
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguro 
Empresarial 

Manual de Assistência 24 horas 

 



 

 

Caro segurado,  

Nossa assistência 24 horas foi pensada e desenvolvida 
para atender suas necessidades e te apoiar nos 
momentos de imprevistos. 

Abaixo mostraremos todos os serviços disponíveis que 
podem ser utilizados em caso de sinistro ou em caso de 
situações emergenciais. 

Verifique em sua apólice, quais dos serviços 
apresentados, foram contratados, bem como os limites 
e regras para utilização. 
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1. Glossário 
 

Apólice: documento enviado pela Seguradora ao Segurado ou ao seu corretor a 
cada negócio contratado, contendo a especificação do objeto Segurado, 
coberturas, valores e período de vigência do seguro 

Beneficiário: além do Segurado, o cônjuge, ascendentes e descendentes em 1º 
grau do Segurado, desde que convivam com ele e sejam seus dependentes. 
Residência Assistida: aquela designada na Apólice do Seguro Residência, 
localizada em Território brasileiro. 

Condições Gerais: conjunto de cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou 
coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos 
das partes contratantes. 

Evento: toda e qualquer ocorrência ou acontecimento decorrente de uma mesma 
causa e que tenha como origem um dano involuntário ao Segurado. 

Prestadores: são as pessoas físicas e jurídicas selecionadas e/ou contratadas de 
acordo com os critérios de escolha da Assistência 24 horas, para prestação dos 
serviços em suas modalidades. 

Segurado: o titular da apólice de Seguro Residencial. 

Sinistro: Ocorrência de evento passível de cobertura e indenização, desde que 
previsto no contrato de seguro 

Vigência do Seguro: Prazo de duração do contrato de seguro, indicado na apólice. 

 

2. O que é: 
 

A assistência 24 horas é um benefício que oferece ao segurado, soluções rápidas para os 
incidentes do dia a dia. São serviços que podem minimizar consideravelmente as 
consequências de um sinistro ou de um evento imprevisto, proporcionando mais 
tranquilidade para o segurado. 

 

3. Como acionar: 
 

Se precisar de algum dos nossos serviços, acione a Assistência 24 horas através do 
número: 0800 014 3002. 



 

 

 

Tenha em mãos os dados necessários referentes à sua apólice para agilizarmos o 
atendimento, como: Nome do segurado, Número de apólice, Endereço da Residência e 
telefone para contato. 

 

Descreva detalhadamente o seu problema para que nossa equipe providencie o serviço 
que melhor te atenderá. 

 

4. Âmbito geográfico: 
 

Os serviços de assistência abrangem todo o território brasileiro. 

 

5. Prazos / Vigências  
 
O serviço de assistência será prestado durante a vigência da apólice. 

 

6. Exclusões: 
 

a) Estão excluídos da prestação de serviços os eventos causados por falta de manutenção 
adequada, bem como aqueles que, embora cobertos pela Assistência, são objeto de 
assistência técnica especializada, tais como elevadores, portões automáticos, elétricos ou 
eletrônicos e equipamentos de segurança; 

b) Imóveis em construção, reconstrução e reforma; 

c) Serviços solicitados diretamente pelo Usuário ou Beneficiário, sem prévio consentimento 
da Assistência 24hs, exceto nos casos de força maior ou impossibilidade material 
comprovada; 

d) Imóveis utilizados parte como estabelecimentos comerciais, parte como residência, ou 
vice-versa, seja pelo Usuário ou por terceiros;  

e) Atos praticados por ação, omissão ou má-fé do Usuário e/ou Beneficiário; 

f) Atos de terrorismo, revoltas populares, greves, sabotagem, guerras e quaisquer 
perturbações de ordem pública;  
g) Atos ou atividades das Forças Armadas ou de Forças de Segurança em tempos de paz;  
h) Eventos que tenham por causa irradiações provenientes da transmutação ou 
desintegração nuclear ou de radioatividade; 



 

 

i) Confisco, requisição ou danos produzidos na Residência Assistida por ordem de governo, 
de direito ou de fato, ou de qualquer autoridade instituída; e  

j) Eventos decorrentes dos seguintes fenômenos da natureza, de caráter extraordinário: 
terremotos, erupções vulcânicas, maremotos, quedas de corpos siderais, meteoritos etc. 

 

7. Perda de Direitos: 

  
O segurado perderá o direito aos serviços previstos nos respectivos planos contratados 
sempre que: 

a) Causar ou provocar intencionalmente fatos que deem origem à necessidade de 
prestação de qualquer um dos serviços descritos neste Regulamento; e 

b) Omitir informações ou fornecer intencionalmente informações falsas para obtenção de 
qualquer serviço. 

