Seguro Fatura Protegida / Fatura Protegida Básico
Seguro Fatura Protegida Processo SUSEP Nº 15414.902256/2019-87 e
15414.900331/2014-61. Seguradora: Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A, CNPJ:
03.546.261/0001-08. Endereço da seguradora: Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 8º andar, São Paulo/SP, CEP 04543-907 ou
www.bnpparibascardif.com.br. Representantes: Carrefour Comércio e Indústria Ltda.
CNPJ: 45.543.915/0001-81 e Banco CSF S.A., CNPJ: 08.357.240/0001-50. Corretora:
CSF Administradora e Corretora de Seguros Eireli, CNPJ: 32.703.950/0001-79 Registro
SUSEP Nº 20.202.794-0. Capitalização: Icatu Capitalização S.A, CNPJ:
74.267.170/0001-73, Processo SUSEP: 15414.900393/2019-87 Ouvidoria Icatu: 0800
286 0047. Modalidade Incentivo. Consulte o regulamento do sorteio no site:
bnpparibascardif.com.br/cg-regulamentos_capitalizacao. É proibida a venda de títulos
de capitalização a menores de dezesseis anos - Art.3º, I do Código Civil. A contratação
de seguro é opcional, sendo possível a desistência do contrato em até 7 (sete) dias
corridos com a devolução integral do valor pago. É proibido condicionar desconto no
preço do bem à aquisição do seguro. A comercialização de seguros é fiscalizada pela
SUSEP. www.susep.gov.br – 0800 021 8484. A aprovação do plano pela SUSEP não
implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. É
dever do intermediário disponibilizar ao cliente formal e previamente à contratação do
seguro, o montante de sua remuneração e o prêmio do seguro. É dever do
intermediário informar ao cliente, formal e previamente à contratação do seguro, se
atua com exclusividade para uma ou mais seguradoras, divulgando os nomes das
seguradoras para os quais atua como intermediário, caso não haja contrato de
exclusividade. Saiba mais sobre a privacidade dos seus dados pessoais e como serão
mantidos em segurança: acesse bnpparibascardif.com.br/lei-geral-de-protecao-dedados. SAC (cancelamento, reclamações e informações sobre o seguro): 0800 545
4545. Abertura e acompanhamento de sinistro: 3003 5499 (Capitais e Regiões
Metropolitanas) ou 0800 727 9373 (Demais Localidades). Deficiente Auditivo: 0800 725
0645 (atendimento todos os dias, 24 horas). Ouvidoria: 0800 727 2482 (atendimento
em dias úteis, das 09h00 às 18h00 no horário de Brasília, exceto feriados) ou através
do site: ouvidoria.bnpparibascardif.com.br.
Para consultar os termos e condições gerais acesse o site:
https://bnpparibascardif.com.br/condicoes-gerais

Lar Seguro
Lar Seguro Processo SUSEP Nº 15414.900364/2014-19. Seguradora: Cardif do Brasil Seguros
e Garantias S/A, CNPJ: 08.279.191/0001-84. Endereço da seguradora: Avenida Presidente
Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 8º andar, São Paulo/SP, CEP 04543-907 ou
www.bnpparibascardif.com.br. Representantes: Carrefour Comércio e Indústria Ltda. CNPJ:
45.543.915/0001-81 e Banco CSF S.A., CNPJ: 08.357.240/0001-50. Corretora: Marsh

