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1. OBJETO DO SEGURO - REPAROS1. OBJETO DO SEGURO - REPAROS1. OBJETO DO SEGURO - REPAROS1. OBJETO DO SEGURO - REPAROS1. OBJETO DO SEGURO - REPAROS
EMERGENCIAISEMERGENCIAISEMERGENCIAISEMERGENCIAISEMERGENCIAIS
Os reparos emergenciais serão apenas aqueles
descritos na apólice e contratados mediante
pagamento adicional de prêmio.

2. TIPOS DE CONTRATAÇÃO / LIMITES2. TIPOS DE CONTRATAÇÃO / LIMITES2. TIPOS DE CONTRATAÇÃO / LIMITES2. TIPOS DE CONTRATAÇÃO / LIMITES2. TIPOS DE CONTRATAÇÃO / LIMITES
DE UTILIZAÇÃODE UTILIZAÇÃODE UTILIZAÇÃODE UTILIZAÇÃODE UTILIZAÇÃO

2.1  PLANO TOTAL- REDE REFERENCIADA2.1  PLANO TOTAL- REDE REFERENCIADA2.1  PLANO TOTAL- REDE REFERENCIADA2.1  PLANO TOTAL- REDE REFERENCIADA2.1  PLANO TOTAL- REDE REFERENCIADA

2.1.12.1.12.1.12.1.12.1.1 Contratada esta cobertura, a Seguradora
garantirá ao Locatário a indenização referente à
mão de obra necessária aos reparos emergenciais
descritos no item 10item 10item 10item 10item 10, não podendo ser utilizado
em outro lugar, por qualquer circunstância, que
não seja o local Segurado, restrito ao Limiterestrito ao Limiterestrito ao Limiterestrito ao Limiterestrito ao Limite
Máximo de Indenização de R$1.200,00 (milMáximo de Indenização de R$1.200,00 (milMáximo de Indenização de R$1.200,00 (milMáximo de Indenização de R$1.200,00 (milMáximo de Indenização de R$1.200,00 (mil
e duzentos reais).e duzentos reais).e duzentos reais).e duzentos reais).e duzentos reais).Não cumulativo e válido para
cada ano de vigência da apólice e coberturas
estabelecidas
2.1.22.1.22.1.22.1.22.1.2 A cobertura de reparos somente poderá
ser utilizada durante a vigência do seguro,
restrita ao limite máximo de indenização e
coberturas estabelecidas.
2.1.3 O Locatário não terá direito, em2.1.3 O Locatário não terá direito, em2.1.3 O Locatário não terá direito, em2.1.3 O Locatário não terá direito, em2.1.3 O Locatário não terá direito, em
qualquer hipótese, ao reembolso de gastosqualquer hipótese, ao reembolso de gastosqualquer hipótese, ao reembolso de gastosqualquer hipótese, ao reembolso de gastosqualquer hipótese, ao reembolso de gastos
relativos à utilização de mão de obrarelativos à utilização de mão de obrarelativos à utilização de mão de obrarelativos à utilização de mão de obrarelativos à utilização de mão de obra
contratada e/ou executada por terceiros, semcontratada e/ou executada por terceiros, semcontratada e/ou executada por terceiros, semcontratada e/ou executada por terceiros, semcontratada e/ou executada por terceiros, sem
a devida anuência expressa da seguradora.a devida anuência expressa da seguradora.a devida anuência expressa da seguradora.a devida anuência expressa da seguradora.a devida anuência expressa da seguradora.
2.2 PLANO TOTAL - LIVRE ESCOLHA2.2 PLANO TOTAL - LIVRE ESCOLHA2.2 PLANO TOTAL - LIVRE ESCOLHA2.2 PLANO TOTAL - LIVRE ESCOLHA2.2 PLANO TOTAL - LIVRE ESCOLHA
Contratada esta cobertura, fica facultado ao Locatário
a utilização da Rede Referenciada da Porto Seguro
ou à indenização à título de reembolso conforme itemitemitemitemitem
88888 - Limite de ReembolsoLimite de ReembolsoLimite de ReembolsoLimite de ReembolsoLimite de Reembolso, referente a mão de
obra de reparos emergenciais descritos no itemitemitemitemitem 8.48.48.48.48.4,
exclusivamente às residências seguradas pelo Porto
Seguro Aluguel, não podendo ser utilizado, por
qualquer circunstância, em outro lugar que não o
local Segurado, restrito ao Limite Máximo de, restrito ao Limite Máximo de, restrito ao Limite Máximo de, restrito ao Limite Máximo de, restrito ao Limite Máximo de
Indenização de R$1.200,00 (mil e duzentosIndenização de R$1.200,00 (mil e duzentosIndenização de R$1.200,00 (mil e duzentosIndenização de R$1.200,00 (mil e duzentosIndenização de R$1.200,00 (mil e duzentos
reais).reais).reais).reais).reais).

3. APLICAÇÃO3. APLICAÇÃO3. APLICAÇÃO3. APLICAÇÃO3. APLICAÇÃO

3.13.13.13.13.1 Esta cobertura é de caráter intransferível, não
podendo ser utilizada, por qualquer circunstância,
em outro lugar que não seja o local Segurado.
Para a execução dos serviços, o acesso ao imóvel
será providenciado pelo Locatário.

3.23.23.23.23.2 A cobertura contratada garantirá exclusivamente
os imóveis residenciais e os não residenciais
(com até 300m² e no máximo 02 pavimentos),
Segurados pelo Porto Seguro Aluguel.

3.3 Os reparos serão prestados pela3.3 Os reparos serão prestados pela3.3 Os reparos serão prestados pela3.3 Os reparos serão prestados pela3.3 Os reparos serão prestados pela

Seguradora, desde que não acarretem oSeguradora, desde que não acarretem oSeguradora, desde que não acarretem oSeguradora, desde que não acarretem oSeguradora, desde que não acarretem o

descumprimento das legislações dedescumprimento das legislações dedescumprimento das legislações dedescumprimento das legislações dedescumprimento das legislações de

controle do silêncio e regras docontrole do silêncio e regras docontrole do silêncio e regras docontrole do silêncio e regras docontrole do silêncio e regras do
condomínio.condomínio.condomínio.condomínio.condomínio.

3.43.43.43.43.4 Os serviços de mão de obra para o conserto
dos equipamentos de linha branca serão
prestados exclusivamente para pessoa física com
locação residencial.

4. COMUNICAÇÃO DO EVENTO4. COMUNICAÇÃO DO EVENTO4. COMUNICAÇÃO DO EVENTO4. COMUNICAÇÃO DO EVENTO4. COMUNICAÇÃO DO EVENTO

4.14.14.14.14.1 O Locatário deverá comunicar à Seguradora
sobre a ocorrência dos eventos previstos nesta
cobertura, podendo solicitar atendimento para os
eventos cobertos, que somente serão indenizados
se ocorridos dentro do período de vigência da
apólice de seguro, para a qual as coberturas
foram contratadas.

4.24.24.24.24.2 O Locatário deverá contatar a Central 24
horas de Atendimento, informando:
a) número da apólice;
b) local e número do telefone;
c) descrição resumida da emergência e tipo de
serviço que necessita.

4.34.34.34.34.3 Para agendamento de solicitação de
serviços, o atendimento está disponível 24 horas
por dia, inclusive aos sábados, domingos e
feriados. A relação das cidades abrangidas pelo
Porto Seguro Serviços poderá ser consultada
através da Central de Atendimento 24 horas:
Grande São Paulo: 333-PORTO, Capitais e
grandes centros: 4004-PORTO ou demais
localidades: 0800-727-2722.

4.44.44.44.44.4 O atendimento telefônico ao serviço de Help
Desk será realizado através do número
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(11)3366-3176, disponível das 8h às 22h,

inclusive aos sábados, domingos e feriados.

5. DESPESAS COM PEÇAS, MATERIAIS5. DESPESAS COM PEÇAS, MATERIAIS5. DESPESAS COM PEÇAS, MATERIAIS5. DESPESAS COM PEÇAS, MATERIAIS5. DESPESAS COM PEÇAS, MATERIAIS

E COMPONENTESE COMPONENTESE COMPONENTESE COMPONENTESE COMPONENTES

A compra de peças, materiais e componentes

específicos e necessários aos reparos, será de

responsabilidade do Locatário.

6. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM6. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM6. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM6. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM6. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM

BENS COM GARANTIA DE FÁBRICABENS COM GARANTIA DE FÁBRICABENS COM GARANTIA DE FÁBRICABENS COM GARANTIA DE FÁBRICABENS COM GARANTIA DE FÁBRICA

6.1 A Seguradora não autorizará a6.1 A Seguradora não autorizará a6.1 A Seguradora não autorizará a6.1 A Seguradora não autorizará a6.1 A Seguradora não autorizará a

prestação de serviço em bens queprestação de serviço em bens queprestação de serviço em bens queprestação de serviço em bens queprestação de serviço em bens que

estiverem com garantia do fabricante, daestiverem com garantia do fabricante, daestiverem com garantia do fabricante, daestiverem com garantia do fabricante, daestiverem com garantia do fabricante, da

construtora ou de prestadora de serviço,construtora ou de prestadora de serviço,construtora ou de prestadora de serviço,construtora ou de prestadora de serviço,construtora ou de prestadora de serviço,

ainda em vigor.ainda em vigor.ainda em vigor.ainda em vigor.ainda em vigor.

6.2 É de responsabilidade exclusiva do6.2 É de responsabilidade exclusiva do6.2 É de responsabilidade exclusiva do6.2 É de responsabilidade exclusiva do6.2 É de responsabilidade exclusiva do

locatário, informar à Seguradora sobrelocatário, informar à Seguradora sobrelocatário, informar à Seguradora sobrelocatário, informar à Seguradora sobrelocatário, informar à Seguradora sobre

a existência de garantia de fábrica.a existência de garantia de fábrica.a existência de garantia de fábrica.a existência de garantia de fábrica.a existência de garantia de fábrica.