 

8. Eventos cobertos:  
 

EVENTO PREVISTO: eventos externos, súbitos e fortuitos, involuntários por parte do 
usuário ou de seus prepostos, que provoquem danos materiais no imóvel e/ou resultem em 
ferimentos nos seus ocupantes, decorrentes de sinistros cobertos pela apólice de seguro. 
 

EVENTO EMERGENCIAL: é um evento súbito, inesperado, ocasionado pela danificação ou 
desgaste de materiais no imóvel, independentemente da ocorrência de Evento Previsto, 
que exige um atendimento imediato para evitar a seriedade dos danos ou diminuir suas 
consequências, em caráter exclusivamente reparatório. 

9. Planos de Serviços:  
 

Plano Empresarial: Serviços disponíveis para situações de evento previsto, ou seja, 
atreladas a sinistro. 

 



 

 

10. Quadro de serviços 
  

Assistência Empresarial 
 

Serviços  

Chaveiro  

Eletricista  

Hidráulica  

Segurança e Vigilância  

Limpeza do Imóvel  

Transmissão de Mensagens Urgentes  

Regresso Antecipado  

Recuperação do Veículo  

Transferência de Móveis  

Guarda móveis  

Regresso Antecipado 
Recuperação do Veículo 

 

Consultoria Orçamentaria  



 

 

11. Descrição dos Serviços: 
 

11.1 Chaveiro  

Evento Previsto: 

Em caso de roubo ou furto, ou arrombamento da empresa segurada, a Assistência 
24hs se encarregará do envio de um chaveiro para a realização dos 
reparos/abertura da porta e confecção de nova chave, se necessário.  

Limite de utilização: 

As despesas com reparos estão limitadas a R$ 300,00 por ocorrência e a 02 
intervenções por ano. 

Exclusões:  

Estão excluídas deste serviço as fechaduras de portas internas, guarda-roupas e 
depósitos da Empresa Assistida, bem como as fechaduras KESO ou similares, pelo 
fato de o cilindro das mesmas não poderem ser abertos pelos métodos 
convencionais, sendo isto possível somente pelo próprio fabricante e/ou suas 
revendas com assistência técnica. 

11.2 Eletricista 

Evento Previsto:  

Em caso de falta de energia elétrica na empresa segurada, devido a uma falha ou 
avaria nas suas instalações elétricas em decorrência de curto-circuito ou problemas 
na rede de baixa tensão, a Assistência 24hs se encarregará do envio de um 
profissional para a reparação necessária para restabelecer a energia elétrica, 
sempre que o estado das instalações permitir.  

Incluem-se neste serviço, os custos decorrentes do envio do profissional, materiais 
(aqueles necessários e indispensáveis à execução do serviço) e mão de obra. 

Limite de utilização: 

As despesas com reparos estão limitadas a R$ 300,00 por ocorrência e a 02 
intervenções por ano. 

Exclusões:  

Reparação de elementos próprios da iluminação, tais como lâmpadas, lâmpadas 
fluorescentes, interruptores, tomadas, bombas elétricas, assim como a reparação de 
avarias que sofram os aparelhos de calefação, eletrodomésticos e, em geral, de 
qualquer avaria de aparelhos que funcionem por corrente elétrica, além de peças que 
eventualmente tenham que ser substituídas. 

 

11.3   Hidráulica: 

Evento Previsto:  



 

 

Em caso de alagamento em decorrência de vazamento interno acidental, a 
Assistência 24hs se encarregará do envio de um profissional para conter a 
provisoriamente a situação de risco. 

Incluem-se neste serviço os custos decorrentes do envio do profissional, materiais 
(aqueles necessários e indispensáveis à execução do serviço) e mão de obra. 

A Assistência 24hs não assumirá os custos de reparo definitivo, nem serviços de 
alvenaria ou qualquer serviço de desentupimento. 

Limite de utilização: As despesas com reparos estão limitadas a R$ 300,00 por 
ocorrência e a 02 intervenções por ano. 

 

11.4 Segurança e Vigilância 

Evento Previsto: 

A Assistência 24hs providenciará os serviços emergências de um vigia por até 48 
horas, na Empresa Assistida que se apresentar vulnerável em consequência de 
eventos cobertos que coloquem em risco os bens existentes ou restantes no seu 
interior. 

Limite de utilização: R$ 300,00 por ocorrência e a 02 intervenções por ano. 