Corretora de Seguros Ltda. CNPJ: 61.038.592/0001-25 Registro SUSEP Nº 20.203.032-3.
Capitalização: Icatu Capitalização S.A, CNPJ: 74.267.170/0001-73, Processo SUSEP: Nº
15414.901520/2019-65 Ouvidoria Icatu: 0800 286 0047. Modalidade Incentivo. Consulte o
regulamento do sorteio no site: bnpparibascardif.com.br/cg-regulamentos_capitalizacao. É
proibida a venda de títulos de capitalização a menores de dezesseis anos - Art.3º, I do Código
Civil. A contratação de seguro é opcional, sendo possível a desistência do contrato em até 7
(sete) dias corridos com a devolução integral do valor pago. É proibido condicionar desconto no
preço do bem à aquisição do seguro. A comercialização de seguros é fiscalizada pela SUSEP.
www.susep.gov.br – 0800 021 8484. A aprovação do plano pela SUSEP não implica, por parte
da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. É dever do intermediário
disponibilizar ao cliente formal e previamente à contratação do seguro, o montante de sua
remuneração e o prêmio do seguro. É dever do intermediário informar ao cliente, formal e
previamente à contratação do seguro, se atua com exclusividade para uma ou mais
seguradoras, divulgando os nomes das seguradoras para os quais atua como intermediário,
caso não haja contrato de exclusividade. Saiba mais sobre a privacidade dos seus dados
pessoais e como serão mantidos em segurança: acesse bnpparibascardif.com.br/lei-geral-deprotecao-de-dados. SAC (cancelamento, reclamações e informações sobre o seguro): 0800
545 4545. Abertura e acompanhamento de sinistro: 3003 5499 (Capitais e Regiões
Metropolitanas) ou 0800 727 9373 (Demais Localidades). Deficiente Auditivo: 0800 725 0645
(atendimento todos os dias, 24 horas). Ouvidoria: 0800 727 2482 (atendimento em dias úteis,
das 09h00 às 18h00 no horário de Brasília, exceto feriados) ou através do site:
ouvidoria.bnpparibascardif.com.br.

Para consultar os termos e condições gerais acesse o site:
https://bnpparibascardif.com.br/condicoes-gerais

Seguro Sorte Grande
Seguro Sorte Grande Processo SUSEP Nº 15414.900331/2014-61. Seguradora: Cardif
do Brasil Vida e Previdência S.A, CNPJ: 03.546.261/0001-08. Endereço da seguradora:
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 8º andar, São Paulo/SP,
CEP 04543-907 ou www.bnpparibascardif.com.br. Representantes: Carrefour Comércio
e Indústria Ltda. CNPJ: 45.543.915/0001-81 e Banco CSF S.A., CNPJ:
08.357.240/0001-50. Corretorra: Marsh Corretora de Seguros Ltda. CNPJ:
61.038.592/0001-25 Registro SUSEP Nº 20.203.032-3. Capitalização: Icatu
Capitalização S.A, CNPJ: 74.267.170/0001-73, Processo SUSEP: Nº
15414.900393/2019-87 Ouvidoria Icatu: 0800 286 0047. Modalidade Incentivo.
Consulte o regulamento do sorteio no site: bnpparibascardif.com.br/cgregulamentos_capitalizacao. É proibida a venda de títulos de capitalização a menores
de dezesseis anos - Art.3º, I do Código Civil. A contratação de seguro é opcional,
sendo possível a desistência do contrato em até 7 (sete) dias corridos com a devolução
integral do valor pago. É proibido condicionar desconto no preço do bem à aquisição do
seguro. A comercialização de seguros é fiscalizada pela SUSEP. www.susep.gov.br –
0800 021 8484. A aprovação do plano pela SUSEP não implica, por parte da Autarquia,
incentivo ou recomendação à sua comercialização. É dever do intermediário

disponibilizar ao cliente formal e previamente à contratação do seguro, o montante de
sua remuneração e o prêmio do seguro. É dever do intermediário informar ao cliente,
formal e previamente à contratação do seguro, se atua com exclusividade para uma ou
mais seguradoras, divulgando os nomes das seguradoras para os quais atua como
intermediário, caso não haja contrato de exclusividade. Saiba mais sobre a privacidade
dos seus dados pessoais e como serão mantidos em segurança: acesse
bnpparibascardif.com.br/lei-geral-de-protecao-de-dados. SAC (cancelamento,
reclamações e informações sobre o seguro): 0800 545 4545. Abertura e
acompanhamento de sinistro: 3003 5499 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800
727 9373 (Demais Localidades). Deficiente Auditivo: 0800 725 0645 (atendimento
todos os dias, 24 horas). Ouvidoria: 0800 727 2482 (atendimento em dias úteis, das
09h00 às 18h00 no horário de Brasília, exceto feriados) ou através do site:
ouvidoria.bnpparibascardif.com.br.
Para consultar os termos e condições gerais acesse o site:
https://bnpparibascardif.com.br/condicoes-gerais