6.3 A Seguradora não se responsabilizará6.3 A Seguradora não se responsabilizará6.3 A Seguradora não se responsabilizará6.3 A Seguradora não se responsabilizará6.3 A Seguradora não se responsabilizará

pela perda da garantia de fábrica, empela perda da garantia de fábrica, empela perda da garantia de fábrica, empela perda da garantia de fábrica, empela perda da garantia de fábrica, em

decorrência de reparos realizados comdecorrência de reparos realizados comdecorrência de reparos realizados comdecorrência de reparos realizados comdecorrência de reparos realizados com

anuência do Locatário.anuência do Locatário.anuência do Locatário.anuência do Locatário.anuência do Locatário.

7. CANCELAMENTO DA COBERTURA7. CANCELAMENTO DA COBERTURA7. CANCELAMENTO DA COBERTURA7. CANCELAMENTO DA COBERTURA7. CANCELAMENTO DA COBERTURA

O cancelamento da cobertura ocorrerá pelo

esgotamento do limite máximo de indenização,

com o cancelamento da apólice ou término de

sua vigência.

8. LIMITE DE REEMBOLSO E TABELA8. LIMITE DE REEMBOLSO E TABELA8. LIMITE DE REEMBOLSO E TABELA8. LIMITE DE REEMBOLSO E TABELA8. LIMITE DE REEMBOLSO E TABELA

8.18.18.18.18.1 Fica facultado ao Locatário a utilização da

Rede Referenciada da Porto Seguro ou a

indenização à título de reembolso, desde que

possua a anuência expressa da Seguradora

quanto à realização do reparo.

8.2 Para solicitação do reembolso, o8.2 Para solicitação do reembolso, o8.2 Para solicitação do reembolso, o8.2 Para solicitação do reembolso, o8.2 Para solicitação do reembolso, o

locatário deverá apresentar  nota fiscallocatário deverá apresentar  nota fiscallocatário deverá apresentar  nota fiscallocatário deverá apresentar  nota fiscallocatário deverá apresentar  nota fiscal

original, com descrição do serviçooriginal, com descrição do serviçooriginal, com descrição do serviçooriginal, com descrição do serviçooriginal, com descrição do serviço

realizado, a data, bem como o endereçorealizado, a data, bem como o endereçorealizado, a data, bem como o endereçorealizado, a data, bem como o endereçorealizado, a data, bem como o endereço

do local de risco, sob pena de perderdo local de risco, sob pena de perderdo local de risco, sob pena de perderdo local de risco, sob pena de perderdo local de risco, sob pena de perder

o direito à indenização.o direito à indenização.o direito à indenização.o direito à indenização.o direito à indenização.

8.38.38.38.38.3 O locatário deverá entrar em contato com a

central 24 horas de atendimento para obter

o endereço para envio da nota fiscal à Seguradora.

8.48.48.48.48.4 O limite máximo de reembolso, por serviço

realizado, ficará restrito aos valores estabelecidos

na Tabela de custo de mão de obra a seguir:

REPAROREPAROREPAROREPAROREPARO
EMERGENCIALEMERGENCIALEMERGENCIALEMERGENCIALEMERGENCIAL

LIMITE DELIMITE DELIMITE DELIMITE DELIMITE DE
REEMBOLSOREEMBOLSOREEMBOLSOREEMBOLSOREEMBOLSO

(R$)(R$)(R$)(R$)(R$)

80,00

80,00

150,00

80,00
300,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

58,00

58,00

70,00

85,00

100,00

54,00

80,00

120,00
100,00

110,00

30,00

70,00

1.200,001.200,001.200,001.200,001.200,00

Chaveiro

Reparos Hidráulicos

Substituição de Telhas

Reparos Elétricos

Desentupimento

Reparos de Telefonia

Reparos de Refrigerador

Reparos de Congelador

(freezer)

Reparos máquinas de lavar,

tanquinho, centrífuga de

roupas

Reparos de máquina de

lavar louça

Reparos de máquina de

secar roupa

Reparo de forno de microondas

Reparos de fogão a gás

Instalação de Varal, Prateleira,

Olho Mágico, Pega-ladrão

Instalação de Persiana, Trilho

de Cortina e Varão

Instalação de Ventilador de

Teto

Limpeza de Calhas

Assistência em antenas

Reversão de Fogão

Vidraceiro

Caça vazamentos

Dedetização

Limpeza de Caixa d’água até

2.000 l.

Help Desk - Atendimento

telefônico

Help Desk - Visitas técnicas

Limite Máximo de IndenizaçãoLimite Máximo de IndenizaçãoLimite Máximo de IndenizaçãoLimite Máximo de IndenizaçãoLimite Máximo de Indenização
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8.5 O Locatário poderá utilizar os8.5 O Locatário poderá utilizar os8.5 O Locatário poderá utilizar os8.5 O Locatário poderá utilizar os8.5 O Locatário poderá utilizar os

serviços descritos na tabela do item 8.4,serviços descritos na tabela do item 8.4,serviços descritos na tabela do item 8.4,serviços descritos na tabela do item 8.4,serviços descritos na tabela do item 8.4,

limitado à Importância Segurada contratada,limitado à Importância Segurada contratada,limitado à Importância Segurada contratada,limitado à Importância Segurada contratada,limitado à Importância Segurada contratada,

correspondente a R$ 1.200,00 (mil ecorrespondente a R$ 1.200,00 (mil ecorrespondente a R$ 1.200,00 (mil ecorrespondente a R$ 1.200,00 (mil ecorrespondente a R$ 1.200,00 (mil e

duzentos reais).duzentos reais).duzentos reais).duzentos reais).duzentos reais).

9. EXCLUSÃO DE REEMBOLSO9. EXCLUSÃO DE REEMBOLSO9. EXCLUSÃO DE REEMBOLSO9. EXCLUSÃO DE REEMBOLSO9. EXCLUSÃO DE REEMBOLSO

O Locatário não terá direito, em qualquerO Locatário não terá direito, em qualquerO Locatário não terá direito, em qualquerO Locatário não terá direito, em qualquerO Locatário não terá direito, em qualquer

hipótese, ao reembolso de gastos relativoshipótese, ao reembolso de gastos relativoshipótese, ao reembolso de gastos relativoshipótese, ao reembolso de gastos relativoshipótese, ao reembolso de gastos relativos

à utilização de mão de obra contratada e/à utilização de mão de obra contratada e/à utilização de mão de obra contratada e/à utilização de mão de obra contratada e/à utilização de mão de obra contratada e/

ou executada por terceiros, sem anuênciaou executada por terceiros, sem anuênciaou executada por terceiros, sem anuênciaou executada por terceiros, sem anuênciaou executada por terceiros, sem anuência

expressa da Seguradora.expressa da Seguradora.expressa da Seguradora.expressa da Seguradora.expressa da Seguradora.

10. DESCRIÇÃO DAS COBERTURAS10. DESCRIÇÃO DAS COBERTURAS10. DESCRIÇÃO DAS COBERTURAS10. DESCRIÇÃO DAS COBERTURAS10. DESCRIÇÃO DAS COBERTURAS
O Locatário poderá solicitar os serviços durante
a vigência da apólice, até o limite da importância
segurada, para as coberturas de:

10.1 CHAVEIRO, INSTALAÇÃO DE10.1 CHAVEIRO, INSTALAÇÃO DE10.1 CHAVEIRO, INSTALAÇÃO DE10.1 CHAVEIRO, INSTALAÇÃO DE10.1 CHAVEIRO, INSTALAÇÃO DE

CHAVE TETRA E TROCA DE SEGREDOCHAVE TETRA E TROCA DE SEGREDOCHAVE TETRA E TROCA DE SEGREDOCHAVE TETRA E TROCA DE SEGREDOCHAVE TETRA E TROCA DE SEGREDO

DAS FECHADURAS.DAS FECHADURAS.DAS FECHADURAS.DAS FECHADURAS.DAS FECHADURAS.

10.1.110.1.110.1.110.1.110.1.1 Garante a indenização referente à mão
de obra necessária para o reparo emergencial
de fechaduras ou a confecção de uma nova
chave em caso de perda, quebra ou roubo das
chaves originais, ou ainda por consequência de
arrombamento, bem como a troca de segredos
das fechaduras, restringindo-se as portas ou
portões que constituam acessos obrigatórios ao
interior do imóvel.
Garante também a mão de obra necessária para
a instalação de Fechadura de Chave tetra,
restringindo-se as portas de madeira que constituam
acessos obrigatórios ao interior do imóvel.

10.1.2 Exclusões Específicas: Cópia de10.1.2 Exclusões Específicas: Cópia de10.1.2 Exclusões Específicas: Cópia de10.1.2 Exclusões Específicas: Cópia de10.1.2 Exclusões Específicas: Cópia de

chaves a partir das originais; fechaduraschaves a partir das originais; fechaduraschaves a partir das originais; fechaduraschaves a partir das originais; fechaduraschaves a partir das originais; fechaduras

magnéticas; fechaduras das portas de açomagnéticas; fechaduras das portas de açomagnéticas; fechaduras das portas de açomagnéticas; fechaduras das portas de açomagnéticas; fechaduras das portas de aço

(tipo cilindro oval monobloco); reparos nas(tipo cilindro oval monobloco); reparos nas(tipo cilindro oval monobloco); reparos nas(tipo cilindro oval monobloco); reparos nas(tipo cilindro oval monobloco); reparos nas

instalações de fechaduras elétricas, reparosinstalações de fechaduras elétricas, reparosinstalações de fechaduras elétricas, reparosinstalações de fechaduras elétricas, reparosinstalações de fechaduras elétricas, reparos

na porta; retirada de instalações antigas.na porta; retirada de instalações antigas.na porta; retirada de instalações antigas.na porta; retirada de instalações antigas.na porta; retirada de instalações antigas.

