
Condomínio?

Garantir cobertura para edificação,
áreas comuns e equipamentos 
pertencentes ao condomínio

Proporcionar Tranquilidade, 
Credibilidade e Segurança ao 

condomínio



Qual é o objetivo 
do Seguro de 
Condomínio?

Um seguro completo, que 
oferece coberturas para proteger 
o condomínio, o síndico e os colaboradores, 
além de facilidades e benefícios na contratação, 
serviços emergenciais gratuitos, preços e condições 
de pagamentos vantajosos.

Evitar arrecadações 
inesperadas para cobrir 

despesas que podem ser 
amparadas por uma 
apólice de seguro

Redução  de  possíveis 
acionamentos judiciais, 

tanto para o síndico 
quanto para 
o condomínio



Aplicação do seguro

Um seguro sob medida para condomínios :

Residenciais Comerciais Mistos
Escritórios e/ou 

consultórios Flats 

Apart-hotéis

Condomínios 
residenciais 
horizontais

Limite de aceitação: Até 125 milhões









Cobertura 
básica 
Simples

Incêndio Explosão

Queda de 
Aeronaves 

Danos estruturais 
em decorrência 
da queda de raio

A contratação da cobertura 
Básica Simples garante a 
edificação e os equipamentos 
pertencentes ao condomínio 
contra os riscos de:

Fumaça
Os demais riscos ao edifício 
e seus equipamentos como 
Danos elétricos, Vendaval, 

Desmoronamento e etc, são 
contratações opcionais na qual 

existem limitações.





+

Cobertura 
básica 

Ampla

Vendaval/Impacto 
de veículos

Danos 
Elétricos

Quebra de 
Vidros

Chuveiros 
Automáticos 

Portões Alagamento Desmoronamento Vazamentos de 
tanques e tubulações

Com esta 
modalidade não é 
preciso contratar 

isoladamente Danos 
Elétricos, vendaval, 

desmoronamento ou outras 
coberturas opcionais para 

edificação pois as mesmas já estão 
garantidas em verba única para 

todo o risco.

Tumultos, Greve 
e Lock-Out

Contratando a cobertura
Básica Ampla, o Condomínio passa 
a ter garantia de 100% para danos 
físicos a edificação e seus 
equipamentos contra os riscos de :

Incêndio Explosão Fumaça

Queda de 
Aeronaves 

Danos estruturais 
em decorrência da 
queda de raio



Incêndio, raio, explosão e queda 
de aeronaves

15.000.000,00

15.000.000,00

Danos elétricos 200.000,00

Vendaval / impacto de veículos 300.000,00

Quebra de vidros 50.000,00

Tumultos, greves e lockouts 50.000,00

Desmoronamento 100.000,00

Portões 30.000,00

Chuveiros automáticos (Sprinklers) 50.000,00

Vazamento de tanques e tubulações 150.000,00

Alagamento 100.000

Subtração de bens do condomínio 20.000,00 20.000,00

Responsabilidade civil do condomínio 500.000,00 500.000,00

Responsabilidade civil do síndico 500.000,00 500.000,00

Coberturas Básica 
Simples

Básica 
Ampla

Exemplo 



Coberturas 
opcionais 

▪ Alagamento

▪ Chuveiros Automáticos 
(Sprinklers)

▪ Danos Elétricos

▪ Danos Morais

▪ Desmoronamento

▪ Despesas fixas

▪ Incêndio, Explosão e 
Fumaça de conteúdo de 
apartamentos

▪ Painéis Anúncios 
luminosos e letreiros

▪ Portões

▪ Quebra de vidros

▪ Responsabilidade Civil 
Condomínio

▪ Responsabilidade Civil 
Empregador

▪ Responsabilidade Civil 
guarda de veículos 
Simples e Ampla

▪ Responsabilidade 
Civil Síndico

▪ Subtração de Bens do 
condomínio

▪ Subtração de bens dos 
condôminos

▪ Subtração de Valores

▪ Tumultos, greves e 
Lock-out

▪ Vazamento de tanques 
e tubulações

▪ Vendaval/ Impacto 
de veículos

▪ Vida e AP de 
funcionários



Danos 
Elétricos

Danos causados a 
máquinas e 
equipamentos, ou 
instalações elétricas.

NOVIDADE: 
Opção de contratar sem 
depreciação



Vendaval/

Impacto de 

Veículos

Danos Materiais 
causados por 
Fenômenos Naturais, 
e também causado por 
impacto de veículos.





Quebra de 

Vidros

Garante Vidros, espelhos 
planos, granito, 
mármores, instalados na 
área comum, bem 
como fachada externa 
e parapeito de 
varandas.



Subtração 

de Bens do 

Condomínio

Mediante grave 
ameaça, 
arrombamento desde 
que haja vestígios.