Seguraço Premiado Carrefour
Seguraço Premiado Processo SUSEP Nº 15414.900440/2014-88, ramo 0171 e
Processo SUSEP Nº 15414.900331/2014-61, ramo: 1329. Seguradora: Cardif do Brasil
Vida e Previdência S.A, CNPJ: 03.546.261/0001-08 e Cardif do Brasil Seguros e
Garantias S.A. CNPJ: 08.279.191/0001-84. Endereço da seguradora: Avenida
Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 8º andar, São Paulo/SP, CEP
04543-907 ou www.bnpparibascardif.com.br. Representantes: Carrefour Comércio e
Indústria Ltda. CNPJ: 45.543.915/0001-81 e Banco CSF S.A., CNPJ: 08.357.240/000150. Corretora: CSF Administradora e Corretora de Seguros Eireli, CNPJ
32.703.950/0001-79 Registro SUSEP Nº 20.202.794-0. Capitalização: Icatu
Capitalização S.A, CNPJ: 74.267.170/0001-73, Processo SUSEP: Nº
15414.900393/2019-87. Ouvidoria Icatu: 0800 286 0047. Modalidade Incentivo.
Consulte o regulamento do sorteio no site: bnpparibascardif.com.br/cgregulamentos_capitalizacao. É proibida a venda de títulos de capitalização a menores
de dezesseis anos - Art.3º, I do Código Civil. A contratação de seguro é opcional,
sendo possível a desistência do contrato em até 7 (sete) dias corridos com a devolução
integral do valor pago. É proibido condicionar desconto no preço do bem à aquisição do
seguro. A comercialização de seguros é fiscalizada pela SUSEP. www.susep.gov.br –
0800 021 8484. A aprovação do plano pela SUSEP não implica, por parte da Autarquia,
incentivo ou recomendação à sua comercialização. É dever do intermediário
disponibilizar ao cliente formal e previamente à contratação do seguro, o montante de
sua remuneração e o prêmio do seguro. É dever do intermediário informar ao cliente,
formal e previamente à contratação do seguro, se atua com exclusividade para uma ou
mais seguradoras, divulgando os nomes das seguradoras para os quais atua como
intermediário, caso não haja contrato de exclusividade. Saiba mais sobre a privacidade

dos seus dados pessoais e como serão mantidos em segurança: acesse
bnpparibascardif.com.br/lei-geral-de-protecao-de-dados. SAC (cancelamento,
reclamações e informações sobre o seguro): 0800 545 4545. Abertura e
acompanhamento de sinistro: 3003 5499 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800
727 9373 (Demais Localidades). Deficiente Auditivo: 0800 725 0645 (atendimento
todos os dias, 24 horas). Ouvidoria: 0800 727 2482 (atendimento em dias úteis, das
09h00 às 18h00 no horário de Brasília, exceto feriados) ou através do site:
ouvidoria.bnpparibascardif.com.br.
Para consultar os termos e condições gerais acesse o site:
https://bnpparibascardif.com.br/condicoes-gerais