 

11.5 Limpeza do imóvel: 

Evento Previsto: 

Na ocorrência de um dos eventos cobertos que afete as áreas comuns da Empresa 
Assistida, a Assistência 24hs enviará uma Empresa especializada em limpeza, para 
viabilizar a utilização destas áreas ou minimizar os efeitos do evento.  

Nessas situações, o objetivo será recuperar superficialmente os danos para 
possibilitar a entrada dos funcionários ou ao menos minimizar efeitos do sinistro, 
preparando a Empresa Assistida para um reparo posterior definitivo. 

A Assistência 24hs não é responsável por qualquer tipo de reparo definitivo. 

Limite de utilização: R$ 400,00/evento, até 2 intervenções por ano. 

Exclusões: 

A Assistência 24hs não é responsável por qualquer tipo de reparo definitivo. 

 

11.6 Transferência de Móveis 

Evento Previsto:  

A Assistência 24hs organizará a retirada de móveis e o seu transporte até o local 
especificado pelo segurado, em consequência de um evento coberto que torne a 
Empresa Assistida sem condições para o trabalho ou, seja necessária a retirada dos 
móveis por razões de segurança.  



 

 

 

Limite de utilização: R$ 500,00/evento, até 2 intervenções por ano. 

 

11.7  Guarda de Móveis 

Evento Previsto:  

Complementando o serviço descrito no item anterior “Transferência de Móveis”, a 
Assistência 24hs se encarregará da guarda de móveis, assim como seu retorno a 
Empresa Assistida. 

Limite de utilização: R$ 500,00/evento, até 2 intervenções por ano. 

 

11.8 Transmissão de Mensagens Urgentes 

Evento Previsto:  
Quando solicitado pelo segurado, a Assistência 24hs se encarregará da transmissão 
de mensagens urgentes aos responsáveis, relacionadas ao sinistro, desde que 
dentro do território nacional. 
 
Limite de utilização: Sem limite. 

11.9 Regresso antecipado 

Evento previsto: 

Em caso de sinistro, se o segurado não puder retornar à empresa por seus próprios 
meios, em tempo hábil, e sempre que sua presença seja indispensável, e não possa 
ser substituída por outro responsável por suas funções, a Assistência 24hs 
providenciará ao segurado, seu retorno em meio de transporte adequado (a ser 
definido pela Assistência 24hs).  

Limite de utilização: R$ 500,00/evento, até 2 intervenções por ano. 

 

11.10 Recuperação de Veículo 

Evento previsto: 

Em complementação ao serviço descrito no item anterior “Regresso Antecipado”, a 
Assistência 24hs providenciará ao segurado, o seu retorno em meio de transporte 
adequado (a ser definido pela Assistência 24hs), para que esta possa buscar seu 
veículo no local em que se encontrava quando em viagem, sendo a mesma 
interrompida em consequência de sinistro na Empresa Assistida, originando o seu 
regresso antecipado conforme especificado no item anterior.  
 
O Usuário perderá o direito do uso deste serviço caso não o solicite em até 10 dias 
passados do retorno antecipado à Empresa Assistida. 

Limite de utilização: R$ 500,00/evento, até 2 intervenções por ano. 



 

 

 

11.11 Reparo Emergencial da Rede de Telefonia 

Evento previsto: 

Em caso de pane telefônica por rompimento dos cabos, a Assistência 24hs enviará 
uma empresa especializada para realizar o reparo. Fica entendido e acordado que a 
responsabilidade da Assistência 24hs estará limitada ao envio de profissionais para 
o reparo na parte interna da Empresa Assistida, ou seja, do poste de entrada. 

Limite de utilização: R$ 100,00/evento, até 2 intervenções por ano. 

 

11.12 Consultoria Orçamentária 

 

Assistência 24hs desde que solicitado pelo segurado, colocará à disposição e 
enviará a Empresa Assistida, profissionais que possam elaborar um orçamento, e em 
caso de aprovação pelo segurado o serviço será realizado desde que se refiram as 
seguintes especialidades: 

a) Pedreiro; 

b) Vidraceiro; 

c) Serralheiro; 

d) Pintor; e 

e) Carpinteiro 

a responsabilidade pelo pagamento integral dos serviços executados, será 
exclusivamente do segurado, bem como os gastos com as possíveis trocas e 
substituições de peças.  
 
Nota: A Assistência 24hs se responsabilizará pela qualidade dos serviços prestados 
por um período de 90 dias desde que a indicação seja intermediada pela Assistência 
24hs. 
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