10.2 REPAROS HIDRÁULICOS10.2 REPAROS HIDRÁULICOS10.2 REPAROS HIDRÁULICOS10.2 REPAROS HIDRÁULICOS10.2 REPAROS HIDRÁULICOS

10.2.110.2.110.2.110.2.110.2.1 Garante a indenização referente a mão de
obra para o reparo emergencial de vazamentos

de causas aparentes como danos ocasionais ou
ruptura súbita e acidental de tubulações, vazamentos
de torneiras, sifões, chuveiros, misturadores, válvulas
de descarga, caixa de descarga, boia de caixa
d’água, registro de pressão e de gaveta, desde
que pertencentes ao imóvel.

10.2.2 Exclusões Específicas: Reparos em10.2.2 Exclusões Específicas: Reparos em10.2.2 Exclusões Específicas: Reparos em10.2.2 Exclusões Específicas: Reparos em10.2.2 Exclusões Específicas: Reparos em

tubulações de cobre; reparos provenientestubulações de cobre; reparos provenientestubulações de cobre; reparos provenientestubulações de cobre; reparos provenientestubulações de cobre; reparos provenientes

da deterioração e/ou corrosão dasda deterioração e/ou corrosão dasda deterioração e/ou corrosão dasda deterioração e/ou corrosão dasda deterioração e/ou corrosão das

tubulações e ainda o reparo portubulações e ainda o reparo portubulações e ainda o reparo portubulações e ainda o reparo portubulações e ainda o reparo por

infiltrações de água a partir de pisos,infiltrações de água a partir de pisos,infiltrações de água a partir de pisos,infiltrações de água a partir de pisos,infiltrações de água a partir de pisos,

lajes ou qualquer outra infiltração dalajes ou qualquer outra infiltração dalajes ou qualquer outra infiltração dalajes ou qualquer outra infiltração dalajes ou qualquer outra infiltração da

estrutura predial; vazamentos em tubulaçõesestrutura predial; vazamentos em tubulaçõesestrutura predial; vazamentos em tubulaçõesestrutura predial; vazamentos em tubulaçõesestrutura predial; vazamentos em tubulações

cerâmicas (manilhas) e em tubulações decerâmicas (manilhas) e em tubulações decerâmicas (manilhas) e em tubulações decerâmicas (manilhas) e em tubulações decerâmicas (manilhas) e em tubulações de

gás; limpeza, troca ou reparo de caixagás; limpeza, troca ou reparo de caixagás; limpeza, troca ou reparo de caixagás; limpeza, troca ou reparo de caixagás; limpeza, troca ou reparo de caixa

d’água; reparos em banheira ded’água; reparos em banheira ded’água; reparos em banheira ded’água; reparos em banheira ded’água; reparos em banheira de

hidromassagem ou similar e suashidromassagem ou similar e suashidromassagem ou similar e suashidromassagem ou similar e suashidromassagem ou similar e suas

tubulações; reparos em tubulações outubulações; reparos em tubulações outubulações; reparos em tubulações outubulações; reparos em tubulações outubulações; reparos em tubulações ou

equipamentos pertencentes a piscinas;equipamentos pertencentes a piscinas;equipamentos pertencentes a piscinas;equipamentos pertencentes a piscinas;equipamentos pertencentes a piscinas;

reparos em aquecedores de água:reparos em aquecedores de água:reparos em aquecedores de água:reparos em aquecedores de água:reparos em aquecedores de água:

elétricos, a gás e/ou solares e suaselétricos, a gás e/ou solares e suaselétricos, a gás e/ou solares e suaselétricos, a gás e/ou solares e suaselétricos, a gás e/ou solares e suas

tubulações; reparos em prumadas (colunatubulações; reparos em prumadas (colunatubulações; reparos em prumadas (colunatubulações; reparos em prumadas (colunatubulações; reparos em prumadas (coluna

de edifícios) de águas frias, quentes,de edifícios) de águas frias, quentes,de edifícios) de águas frias, quentes,de edifícios) de águas frias, quentes,de edifícios) de águas frias, quentes,

pluviais ou de esgoto; reparo que venhapluviais ou de esgoto; reparo que venhapluviais ou de esgoto; reparo que venhapluviais ou de esgoto; reparo que venhapluviais ou de esgoto; reparo que venha

exigir à interrupção do fornecimentoexigir à interrupção do fornecimentoexigir à interrupção do fornecimentoexigir à interrupção do fornecimentoexigir à interrupção do fornecimento

comum de água a condôminos ou a outroscomum de água a condôminos ou a outroscomum de água a condôminos ou a outroscomum de água a condôminos ou a outroscomum de água a condôminos ou a outros

imóveis e o diagnóstico de vazamentosimóveis e o diagnóstico de vazamentosimóveis e o diagnóstico de vazamentosimóveis e o diagnóstico de vazamentosimóveis e o diagnóstico de vazamentos

que não sejam de causas aparentes.que não sejam de causas aparentes.que não sejam de causas aparentes.que não sejam de causas aparentes.que não sejam de causas aparentes.

Excluídos reparos em tubulações queExcluídos reparos em tubulações queExcluídos reparos em tubulações queExcluídos reparos em tubulações queExcluídos reparos em tubulações que

façam parte do sistema de combate afaçam parte do sistema de combate afaçam parte do sistema de combate afaçam parte do sistema de combate afaçam parte do sistema de combate a

incêndio (sprinklers, hidrantes ou similares).incêndio (sprinklers, hidrantes ou similares).incêndio (sprinklers, hidrantes ou similares).incêndio (sprinklers, hidrantes ou similares).incêndio (sprinklers, hidrantes ou similares).

Nota: É de responsabilidade do LocatárioNota: É de responsabilidade do LocatárioNota: É de responsabilidade do LocatárioNota: É de responsabilidade do LocatárioNota: É de responsabilidade do Locatário

a indicação exata do local da ruptura daa indicação exata do local da ruptura daa indicação exata do local da ruptura daa indicação exata do local da ruptura daa indicação exata do local da ruptura da

tubulação e do vazamento.tubulação e do vazamento.tubulação e do vazamento.tubulação e do vazamento.tubulação e do vazamento.

10.3 SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS10.3 SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS10.3 SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS10.3 SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS10.3 SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS

10.3.110.3.110.3.110.3.110.3.1 Garante a indenização referente à mão
de obra para a substituição exclusivamente de
telhas cerâmicas, cimento e de fibrocimento do
imóvel Segurado devido a quebra acidental.

10.3.2 Exclusões Específicas: Substituição10.3.2 Exclusões Específicas: Substituição10.3.2 Exclusões Específicas: Substituição10.3.2 Exclusões Específicas: Substituição10.3.2 Exclusões Específicas: Substituição

de telhas em decorrência de vendaval e/de telhas em decorrência de vendaval e/de telhas em decorrência de vendaval e/de telhas em decorrência de vendaval e/de telhas em decorrência de vendaval e/

ou ventos fortes de qualquer espécie ouou ventos fortes de qualquer espécie ouou ventos fortes de qualquer espécie ouou ventos fortes de qualquer espécie ouou ventos fortes de qualquer espécie ou

ainda por chuva de granizo; reparos emainda por chuva de granizo; reparos emainda por chuva de granizo; reparos emainda por chuva de granizo; reparos emainda por chuva de granizo; reparos em
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madeiramento ou similar que constitua amadeiramento ou similar que constitua amadeiramento ou similar que constitua amadeiramento ou similar que constitua amadeiramento ou similar que constitua a

estrutura de sustentação do telhado;estrutura de sustentação do telhado;estrutura de sustentação do telhado;estrutura de sustentação do telhado;estrutura de sustentação do telhado;

reparos em calhas, forros e beiraisreparos em calhas, forros e beiraisreparos em calhas, forros e beiraisreparos em calhas, forros e beiraisreparos em calhas, forros e beirais

pertencentes ao telhado do imóvel;pertencentes ao telhado do imóvel;pertencentes ao telhado do imóvel;pertencentes ao telhado do imóvel;pertencentes ao telhado do imóvel;

reparos em cobertura de edifícios ou emreparos em cobertura de edifícios ou emreparos em cobertura de edifícios ou emreparos em cobertura de edifícios ou emreparos em cobertura de edifícios ou em

imóveis com mais de 2 (dois) pavimentosimóveis com mais de 2 (dois) pavimentosimóveis com mais de 2 (dois) pavimentosimóveis com mais de 2 (dois) pavimentosimóveis com mais de 2 (dois) pavimentos

a partir do nível da rua, telhados coma partir do nível da rua, telhados coma partir do nível da rua, telhados coma partir do nível da rua, telhados coma partir do nível da rua, telhados com

inclinação superior a 35°.inclinação superior a 35°.inclinação superior a 35°.inclinação superior a 35°.inclinação superior a 35°.

10.4 REPAROS ELÉTRICOS10.4 REPAROS ELÉTRICOS10.4 REPAROS ELÉTRICOS10.4 REPAROS ELÉTRICOS10.4 REPAROS ELÉTRICOS

10.4.110.4.110.4.110.4.110.4.1 Garante a indenização referente à mão
de obra para o restabelecimento básico da
energia elétrica, restringindo-se aos dispositivos
elétricos aparentes, exclusivamente para disjuntores,
interruptores, chaves, tomadas e a troca de
resistências de chuveiros e torneiras elétricas,
desde que o não funcionamento decorra de
distúrbios originados no próprio componente ou
na rede elétrica pertencente ao imóvel Segurado.