Seguro Proteção Hospitalar
Seguro Proteção Hospitalar Carrefour, coberturas de Diária de Internação Hospitalar,
Processo SUSEP Nº 15414.900331/2014-61. Assistência Funeral Processo SUSEP Nº
15414.900331/2014-61. Seguradora: Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A, CNPJ:
03.546.261/0001-08. Endereço da seguradora:Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 8º andar, São Paulo/SP, CEP 04543-907 ou
www.bnpparibascardif.com.br. Representantes: Carrefour Comércio e Indústria Ltda.
CNPJ: 45.543.915/0001-81 e Banco CSF S.A., CNPJ: 08.357.240/0001-50. Corretora:
Marsh Corretora de Seguros Ltda. CNPJ: 61.038.592/0001-25 Registro SUSEP Nº
20.203.032-3. Capitalização: Icatu Capitalização S.A, CNPJ: 74.267.170/0001-73,
Processo SUSEP: Nº 15414.900795/2015-58 Ouvidoria Icatu: 0800 286 0047.
Modalidade Incentivo. Consulte o regulamento do sorteio no site:
bnpparibascardif.com.br/cg-regulamentos_capitalizacao. É proibida a venda de títulos
de capitalização a menores de dezesseis anos - Art.3º, I do Código Civil. A contratação
de seguro é opcional, sendo possível a desistência do contrato em até 7 (sete) dias
corridos com a devolução integral do valor pago. É proibido condicionar desconto no
preço do bem à aquisição do seguro. A comercialização de seguros é fiscalizada pela
SUSEP. www.susep.gov.br – 0800 021 8484. A aprovação do plano pela SUSEP não
implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. É
dever do intermediário disponibilizar ao cliente formal e previamente à contratação do
seguro, o montante de sua remuneração e o prêmio do seguro. É dever do
intermediário informar ao cliente, formal e previamente à contratação do seguro, se
atua com exclusividade para uma ou mais seguradoras, divulgando os nomes das
seguradoras para os quais atua como intermediário, caso não haja contrato de
exclusividade. Saiba mais sobre a privacidade dos seus dados pessoais e como serão
mantidos em segurança: acesse bnpparibascardif.com.br/lei-geral-de-protecao-dedados. SAC (cancelamento, reclamações e informações sobre o seguro): 0800 545
4545. Abertura e acompanhamento de sinistro: 3003 5499 (Capitais e Regiões
Metropolitanas) ou 0800 727 9373 (Demais Localidades). Deficiente Auditivo: 0800 725
0645 (atendimento todos os dias, 24 horas). Ouvidoria: 0800 727 2482 (atendimento

em dias úteis, das 09h00 às 18h00 no horário de Brasília, exceto feriados) ou através
do site: ouvidoria.bnpparibascardif.com.br.
Para consultar os termos e condições gerais acesse o site:
https://bnpparibascardif.com.br/condicoes-gerais

Seguro Parcele Fácil
Seguro Parcele Fácil Processo SUSEP Nº 15414.902104/2019-84. Seguradora: Cardif
do Brasil Vida e Previdência S.A, CNPJ: 03.546.261/0001-08. Endereço da seguradora:
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 8º andar, São Paulo/SP,
CEP 04543-907 ou www.bnpparibascardif.com.br. Representantes: Carrefour Comércio
e Indústria Ltda. CNPJ: 45.543.915/0001-81 e Banco CSF S.A., CNPJ:
08.357.240/0001-50. Corretora: CSF Administradora e Corretora de Seguros Eireli,
CNPJ: 32.703.950/0001-79 Registro SUSEP Nº 20.202.794-0. A contratação de seguro
é opcional, sendo possível a desistência do contrato em até 7 (sete) dias corridos com
a devolução integral do valor pago. É proibido condicionar desconto no preço do bem à
aquisição do seguro. A comercialização de seguros é fiscalizada pela SUSEP.
www.susep.gov.br – 0800 021 8484. A aprovação do plano pela SUSEP não implica,
por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. É dever do
intermediário disponibilizar ao cliente formal e previamente à contratação do seguro, o
montante de sua remuneração e o prêmio do seguro. É dever do intermediário informar
ao cliente, formal e previamente à contratação do seguro, se atua com exclusividade
para uma ou mais seguradoras, divulgando os nomes das seguradoras para os quais
atua como intermediário, caso não haja contrato de exclusividade. Saiba mais sobre a
privacidade dos seus dados pessoais e como serão mantidos em segurança: acesse
bnpparibascardif.com.br/lei-geral-de-protecao-de-dados. SAC (cancelamento,
reclamações e informações sobre o seguro): 0800 545 4545. Abertura e
acompanhamento de sinistro: 3003 5499 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800
727 9373 (Demais Localidades). Deficiente Auditivo: 0800 725 0645 (atendimento
todos os dias, 24 horas). Ouvidoria: 0800 727 2482 (atendimento em dias úteis, das
09h00 às 18h00 no horário de Brasília, exceto feriados) ou através do site:
ouvidoria.bnpparibascardif.com.br.
Para consultar os termos e condições gerais acesse o site:
https://bnpparibascardif.com.br/condicoes-gerais