Incêndio, 

Explosão e 

Fumaça de 

conteúdo

Garante os danos 
causados aos bens 
dos condôminos.

IMPORTANTE: 
Cobertura divida pelo 
número de apartamentos.



Res id en c ia l  p a r a  

Con dôminos

Protege conteúdo e
benfeitorias bem como
materiais de utensílios,
artigos de decoração,
vestuário, artigos de cama
e outros.

Dependendo das
Coberturas contratadas
pode custar menos que

1% do valor do
imóvel.

Importância

Qual Custo?

Benefícios

Serviços Emergenciais
24 horas por dia
7 dias por semana

15%



Alagamento

Enchentes, trombas 
d’água ou chuva, 
rompimento de 
encanamentos 
externos e outros.



Vazamento de 

tubulações

Danos materiais de 
origem súbita e 
imprevista causados por 
vazamento de água e 
outro material líquido .



Desmoronamento

Danos materiais de 
origem súbita e 
imprevista causados por 
desmoronamento total 
ou parcial.



Desmoronamento

Exclusões: 
✓ Acabamentos, revestimentos; 

decoração e outros
✓ Fundações e Alicerces;
✓ Falha na construção, fadiga de 

material, erro de projeto, danos 
pré-existentes e má 
conservação;

✓ Reformas ou reconstrução, 
✓ Etc.



Portões e Cancelas

Garante Danos Materiais 
causados em caso de 
fechamento brusco ou 
pela falha do manuseio.



Despesas Fixas

Garante o pagamento 
das Despesas quando 
houver necessidade de 
desocupação do local 
determinado por 
autoridade competente.

IMPORTANTE: 
Suspensão da taxa de 
condomínio.

$



Responsabilidade Civi l

Reembolso de 
Despesas 
Médicas e 
Hospitalares 
decorrentes de 
Danos Materiais 
aos Empregados 
(CLT) e custas 
judiciais.

Danos Materiais 
e/ou Corporais 
causados a 
Terceiros e 
custas judiciais.

Garante 
reembolso pelas 
reparações por 
Danos Corporais 
e Materiais 
involuntários em 
decorrência de 
obrigações 
funcionais, 
negligência, 
erros ou 
omissões por ele 
cometidas.

Garante 
reembolso ou 
prejuízos 
causados a 
veículos em 
decorrência de 
incêndio e roubo 
total. 



Demais 
Coberturas

▪ Chuveiros Automáticos (Sprinklers)

▪ Danos Morais

▪ Painéis Anúncios luminosos e letreiros

▪ Subtração de bens dos condôminos

▪ Subtração de Valores

▪ Tumultos, greves e lock-out



Serviços

▪ Reparo hidráulico
▪ Reparo elétrico
▪ Desentupimento
▪ Chaveiro para as 

áreas comuns

Serviços em caso de sinistro

▪ Cobertura provisória de telhados
▪ Cobertura provisória de portas 

e janelas
▪ Limpeza

Além dos serviços do Plano Básico, oferece

▪ Vigia
▪ Instalação de chave tetra
▪ Chaveiro para as áreas autônomas
▪ Reparo em antena coletiva

Além dos serviços do Plano Básico e Padrão, oferece:

▪ Manutenção de portões
▪ Limpeza de caixa d’água até 20.000 L
▪ Reparo em refrigerador
▪ Reparo em freezer
▪ Reparo em fogão a gás

▪ Reparo em Micro-ondas
▪ Reparo em geladeira Side by Side
▪ Troca de segredo da fechadura
▪ Dedetização

▪ Reparo em central eletrônica 
e interfone

▪ Porteiro substituto
▪ Reparo em bomba d’água



Quem tem seguro e 
utiliza os serviços, 
não paga esse valor

Valor dos
serviços

Reparo Hidráulico
R$ 120,00

Reparo Elétrico
R$ 120,00

Desentupimento
R$ 150,00

Economia
R$ 390,00O preço do seguro fica 

muito mais acessível



Vantagens ao segurado

Desconto por agrupamento de coberturas

Assistência 24 horas para serviços emergenciais

Possibilidade de contratação de Danos
elétricos sem depreciação

Garantia para a estrutura das
unidades autônomas 

mesmo em condomínio
horizontal

Formas de 
pagamento

Primeira parcela pode ser 
paga 30 dias após o início 
de vigência do seguro

Pagamento em até 
6x sem juros*



Outros Produtos

Risco de Engenharia para reforma 
nas unidades

Empresarial para condomínios comerciais

Seguro Automóvel, 
Consórcio, entre 
outros.

Seguro de Vida para os funcionários e síndico



“O ignorante afirma, 
o sábio duvida, o 
sensato reflete”

Aristóteles



OBRIGADO