10.4.2 Exclusões Específicas: Troca de10.4.2 Exclusões Específicas: Troca de10.4.2 Exclusões Específicas: Troca de10.4.2 Exclusões Específicas: Troca de10.4.2 Exclusões Específicas: Troca de

lâmpadas, reparos em portões elétricos,lâmpadas, reparos em portões elétricos,lâmpadas, reparos em portões elétricos,lâmpadas, reparos em portões elétricos,lâmpadas, reparos em portões elétricos,

alarmes, interfones, porteiros eletrônicos oualarmes, interfones, porteiros eletrônicos oualarmes, interfones, porteiros eletrônicos oualarmes, interfones, porteiros eletrônicos oualarmes, interfones, porteiros eletrônicos ou

circuitos internos de segurança, elevadores,circuitos internos de segurança, elevadores,circuitos internos de segurança, elevadores,circuitos internos de segurança, elevadores,circuitos internos de segurança, elevadores,

bombas d’água e antenas ou cabos debombas d’água e antenas ou cabos debombas d’água e antenas ou cabos debombas d’água e antenas ou cabos debombas d’água e antenas ou cabos de

televisão, reparos em aquecedores elétricos,televisão, reparos em aquecedores elétricos,televisão, reparos em aquecedores elétricos,televisão, reparos em aquecedores elétricos,televisão, reparos em aquecedores elétricos,

a gás e/ou solares e suas instalações, bema gás e/ou solares e suas instalações, bema gás e/ou solares e suas instalações, bema gás e/ou solares e suas instalações, bema gás e/ou solares e suas instalações, bem

como o reparo de danos localizados foracomo o reparo de danos localizados foracomo o reparo de danos localizados foracomo o reparo de danos localizados foracomo o reparo de danos localizados fora

do terreno ou área não pertencente aodo terreno ou área não pertencente aodo terreno ou área não pertencente aodo terreno ou área não pertencente aodo terreno ou área não pertencente ao

imóvel; reparos de todos e quaisquer danosimóvel; reparos de todos e quaisquer danosimóvel; reparos de todos e quaisquer danosimóvel; reparos de todos e quaisquer danosimóvel; reparos de todos e quaisquer danos

ocasionados direta ou indiretamente pelaocasionados direta ou indiretamente pelaocasionados direta ou indiretamente pelaocasionados direta ou indiretamente pelaocasionados direta ou indiretamente pela

queda de raio; substituição total ou parcialqueda de raio; substituição total ou parcialqueda de raio; substituição total ou parcialqueda de raio; substituição total ou parcialqueda de raio; substituição total ou parcial

da fiação condutora; reparos em prumadasda fiação condutora; reparos em prumadasda fiação condutora; reparos em prumadasda fiação condutora; reparos em prumadasda fiação condutora; reparos em prumadas

(coluna de edifícios) elétricas; reparos em(coluna de edifícios) elétricas; reparos em(coluna de edifícios) elétricas; reparos em(coluna de edifícios) elétricas; reparos em(coluna de edifícios) elétricas; reparos em

ligações elétricas trifásicas ou a qualquerligações elétricas trifásicas ou a qualquerligações elétricas trifásicas ou a qualquerligações elétricas trifásicas ou a qualquerligações elétricas trifásicas ou a qualquer

dispositivo a ela ligado.dispositivo a ela ligado.dispositivo a ela ligado.dispositivo a ela ligado.dispositivo a ela ligado.

10.5 DESENTUPIMENTO10.5 DESENTUPIMENTO10.5 DESENTUPIMENTO10.5 DESENTUPIMENTO10.5 DESENTUPIMENTO

10.5.110.5.110.5.110.5.110.5.1 Garante a indenização referente à mão
de obra para o desentupimento de tubulações
de esgoto: pias, sifões, ralos, vasos sanitários,
calhas e tubulações, desde que pertencentes e
localizados no terreno ou área construída do
imóvel e que todas as caixas de inspeção e/ou
gordura sejam conhecidas ou indicadas por planta.

1 0 . 5 . 2  E x c l u s õ e s E s p e c í f i c a s :1 0 . 5 . 2  E x c l u s õ e s E s p e c í f i c a s :1 0 . 5 . 2  E x c l u s õ e s E s p e c í f i c a s :1 0 . 5 . 2  E x c l u s õ e s E s p e c í f i c a s :1 0 . 5 . 2  E x c l u s õ e s E s p e c í f i c a s :

Desentupimento em decorrência deDesentupimento em decorrência deDesentupimento em decorrência deDesentupimento em decorrência deDesentupimento em decorrência de

alagamento e inundações; desentupimentoalagamento e inundações; desentupimentoalagamento e inundações; desentupimentoalagamento e inundações; desentupimentoalagamento e inundações; desentupimento

de tubulações de água potável; obstruções/de tubulações de água potável; obstruções/de tubulações de água potável; obstruções/de tubulações de água potável; obstruções/de tubulações de água potável; obstruções/

entupimento provenientes da deterioraçãoentupimento provenientes da deterioraçãoentupimento provenientes da deterioraçãoentupimento provenientes da deterioraçãoentupimento provenientes da deterioração

e / o u c o r r o s ã o d a s t u b u l a ç õ e s ;e / o u c o r r o s ã o d a s t u b u l a ç õ e s ;e / o u c o r r o s ã o d a s t u b u l a ç õ e s ;e / o u c o r r o s ã o d a s t u b u l a ç õ e s ;e / o u c o r r o s ã o d a s t u b u l a ç õ e s ;

desentupimento de tubulações cerâmicasdesentupimento de tubulações cerâmicasdesentupimento de tubulações cerâmicasdesentupimento de tubulações cerâmicasdesentupimento de tubulações cerâmicas

(manilhas); limpeza de coletores e(manilhas); limpeza de coletores e(manilhas); limpeza de coletores e(manilhas); limpeza de coletores e(manilhas); limpeza de coletores e

reservatórios de dejetos de sifões e ralosreservatórios de dejetos de sifões e ralosreservatórios de dejetos de sifões e ralosreservatórios de dejetos de sifões e ralosreservatórios de dejetos de sifões e ralos

quando não interferirem na vazão normalquando não interferirem na vazão normalquando não interferirem na vazão normalquando não interferirem na vazão normalquando não interferirem na vazão normal

da água; obstruções provenientes deda água; obstruções provenientes deda água; obstruções provenientes deda água; obstruções provenientes deda água; obstruções provenientes de

argamassa e raízes; conservação ouargamassa e raízes; conservação ouargamassa e raízes; conservação ouargamassa e raízes; conservação ouargamassa e raízes; conservação ou

limpeza de fossa séptica; desentupimentolimpeza de fossa séptica; desentupimentolimpeza de fossa séptica; desentupimentolimpeza de fossa séptica; desentupimentolimpeza de fossa séptica; desentupimento

em prumadas (coluna de edifícios) deem prumadas (coluna de edifícios) deem prumadas (coluna de edifícios) deem prumadas (coluna de edifícios) deem prumadas (coluna de edifícios) de

água fria, quente, pluviais e esgoto;água fria, quente, pluviais e esgoto;água fria, quente, pluviais e esgoto;água fria, quente, pluviais e esgoto;água fria, quente, pluviais e esgoto;

desentupimento em tubulações e/oudesentupimento em tubulações e/oudesentupimento em tubulações e/oudesentupimento em tubulações e/oudesentupimento em tubulações e/ou

equipamentos pertencentes a piscinas.equipamentos pertencentes a piscinas.equipamentos pertencentes a piscinas.equipamentos pertencentes a piscinas.equipamentos pertencentes a piscinas.

10.6 REPAROS DE TELEFONIA10.6 REPAROS DE TELEFONIA10.6 REPAROS DE TELEFONIA10.6 REPAROS DE TELEFONIA10.6 REPAROS DE TELEFONIA

10.6.110.6.110.6.110.6.110.6.1 Garante a mão-de-obra para a primeira
instalação de aparelhos telefônicos a partir da
concessão da linha telefônica pela concessionária
local, que já deverá ter providenciado a ligação
da linha em poste apropriado, pertencente ao
terreno ao qual o imóvel está compreendido.

10.6.210.6.210.6.210.6.210.6.2 Garante ainda reparos por distúrbios na
linha, ocasionados pela ação de intempéries, mau
contato ou ruptura da instalação, sempre que
compreendidos entre a ligação da concessionária
(poste interno) e o ponto em que se encontra
instalado o aparelho telefônico no interior do
imóvel. Se a causa dos distúrbios for atribuída
ao aparelho telefônico do ponto principal, será
concedido 1 (um) aparelho telefônico convencional.