Seguro Crédito Pessoal
Seguro Crédito Pessoal Processo SUSEP Nº 15414.902104/2019-84. Seguradora:
Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A, CNPJ: 03.546.261/0001-08. Endereço da
seguradora: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 8º andar, São
Paulo/SP, CEP 04543-907 ou www.bnpparibascardif.com.br. Representantes:
Carrefour Comércio e Indústria Ltda. CNPJ: 45.543.915/0001-81 e Banco CSF S.A.,

CNPJ: 08.357.240/0001-50.Corretora: Corretora: CSF Administradora e Corretora de
Seguros Eireli, CNPJ: 32.703.950/0001-79 Registro SUSEP Nº 20.202.794-0. A
contratação de seguro é opcional, sendo possível a desistência do contrato em até 7
(sete) dias corridos com a devolução integral do valor pago. É proibido condicionar
desconto no preço do bem à aquisição do seguro. A comercialização de seguros é
fiscalizada pela SUSEP. www.susep.gov.br – 0800 021 8484. A aprovação do plano
pela SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua
comercialização. É dever do intermediário disponibilizar ao cliente formal e previamente
à contratação do seguro, o montante de sua remuneração e o prêmio do seguro. É
dever do intermediário informar ao cliente, formal e previamente à contratação do
seguro, se atua com exclusividade para uma ou mais seguradoras, divulgando os
nomes das seguradoras para os quais atua como intermediário, caso não haja contrato
de exclusividade. Saiba mais sobre a privacidade dos seus dados pessoais e como
serão mantidos em segurança: acesse bnpparibascardif.com.br/lei-geral-de-protecaode-dados. SAC (cancelamento, reclamações e informações sobre o seguro): 0800 545
4545. Abertura e acompanhamento de sinistro: 3003 5499 (Capitais e Regiões
Metropolitanas) ou 0800 727 9373 (Demais Localidades). Deficiente Auditivo: 0800 725
0645 (atendimento todos os dias, 24 horas). Ouvidoria: 0800 727 2482 (atendimento
em dias úteis, das 09h00 às 18h00 no horário de Brasília, exceto feriados) ou através
do site: ouvidoria.bnpparibascardif.com.br.
Para consultar os termos e condições gerais acesse o site:
https://bnpparibascardif.com.br/condicoes-gerais

Extrato do Contrato:
SEGURADORAS:
Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A.
Cardif do Brasil Seguros e Garantias S.A.
REPRESENTANTES:
Carrefour Comércio e Indústria Ltda.
CORRETORAS:
CSF Administradora e Corretora de Seguros Eireli
Marsh Corretora de Seguros Ltda.
Por meio do Acordo Operacional celebrado entre as empresas acima, na data de 31/03/2017, a
SEGURADORA confere aos REPRESENTANTES poderes para:
A Realizar a oferta e promoção de seguros, inclusive por meios remotos, em nome da SEGURADORA;
B Recepcionar propostas de seguro e/ou emitir bilhetes de seguro em nome da SEGURADORA e
entregá-lo ao segurado;
C Coletar e fornecer à SEGURADORA os dados cadastrais e de documentação de proponentes,
segurados, beneficiários e corretores de seguros e seus prepostos;

D Recolher os prêmios de seguro em nome da SEGURADORA e repassá-los integralmente à
SEGURADORA;
E Orientar e assistir aos segurados e seus beneficiários, no que compete aos contratos de Seguro
contratados, inclusive por meios remotos, em nome da SEGURADORA;
F Orientar e assistir aos corretores de seguros e seus prepostos, se for o caso;
G Dar apoio logístico e administrativo à SEGURADORA, visando a manutenção dos contratos de seguro;
H Outros serviços, inclusive, controle e processamento de dados das operações pactuadas em nome da
SEGURADORA.

