RESIDENCIAL PARA CONDÔMINOS

CNPJ 61.198.164/0001-60

APRESENTAÇÃO

O Residencial Para Condôminos
Condôminos, tem como objetivo incentivar a comercialização do Seguro de Residência, em riscos
localizados em condomínios, destacando as vantagens que o produto oferece.
VANTAGENS

• Seguro garantido a primeiro risco absoluto para todas as coberturas contratadas;
• Sem interrupção das coberturas contratadas durante o período de férias,, até 90 dias (desde que comunique a

seguradora);
• Preço diferenciado por região;
• Forma de pagamento diferenciada: 4 parcelas sem juros (cheque ou débito em conta corrente).
• Check-up gratuito: Garante 03 (três) check-up´s nos veículos do segurado, através de nossos Centros Automotivos (CAPS
- Centro automotivo Porto Seguro), das regiões abrangidas;
• Pet Residência* - Benefício que garante consultas veterinárias, descontos em exames laboratoriais, alguns procedimentos
cirúrgicos,desconto para banho e tosa de cães e gatos, em Clínicas Veterinárias Credenciadas.
*Benefício disponivel quando contratado o plano Premium para residência Habitual ou Veraneio.
• Descontos em Restaurantes, eventos culturais, compras pela internet etc.

• Extensão de Garantia para Depósitos dos Apartamentos** - Garantimos os bens armazenados no depósito localizado dentro do Condomínio.

** Garantia para apartamento habitual, no qual o depósito deve ser de uso exclusivo do segurado e descrito no contrato de aquisição/
locação. Limitado ao valor máximo de indenização de R$ 500,00 por sinistro decorrente das coberturas contratadas, Incêndio, Danos Elétricos,
Impacto de Veículos, Vendaval e Subtração de Bens.
REGRAS OPERACIONAIS

• Será necessária a criação de SUSEP específica para a emissão das apólices que contemplem os descontos previstos
no Plano Operação, para cada Condomínio.
• Para cada apartamento deverá ser contratada uma apólice.
• Essas condições de operação não abrangem o Residencial Simplificado.
• Ratificam-se as demais condições do Porto Seguro Residência Habitual/Veraneio.
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SAC: 0800 727 2765 (informação, reclamação e cancelamento) - 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com
deficiência auditiva) - Solicitação de serviços/sinistro: 3366-3110 (Gde. São Paulo) - 0800 727 8118 (Demais Localidades)
Site: www.portoseguro.com.br
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