10.6.3 Exclusões Específicas: ligação de10.6.3 Exclusões Específicas: ligação de10.6.3 Exclusões Específicas: ligação de10.6.3 Exclusões Específicas: ligação de10.6.3 Exclusões Específicas: ligação de

extensões; averiguação de possíveisextensões; averiguação de possíveisextensões; averiguação de possíveisextensões; averiguação de possíveisextensões; averiguação de possíveis

problemas percebidos a partir daproblemas percebidos a partir daproblemas percebidos a partir daproblemas percebidos a partir daproblemas percebidos a partir da

suposição de elevação da tarifa telefônica,suposição de elevação da tarifa telefônica,suposição de elevação da tarifa telefônica,suposição de elevação da tarifa telefônica,suposição de elevação da tarifa telefônica,

consertos de aparelhos telefônicos e fax,consertos de aparelhos telefônicos e fax,consertos de aparelhos telefônicos e fax,consertos de aparelhos telefônicos e fax,consertos de aparelhos telefônicos e fax,

conserto e/ou instalação de mesasconserto e/ou instalação de mesasconserto e/ou instalação de mesasconserto e/ou instalação de mesasconserto e/ou instalação de mesas

telefônicas, interfones, KS, PABX, modemtelefônicas, interfones, KS, PABX, modemtelefônicas, interfones, KS, PABX, modemtelefônicas, interfones, KS, PABX, modemtelefônicas, interfones, KS, PABX, modem

ou similar.ou similar.ou similar.ou similar.ou similar.
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10.7 REPAROS DE REFRIGERADOR10.7 REPAROS DE REFRIGERADOR10.7 REPAROS DE REFRIGERADOR10.7 REPAROS DE REFRIGERADOR10.7 REPAROS DE REFRIGERADOR

10.7.110.7.110.7.110.7.110.7.1 Garante a mão-de-obra para reparo do
refrigerador de uso doméstico.

10.7.2 Exclusões Específicas: Reparos em10.7.2 Exclusões Específicas: Reparos em10.7.2 Exclusões Específicas: Reparos em10.7.2 Exclusões Específicas: Reparos em10.7.2 Exclusões Específicas: Reparos em

equipamentos que não possuem assistênciaequipamentos que não possuem assistênciaequipamentos que não possuem assistênciaequipamentos que não possuem assistênciaequipamentos que não possuem assistência

técnica credenciada no Brasil; ressarcimentotécnica credenciada no Brasil; ressarcimentotécnica credenciada no Brasil; ressarcimentotécnica credenciada no Brasil; ressarcimentotécnica credenciada no Brasil; ressarcimento

de alimentos que se deteriorarem por causade alimentos que se deteriorarem por causade alimentos que se deteriorarem por causade alimentos que se deteriorarem por causade alimentos que se deteriorarem por causa

direta ou indireta do mau funcionamentodireta ou indireta do mau funcionamentodireta ou indireta do mau funcionamentodireta ou indireta do mau funcionamentodireta ou indireta do mau funcionamento

do equipamento; reparos e instalações dedo equipamento; reparos e instalações dedo equipamento; reparos e instalações dedo equipamento; reparos e instalações dedo equipamento; reparos e instalações de

portas de vidro; reparos em expositores;portas de vidro; reparos em expositores;portas de vidro; reparos em expositores;portas de vidro; reparos em expositores;portas de vidro; reparos em expositores;

Reparos em equipamentos industriais ouReparos em equipamentos industriais ouReparos em equipamentos industriais ouReparos em equipamentos industriais ouReparos em equipamentos industriais ou

semi-industriais;semi-industriais;semi-industriais;semi-industriais;semi-industriais;

10.8 REPAROS DE CONGELADOR (FREEZER)10.8 REPAROS DE CONGELADOR (FREEZER)10.8 REPAROS DE CONGELADOR (FREEZER)10.8 REPAROS DE CONGELADOR (FREEZER)10.8 REPAROS DE CONGELADOR (FREEZER)

10.8.110.8.110.8.110.8.110.8.1 Garante a mão de obra para reparo
do congelador (freezer) de uso doméstico.

10.8.2 Exclusões Específicas: Reparos em10.8.2 Exclusões Específicas: Reparos em10.8.2 Exclusões Específicas: Reparos em10.8.2 Exclusões Específicas: Reparos em10.8.2 Exclusões Específicas: Reparos em

equipamentos que não possuem assistênciaequipamentos que não possuem assistênciaequipamentos que não possuem assistênciaequipamentos que não possuem assistênciaequipamentos que não possuem assistência

técnica credenciada no Brasil; ressarcimentotécnica credenciada no Brasil; ressarcimentotécnica credenciada no Brasil; ressarcimentotécnica credenciada no Brasil; ressarcimentotécnica credenciada no Brasil; ressarcimento

dos danos causados aos alimentos que sedos danos causados aos alimentos que sedos danos causados aos alimentos que sedos danos causados aos alimentos que sedos danos causados aos alimentos que se

deteriorarem por causa direta ou indiretadeteriorarem por causa direta ou indiretadeteriorarem por causa direta ou indiretadeteriorarem por causa direta ou indiretadeteriorarem por causa direta ou indireta

do mau funcionamento do equipamento;do mau funcionamento do equipamento;do mau funcionamento do equipamento;do mau funcionamento do equipamento;do mau funcionamento do equipamento;

Reparos em equipamentos industriais ouReparos em equipamentos industriais ouReparos em equipamentos industriais ouReparos em equipamentos industriais ouReparos em equipamentos industriais ou

semi-industriais;semi-industriais;semi-industriais;semi-industriais;semi-industriais;

10.9 REPAROS DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA10.9 REPAROS DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA10.9 REPAROS DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA10.9 REPAROS DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA10.9 REPAROS DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA

/ TANQUINHO / CENTRÍFUGA DE ROUPAS/ TANQUINHO / CENTRÍFUGA DE ROUPAS/ TANQUINHO / CENTRÍFUGA DE ROUPAS/ TANQUINHO / CENTRÍFUGA DE ROUPAS/ TANQUINHO / CENTRÍFUGA DE ROUPAS

10.9.110.9.110.9.110.9.110.9.1 Garante a mão de obra para reparo
de máquina de lavar roupa, tanquinho ou
centrífuga de roupas de uso doméstico.

10.9.2 Exclusões Específicas: Reparos em10.9.2 Exclusões Específicas: Reparos em10.9.2 Exclusões Específicas: Reparos em10.9.2 Exclusões Específicas: Reparos em10.9.2 Exclusões Específicas: Reparos em

equipamentos que não possuem assistênciaequipamentos que não possuem assistênciaequipamentos que não possuem assistênciaequipamentos que não possuem assistênciaequipamentos que não possuem assistência

técnica credenciada no Brasil; ressarcimentotécnica credenciada no Brasil; ressarcimentotécnica credenciada no Brasil; ressarcimentotécnica credenciada no Brasil; ressarcimentotécnica credenciada no Brasil; ressarcimento

dos danos causados direta ou indiretamentedos danos causados direta ou indiretamentedos danos causados direta ou indiretamentedos danos causados direta ou indiretamentedos danos causados direta ou indiretamente

a roupas em geral; Reparos ema roupas em geral; Reparos ema roupas em geral; Reparos ema roupas em geral; Reparos ema roupas em geral; Reparos em

equipamentos industriais ou semi-industriais;equipamentos industriais ou semi-industriais;equipamentos industriais ou semi-industriais;equipamentos industriais ou semi-industriais;equipamentos industriais ou semi-industriais;

10.10 REPAROS DE MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA10.10 REPAROS DE MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA10.10 REPAROS DE MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA10.10 REPAROS DE MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA10.10 REPAROS DE MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA

10.10.1 10.10.1 10.10.1 10.10.1 10.10.1 Garante a mão de obra para reparo
de máquina de lavar louça de uso doméstico.

10.10.2 Exclusões Específicas: Reparos em10.10.2 Exclusões Específicas: Reparos em10.10.2 Exclusões Específicas: Reparos em10.10.2 Exclusões Específicas: Reparos em10.10.2 Exclusões Específicas: Reparos em

equipamentos que não possuem assistênciaequipamentos que não possuem assistênciaequipamentos que não possuem assistênciaequipamentos que não possuem assistênciaequipamentos que não possuem assistência

técnica credenciada no Brasil; ressarcimentotécnica credenciada no Brasil; ressarcimentotécnica credenciada no Brasil; ressarcimentotécnica credenciada no Brasil; ressarcimentotécnica credenciada no Brasil; ressarcimento

dos danos causados direta ou indiretamentedos danos causados direta ou indiretamentedos danos causados direta ou indiretamentedos danos causados direta ou indiretamentedos danos causados direta ou indiretamente

a utensílios domésticos; Reparos ema utensílios domésticos; Reparos ema utensílios domésticos; Reparos ema utensílios domésticos; Reparos ema utensílios domésticos; Reparos em

equipamentos industriais ou semi-industriais;equipamentos industriais ou semi-industriais;equipamentos industriais ou semi-industriais;equipamentos industriais ou semi-industriais;equipamentos industriais ou semi-industriais;

10.11 REPAROS DE MÁQUINA DE10.11 REPAROS DE MÁQUINA DE10.11 REPAROS DE MÁQUINA DE10.11 REPAROS DE MÁQUINA DE10.11 REPAROS DE MÁQUINA DE

SECAR ROUPASECAR ROUPASECAR ROUPASECAR ROUPASECAR ROUPA

10.11.110.11.110.11.110.11.110.11.1 Garante a mão de obra para reparo
de máquina de secar roupa de uso doméstico.

10.11.2 Exclusões Específicas: Reparos10.11.2 Exclusões Específicas: Reparos10.11.2 Exclusões Específicas: Reparos10.11.2 Exclusões Específicas: Reparos10.11.2 Exclusões Específicas: Reparos

em equipamentos que não possuemem equipamentos que não possuemem equipamentos que não possuemem equipamentos que não possuemem equipamentos que não possuem

assistência técnica credenciada no Brasil,assistência técnica credenciada no Brasil,assistência técnica credenciada no Brasil,assistência técnica credenciada no Brasil,assistência técnica credenciada no Brasil,

ressarcimento dos danos causados diretaressarcimento dos danos causados diretaressarcimento dos danos causados diretaressarcimento dos danos causados diretaressarcimento dos danos causados direta

ou indiretamente a roupas em geral;ou indiretamente a roupas em geral;ou indiretamente a roupas em geral;ou indiretamente a roupas em geral;ou indiretamente a roupas em geral;

Reparos em equipamentos industriais ouReparos em equipamentos industriais ouReparos em equipamentos industriais ouReparos em equipamentos industriais ouReparos em equipamentos industriais ou

semi-industriais;semi-industriais;semi-industriais;semi-industriais;semi-industriais;

10.12  REPAROS DE FOGÃO A GÁS10.12  REPAROS DE FOGÃO A GÁS10.12  REPAROS DE FOGÃO A GÁS10.12  REPAROS DE FOGÃO A GÁS10.12  REPAROS DE FOGÃO A GÁS

10.12.110.12.110.12.110.12.110.12.1 Garante a mão de obra para reparo
de fogão a gás de uso doméstico.

10.12.2 Exclusões Específicas: Reparos10.12.2 Exclusões Específicas: Reparos10.12.2 Exclusões Específicas: Reparos10.12.2 Exclusões Específicas: Reparos10.12.2 Exclusões Específicas: Reparos

em equipamentos que não possuemem equipamentos que não possuemem equipamentos que não possuemem equipamentos que não possuemem equipamentos que não possuem

assistência técnica credenciada no Brasilassistência técnica credenciada no Brasilassistência técnica credenciada no Brasilassistência técnica credenciada no Brasilassistência técnica credenciada no Brasil

e as instalações de fornecimento de gás;e as instalações de fornecimento de gás;e as instalações de fornecimento de gás;e as instalações de fornecimento de gás;e as instalações de fornecimento de gás;

ressarcimento dos danos causados diretaressarcimento dos danos causados diretaressarcimento dos danos causados diretaressarcimento dos danos causados diretaressarcimento dos danos causados direta

ou indiretamente a alimentos e utensíliosou indiretamente a alimentos e utensíliosou indiretamente a alimentos e utensíliosou indiretamente a alimentos e utensíliosou indiretamente a alimentos e utensílios

domésticos; reparos em equipamentosdomésticos; reparos em equipamentosdomésticos; reparos em equipamentosdomésticos; reparos em equipamentosdomésticos; reparos em equipamentos

industriais ou semi-industriais;industriais ou semi-industriais;industriais ou semi-industriais;industriais ou semi-industriais;industriais ou semi-industriais;

10.13 REPAROS DE FORNO DE MICRO-ONDAS10.13 REPAROS DE FORNO DE MICRO-ONDAS10.13 REPAROS DE FORNO DE MICRO-ONDAS10.13 REPAROS DE FORNO DE MICRO-ONDAS10.13 REPAROS DE FORNO DE MICRO-ONDAS

10.13.110.13.110.13.110.13.110.13.1 Garante a mão de obra para reparo
de forno de micro-ondas de uso doméstico.

10.13.2 Exclusões Específicas: Reparos em10.13.2 Exclusões Específicas: Reparos em10.13.2 Exclusões Específicas: Reparos em10.13.2 Exclusões Específicas: Reparos em10.13.2 Exclusões Específicas: Reparos em

equipamentos que não possuem assistênciaequipamentos que não possuem assistênciaequipamentos que não possuem assistênciaequipamentos que não possuem assistênciaequipamentos que não possuem assistência

técnica credenciada no Brasil; ressarcimentotécnica credenciada no Brasil; ressarcimentotécnica credenciada no Brasil; ressarcimentotécnica credenciada no Brasil; ressarcimentotécnica credenciada no Brasil; ressarcimento

dos danos causados direta ou indiretamentedos danos causados direta ou indiretamentedos danos causados direta ou indiretamentedos danos causados direta ou indiretamentedos danos causados direta ou indiretamente

a alimentos e utensílios domésticos.a alimentos e utensílios domésticos.a alimentos e utensílios domésticos.a alimentos e utensílios domésticos.a alimentos e utensílios domésticos.

1 0 . 1 4 INSTALAÇÃO DE VARAL ,10 . 14 INSTALAÇÃO DE VARAL ,10 . 14 INSTALAÇÃO DE VARAL ,10 . 14 INSTALAÇÃO DE VARAL ,10 . 14 INSTALAÇÃO DE VARAL ,

PRATELEIRA, OLHO MÁGICO E/OUPRATELEIRA, OLHO MÁGICO E/OUPRATELEIRA, OLHO MÁGICO E/OUPRATELEIRA, OLHO MÁGICO E/OUPRATELEIRA, OLHO MÁGICO E/OU

PEGA-LADRÃO (TRINCO DE PORTA)PEGA-LADRÃO (TRINCO DE PORTA)PEGA-LADRÃO (TRINCO DE PORTA)PEGA-LADRÃO (TRINCO DE PORTA)PEGA-LADRÃO (TRINCO DE PORTA)

10.14.110.14.110.14.110.14.110.14.1 Garante a indenização referente a mão
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de obra para a instalação e/ou reparo no
conjunto de fixação de Varal de teto ou parede;
instalação de Prateleiras, instalação de Olho
Mágico e/ou Pega-Ladrão (trinco de porta),
restringindo-se as portas de madeira que
constituam acessos obrigatórios ao interior do
imóvel.

10.14.2 Exclusões específicas: Reparos10.14.2 Exclusões específicas: Reparos10.14.2 Exclusões específicas: Reparos10.14.2 Exclusões específicas: Reparos10.14.2 Exclusões específicas: Reparos

em alvenaria; reparos na porta; retiradaem alvenaria; reparos na porta; retiradaem alvenaria; reparos na porta; retiradaem alvenaria; reparos na porta; retiradaem alvenaria; reparos na porta; retirada

de instalações antigas.de instalações antigas.de instalações antigas.de instalações antigas.de instalações antigas.

10.15 INSTALAÇÃO DE PERSIANA /10.15 INSTALAÇÃO DE PERSIANA /10.15 INSTALAÇÃO DE PERSIANA /10.15 INSTALAÇÃO DE PERSIANA /10.15 INSTALAÇÃO DE PERSIANA /

TRILHO DE CORTINA / VARÃOTRILHO DE CORTINA / VARÃOTRILHO DE CORTINA / VARÃOTRILHO DE CORTINA / VARÃOTRILHO DE CORTINA / VARÃO

10.15.110.15.110.15.110.15.110.15.1 Garante a indenização referente a mão
de obra para a instalação e/ou reparo no
conjunto de fixação de Persianas do tipo padrão,
Trilhos de cortina e Varão.

10.15.2 Exclusões específicas: Instalação10.15.2 Exclusões específicas: Instalação10.15.2 Exclusões específicas: Instalação10.15.2 Exclusões específicas: Instalação10.15.2 Exclusões específicas: Instalação

de persianas confeccionadas sob medida;de persianas confeccionadas sob medida;de persianas confeccionadas sob medida;de persianas confeccionadas sob medida;de persianas confeccionadas sob medida;

instalação de cortina; reparos eminstalação de cortina; reparos eminstalação de cortina; reparos eminstalação de cortina; reparos eminstalação de cortina; reparos em

alvenaria e reparos que não sejam noalvenaria e reparos que não sejam noalvenaria e reparos que não sejam noalvenaria e reparos que não sejam noalvenaria e reparos que não sejam no

conjunto de fixação; retirada de instalaçõesconjunto de fixação; retirada de instalaçõesconjunto de fixação; retirada de instalaçõesconjunto de fixação; retirada de instalaçõesconjunto de fixação; retirada de instalações

antigas.antigas.antigas.antigas.antigas.

10.16 INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE10.16 INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE10.16 INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE10.16 INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE10.16 INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE

TETOTETOTETOTETOTETO

10.16.110.16.110.16.110.16.110.16.1 Garante a indenização referente a mão
de obra para a instalação de Ventilador de Teto,
desde que a instalação tenha conduítes
apropriados para a passagem de fiações
condutor as quais deverão ser compatíveis com
o equipamento e instalação já existente.

10.16.2 Exclusões específicas: Reparos no10.16.2 Exclusões específicas: Reparos no10.16.2 Exclusões específicas: Reparos no10.16.2 Exclusões específicas: Reparos no10.16.2 Exclusões específicas: Reparos no

conjunto elétricomecânico do equipamento;conjunto elétricomecânico do equipamento;conjunto elétricomecânico do equipamento;conjunto elétricomecânico do equipamento;conjunto elétricomecânico do equipamento;

troca de lâmpadas e reparos em lumináriastroca de lâmpadas e reparos em lumináriastroca de lâmpadas e reparos em lumináriastroca de lâmpadas e reparos em lumináriastroca de lâmpadas e reparos em luminárias

acopladas ao equipamento.acopladas ao equipamento.acopladas ao equipamento.acopladas ao equipamento.acopladas ao equipamento.

10.17 LIMPEZA DE CALHAS10.17 LIMPEZA DE CALHAS10.17 LIMPEZA DE CALHAS10.17 LIMPEZA DE CALHAS10.17 LIMPEZA DE CALHAS

10.17.110.17.110.17.110.17.110.17.1 Garante a indenização referente a mão
de obra para a limpeza de Calhas localizadas
no terreno ou área construída do imóvel.

10.17.2 Exclusões específicas: Reparo,10.17.2 Exclusões específicas: Reparo,10.17.2 Exclusões específicas: Reparo,10.17.2 Exclusões específicas: Reparo,10.17.2 Exclusões específicas: Reparo,

substituição e/ou desentupimento de calhas.substituição e/ou desentupimento de calhas.substituição e/ou desentupimento de calhas.substituição e/ou desentupimento de calhas.substituição e/ou desentupimento de calhas.

10.18 ASSISTÊNCIA EM ANTENAS10.18 ASSISTÊNCIA EM ANTENAS10.18 ASSISTÊNCIA EM ANTENAS10.18 ASSISTÊNCIA EM ANTENAS10.18 ASSISTÊNCIA EM ANTENAS

10.18.110.18.110.18.110.18.110.18.1 Garante a indenização referente a mão
de obra para reparo e instalação de antenas
convencionais parabólicas.

10.18.2 Exclusões específicas: Reparos e10.18.2 Exclusões específicas: Reparos e10.18.2 Exclusões específicas: Reparos e10.18.2 Exclusões específicas: Reparos e10.18.2 Exclusões específicas: Reparos e

instalações em sistemas de antenasinstalações em sistemas de antenasinstalações em sistemas de antenasinstalações em sistemas de antenasinstalações em sistemas de antenas

coletivas via satélite, regulagem de canais.coletivas via satélite, regulagem de canais.coletivas via satélite, regulagem de canais.coletivas via satélite, regulagem de canais.coletivas via satélite, regulagem de canais.

10.19 REVERSÃO DE FOGÃO10.19 REVERSÃO DE FOGÃO10.19 REVERSÃO DE FOGÃO10.19 REVERSÃO DE FOGÃO10.19 REVERSÃO DE FOGÃO

10.19.110.19.110.19.110.19.110.19.1 Garante a indenização referente a mão
de obra para reversão de gás GLP (botijão)
para gás natural (concessionárias) Serviço
exclusivo para fogões de uso doméstico.

10.19.2 Exclusões específicas: Intervenção10.19.2 Exclusões específicas: Intervenção10.19.2 Exclusões específicas: Intervenção10.19.2 Exclusões específicas: Intervenção10.19.2 Exclusões específicas: Intervenção

em equipamentos que não possuemem equipamentos que não possuemem equipamentos que não possuemem equipamentos que não possuemem equipamentos que não possuem

assistência técnica no Brasil e aassistência técnica no Brasil e aassistência técnica no Brasil e aassistência técnica no Brasil e aassistência técnica no Brasil e a

instalação de tubulação necessária parainstalação de tubulação necessária parainstalação de tubulação necessária parainstalação de tubulação necessária parainstalação de tubulação necessária para

a condução do combustível.a condução do combustível.a condução do combustível.a condução do combustível.a condução do combustível.

10.20 VIDRACEIRO10.20 VIDRACEIRO10.20 VIDRACEIRO10.20 VIDRACEIRO10.20 VIDRACEIRO

10.20.110.20.110.20.110.20.110.20.1 Garante a indenização referente a mão
de obra para a instalação de vidros quebrados
acidentalmente, instalado exclusivamente em
portas e janelas de esquadrias de madeira, ferro
ou alumínio.

10.20.2 Exclusões específicas: Fornecimento10.20.2 Exclusões específicas: Fornecimento10.20.2 Exclusões específicas: Fornecimento10.20.2 Exclusões específicas: Fornecimento10.20.2 Exclusões específicas: Fornecimento

de material e jateamento de vidros.de material e jateamento de vidros.de material e jateamento de vidros.de material e jateamento de vidros.de material e jateamento de vidros.

10.21 CAÇA VAZAMENTO10.21 CAÇA VAZAMENTO10.21 CAÇA VAZAMENTO10.21 CAÇA VAZAMENTO10.21 CAÇA VAZAMENTO

10.21.110.21.110.21.110.21.110.21.1 Garante a indenização referente à mão
de obra para detecção de vazamentos em
tubulações de água pressurizada.

10.21.2 Exclusões específicas: Detecção de10.21.2 Exclusões específicas: Detecção de10.21.2 Exclusões específicas: Detecção de10.21.2 Exclusões específicas: Detecção de10.21.2 Exclusões específicas: Detecção de

tubulações de baixa pressão, pluviais,tubulações de baixa pressão, pluviais,tubulações de baixa pressão, pluviais,tubulações de baixa pressão, pluviais,tubulações de baixa pressão, pluviais,

esgoto e tubulações a partir do reservatórioesgoto e tubulações a partir do reservatórioesgoto e tubulações a partir do reservatórioesgoto e tubulações a partir do reservatórioesgoto e tubulações a partir do reservatório

de água, bem como detecções de pontosde água, bem como detecções de pontosde água, bem como detecções de pontosde água, bem como detecções de pontosde água, bem como detecções de pontos

dedededede     infiltrações.infiltrações.infiltrações.infiltrações.infiltrações.

10.22 DEDETIZAÇÃO10.22 DEDETIZAÇÃO10.22 DEDETIZAÇÃO10.22 DEDETIZAÇÃO10.22 DEDETIZAÇÃO

10.22.110.22.110.22.110.22.110.22.1 Garante a indenização referente a mão
de obra para controle exclusivamente de insetos
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rasteiros (baratas, formigas, pulgas, carrapatos
e traças). O serviço será realizado exclusivamente
na área do imóvel Segurado.

Nota: O Segurado deverá acatar osNota: O Segurado deverá acatar osNota: O Segurado deverá acatar osNota: O Segurado deverá acatar osNota: O Segurado deverá acatar os

procedimentos de serviço do prestador.procedimentos de serviço do prestador.procedimentos de serviço do prestador.procedimentos de serviço do prestador.procedimentos de serviço do prestador.

O serviço será prestado medianteO serviço será prestado medianteO serviço será prestado medianteO serviço será prestado medianteO serviço será prestado mediante

agendamento.agendamento.agendamento.agendamento.agendamento.

10.23  LIMPEZA DE CAIXA D’ÁGUA DE10.23  LIMPEZA DE CAIXA D’ÁGUA DE10.23  LIMPEZA DE CAIXA D’ÁGUA DE10.23  LIMPEZA DE CAIXA D’ÁGUA DE10.23  LIMPEZA DE CAIXA D’ÁGUA DE

ATÉ 2.000 LITROSATÉ 2.000 LITROSATÉ 2.000 LITROSATÉ 2.000 LITROSATÉ 2.000 LITROS

10.23.110.23.110.23.110.23.110.23.1 Garante a indenização referente a mão
de obra para a limpeza de uma Caixa D’água
que apresente exclusivamente as características
a seguir:
- Capacidade do reservatório de até 2.000 litros;
- Altura mínima de 1,5m2 entre a tampa do
reservatório e a cobertura da residência;
- Tampa do reservatório somente original e sem
avarias;
- O reservatório não poderá apresentar sinais
de trincas ou rachaduras;
- Acesso facilitado;

IMPORTANTE: IMPORTANTE: IMPORTANTE: IMPORTANTE: IMPORTANTE: o serviço será liberado com
a orientação do provável aumento do consumo
de água, pois a execução inevitavelmente
envolverá o esgotamento parcial do reservatório.

10.23.2 Exclusões Específicas: Limpeza10.23.2 Exclusões Específicas: Limpeza10.23.2 Exclusões Específicas: Limpeza10.23.2 Exclusões Específicas: Limpeza10.23.2 Exclusões Específicas: Limpeza

de reservatórios que não apresentem asde reservatórios que não apresentem asde reservatórios que não apresentem asde reservatórios que não apresentem asde reservatórios que não apresentem as

características acima; reparos nas tubulaçõescaracterísticas acima; reparos nas tubulaçõescaracterísticas acima; reparos nas tubulaçõescaracterísticas acima; reparos nas tubulaçõescaracterísticas acima; reparos nas tubulações

e/ou no próprio reservatório; troca doe/ou no próprio reservatório; troca doe/ou no próprio reservatório; troca doe/ou no próprio reservatório; troca doe/ou no próprio reservatório; troca do

reservatório; diagnóstico e reparos emreservatório; diagnóstico e reparos emreservatório; diagnóstico e reparos emreservatório; diagnóstico e reparos emreservatório; diagnóstico e reparos em

virtude de vazamentos; caixa d’águavirtude de vazamentos; caixa d’águavirtude de vazamentos; caixa d’águavirtude de vazamentos; caixa d’águavirtude de vazamentos; caixa d’água

coletiva (prédios) ou boiler (reservatóriocoletiva (prédios) ou boiler (reservatóriocoletiva (prédios) ou boiler (reservatóriocoletiva (prédios) ou boiler (reservatóriocoletiva (prédios) ou boiler (reservatório

de sistema de aquecimento).de sistema de aquecimento).de sistema de aquecimento).de sistema de aquecimento).de sistema de aquecimento).

10.24 10.24 10.24 10.24 10.24 HELP DESKHELP DESKHELP DESKHELP DESKHELP DESK

10.210.210.210.210.244444.1.1.1.1.1 Garante a indenização referente a mão de
obra especializada, em locações residenciais para:
- Suporte, diagnóstico e manutenção do sistema
operacional Windows;
- Instalação de computadores (não inclui o

fornecimento de qualquer material que seja
eventualmente necessário para a instalação);
- Instalação e configuração de expansão de
memória (não inclui o fornecimento de qualquer
material ou componente de hardware e poderá
estar sujeito a incompatibilidade entre os
componentes disponíveis)
- Instalação de softwares licenciados que
possuam documentação descritiva do processo
de instalação;
- Diagnóstico e solução de problemas com
hardware e software do microcomputador;
- Diagnóstico e solução de problemas de acesso
à internet;
- Diagnóstico e solução de problemas de acesso
ao correio (webmail);
- Diagnóstico e solução de problemas
relacionados a vírus, utilizando ferramentas de
softwares fornecidas pelo usuário;
- Solução de problemas de acesso aos aplicativos
Microsoft Office (Word, Excel e Power Point);
- Orientação e realização de backup quando
houver a possibilidade de perda de registros e
programas, desde que o usuário forneça
ferramenta de backup licenciada e mídia para
seu armazenamento;

IMPORTANTE:IMPORTANTE:IMPORTANTE:IMPORTANTE:IMPORTANTE: O reparo será efetuado
exclusivamente no local do risco segurado. Se
a necessidade de compra de peças, materiais
e componentes específicos for constatada
durante a visita, o Locatário deverá adquirí-las
para o término do atendimento. Algumas
atividades poderão ser limitadas por determinação
da Microsoft e/ou dos fabricantes de software.

10.24.2 10.24.2 10.24.2 10.24.2 10.24.2 As visitas serão realizadas de segunda
a sexta-feira, durante o horário comercial (das
9h às 18h) e deverão ser previamente
agendadas através da central de atendimento.

1 0 . 2 4 . 3  ENCERRAMENTO DO1 0 . 2 4 . 3  ENCERRAMENTO DO1 0 . 2 4 . 3  ENCERRAMENTO DO1 0 . 2 4 . 3  ENCERRAMENTO DO1 0 . 2 4 . 3  ENCERRAMENTO DO

ATENDIMENTO DO ATENDIMENTO DO ATENDIMENTO DO ATENDIMENTO DO ATENDIMENTO DO HELP DESkHELP DESkHELP DESkHELP DESkHELP DESk
o atendimento será finalizado quando houver a
resolução do problema informado durante o
atendimento telefônico e/ou visita técnica, ou pela
impossibilidade de resolvê-lo em função de falta
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de peças e/ou software licenciado e suportado
pelo fabricante e não disponibilizado pela
Empresa Segurada. Os problemas não relacionados
a este atendimento deverão ser comunicados
pela abertura de um novo chamado telefônico.

10.24.4  Exclusões Específicas:  10.24.4  Exclusões Específicas:  10.24.4  Exclusões Específicas:  10.24.4  Exclusões Específicas:  10.24.4  Exclusões Específicas:  manutenções
no hardware de computadores portáteis, tais
como notebooks (em software o suporte será
fornecido normalmente), palmtop, laptops,
assemelhados, periféricos (monitor, impressoras
etc), roteadores, repetidores, acessórios e
softwares não licenciados.

11. SERVIÇOS NÃO REALIZADOS11. SERVIÇOS NÃO REALIZADOS11. SERVIÇOS NÃO REALIZADOS11. SERVIÇOS NÃO REALIZADOS11. SERVIÇOS NÃO REALIZADOS

11.1 Caso o Locatário ou seu representante11.1 Caso o Locatário ou seu representante11.1 Caso o Locatário ou seu representante11.1 Caso o Locatário ou seu representante11.1 Caso o Locatário ou seu representante

não esteja(m) presente(s) para recepcionarnão esteja(m) presente(s) para recepcionarnão esteja(m) presente(s) para recepcionarnão esteja(m) presente(s) para recepcionarnão esteja(m) presente(s) para recepcionar

o prestador de serviço da Seguradora, noo prestador de serviço da Seguradora, noo prestador de serviço da Seguradora, noo prestador de serviço da Seguradora, noo prestador de serviço da Seguradora, no

dia e horário previamente agendado,dia e horário previamente agendado,dia e horário previamente agendado,dia e horário previamente agendado,dia e horário previamente agendado,

poderá ser agendado novo serviço atravéspoderá ser agendado novo serviço atravéspoderá ser agendado novo serviço atravéspoderá ser agendado novo serviço atravéspoderá ser agendado novo serviço através

da central de atendimento.da central de atendimento.da central de atendimento.da central de atendimento.da central de atendimento.

11.2 Após realização da assistência, será11.2 Após realização da assistência, será11.2 Após realização da assistência, será11.2 Após realização da assistência, será11.2 Após realização da assistência, será

deduzida da importância segurada, alémdeduzida da importância segurada, alémdeduzida da importância segurada, alémdeduzida da importância segurada, alémdeduzida da importância segurada, além

do valor do serviço prestado, a taxa dodo valor do serviço prestado, a taxa dodo valor do serviço prestado, a taxa dodo valor do serviço prestado, a taxa dodo valor do serviço prestado, a taxa do

primeiro deslocamento cobrada peloprimeiro deslocamento cobrada peloprimeiro deslocamento cobrada peloprimeiro deslocamento cobrada peloprimeiro deslocamento cobrada pelo

prestador, limitada ao custo do serviçoprestador, limitada ao custo do serviçoprestador, limitada ao custo do serviçoprestador, limitada ao custo do serviçoprestador, limitada ao custo do serviço

realizado, conforme  previsto na tabela dorealizado, conforme  previsto na tabela dorealizado, conforme  previsto na tabela dorealizado, conforme  previsto na tabela dorealizado, conforme  previsto na tabela do

item 8.4.item 8.4.item 8.4.item 8.4.item 8.4.

12. EXCLUSÕES GERAIS - 12. EXCLUSÕES GERAIS - 12. EXCLUSÕES GERAIS - 12. EXCLUSÕES GERAIS - 12. EXCLUSÕES GERAIS - Válidas paraVálidas paraVálidas paraVálidas paraVálidas para

todas as coberturastodas as coberturastodas as coberturastodas as coberturastodas as coberturas

12.112.112.112.112.1 Despesas contraídas com a compra de
peças, materiais e componentes específicos,
necessários aos reparos serão de responsabilidade
do garantido, ou de seu representante, que
deverá aprovar sua compra ou mesmo adquiri-
los previamente à prestação dos serviços;

12.212.212.212.212.2 Danos ao conteúdo do imóvel e as perdas
materiais, corporais e/ou morais, causadas por
efeito ou consequência direta ou indireta de um
dos eventos cobertos nesta cobertura;

12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 Qualquer aplicação de acabamento fino
após os reparos ao imóvel, tais como colocação
de azulejos, pisos cerâmicas, pintura e
revestimentos diversos;

12.412.412.412.412.4 Troca e substituição de gabinetes,
bandejas e outros componentes estéticos ou não,
que não impeçam o funcionamento normal do
aparelho;

12.512.512.512.512.5  Prestação de serviços aos imóveis
totalmente desocupados não locados e/ou
residências de veraneio;

12.612.612.612.612.6 Reparos em equipamentos que estiverem
em local diferente do endereço mencionado na
apólice;

12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 Reembolso de despesas em decorrência
de serviços prestados por empresas não
regularizadas perante os órgãos competentes;

12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 A Seguradora ficará isenta de responsabilidade
quando a inviabilidade do reparo se der em
função da indisponibilidade ou atraso no
fornecimento de peças, quando submetidos às
condições e normas de fabricação ou de
mercado, presentes ou futuras.

13. OBSERVAÇÕES GERAIS (válidas13. OBSERVAÇÕES GERAIS (válidas13. OBSERVAÇÕES GERAIS (válidas13. OBSERVAÇÕES GERAIS (válidas13. OBSERVAÇÕES GERAIS (válidas

para todas as coberturas emergenciaispara todas as coberturas emergenciaispara todas as coberturas emergenciaispara todas as coberturas emergenciaispara todas as coberturas emergenciais

garantidas)garantidas)garantidas)garantidas)garantidas)

13.113.113.113.113.1 A Seguradora ficará isenta de responsabilidade
quando a inviabilidade do reparo se der em
função da indisponibilidade ou atraso no
fornecimento de peças, quando submetidos as
condições e normas de fabricação ou de
mercado, presentes ou futuras.

13.213.213.213.213.2 Estão compreendidos como reparos
cobertos as intervenções técnicas imprescindíveis
ao restabelecimento do funcionamento normal do
equipamento, desde que os danos sejam
decorrentes do desgaste natural dos seus
componentes elétricos, eletrônicos e mecânicos.

13.313.313.313.313.3 Em caso de aparelhos, equipamentos ou
componentes importados, os reparos a serem
executados estarão restritos a prévia análise
técnica e a disponibilidade das peças no
mercado.

13.413.413.413.413.4 Os reparos executados terão garantia de 90
dias, exclusivamente em relação à mão de obra.

13.513.513.513.513.5 Para utilização de peças usadas e/ou
recondicionadas deverá constar a prévia e formal
autorização do Locatário.
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13.613.613.613.613.6 O reparo só será realizado mediante o
fornecimento integral das peças requisitadas no
diagnóstico.

13.713.713.713.713.7 O diagnóstico é válido por 20 dias,
período em que deverão ser providenciadas as
peças solicitadas. Findo este prazo, deverá ser
30 010068071 - 03/09/2012 solicitado um novo
atendimento, o qual implicará na redução do
limite máximo de indenização.

13.813.813.813.813.8 Todos os reparos somente serão realizados
em conformidade com as normas do fabricante.

13.913.913.913.913.9 Não serão recondicionadas ou recuperadas
peças ou componentes dos equipamentos.

13.1013.1013.1013.1013.10 Caso seja constatado defeito das peças
empregadas, deverá ser solicitado outro
atendimento o qual implicará na redução do
limite máximo de indenização contratado, visto
que será considerado um novo atendimento.

13.1113.1113.1113.1113.11 Qualquer reparo no equipamento, durante
o período de garantia de mão de obra,
somente será executado se o equipamento
estiver no local de risco Segurado.

14. RATIFICAÇÕES14. RATIFICAÇÕES14. RATIFICAÇÕES14. RATIFICAÇÕES14. RATIFICAÇÕES
Ratificam-se todos os termos das Condições
Gerais do Seguro Porto Aluguel, que não
tenham sido alterados ou revogados por este
Seguro de Assistência de Bens em Geral.

ATENDIMENTO PORTO ALUGUEL: (11) 3258-4835(11) 3258-4835(11) 3258-4835(11) 3258-4835(11) 3258-4835 (o mesmo que 3ALUGUEL3ALUGUEL3ALUGUEL3ALUGUEL3ALUGUEL) Grande

São Paulo - 4004 29994004 29994004 29994004 29994004 2999 Capitais e grandes centros e 0800 727 09010800 727 09010800 727 09010800 727 09010800 727 0901 demais localidades.

SAC (informações, reclamações e cancelamento): 0800 727 27480800 727 27480800 727 27480800 727 27480800 727 2748. ATENDIMENTO PARA

DEFICIÊNTES AUDITIVOS: 0800 727 87360800 727 87360800 727 87360800 727 87360800 727 8736.

Ouvidoria: 0800 727 11840800 727 11840800 727 11840800 727 11840800 727 1184 ou (11) 3366-3184(11) 3366-3184(11) 3366-3184(11) 3366-3184(11) 3366-3184 - SITE: www.portoseguro.com.br


