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Conta também com uma cobertura para o conteúdo 
(móveis, eletroeletrônicos, etc.) em caso de Incêndio, 

Queda de Raios e Explosão.

  Em casos de morte acidental e invalidez permanente 
total do titular por acidente, o seguro garante uma 

indenização ao(s) benefi ciários(s) ou ao próprio 
segurado.

Para nós, segurança signifi ca proteger 
você e o seu patrimônio da melhor forma 
possível, com parcelas que não pesam no 
seu bolso.

Este seguro oferece cobertura contra 
vazamentos no seu apartamento e 
também nos apartamentos vizinhos que 
forem danifi cados em consequência do 
seu vazamento.

Apresentação

Coberturas

O que é segurança para você?

Incêndio, queda de
raios e explosão

Ruptura de
encanamentos

Morte acidental e
ivalidez permanente total

Assistência
24 horas
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Em um sinistro de vazamento em minha unidade, 
aciono minha apólice do Seguro Proteção 
Residencial?

O seguro prevê a garantia de indenização da 
minha unidade, unidade de terceiros e áreas
comuns? 

O que cobre a assistência 24h do Seguro 
Proteção Residencial e qual telefone de contato? 

Em qual situação em um sinistro de Ruptura 
de Encanamentos, minha unidade não tem 
cobertura pelo Seguro Proteção Residencial? 

Quando o causador do vazamento for a sua unidade será acionado o sinistro 
pela sua apólice, caso o causador seja a unidade do vizinho iremos acionar a 
apólice da unidade causadora do vazamento.

Sim, em caso de Ruptura de Encanemento será indenizada a unidade optante 
causadora, a unidade de terceiros e áreas comuns afetadas, de acordo com o 
limite de coberturas contratadas.

A Assistência 24h, é um benefício do seguro que possibilita a solicitação 
emergencial de uma assistência como: reparos hidráulicos, reparos elétricos e 
chaveiro.  Telefone para Central de atendimento: 0800 777 8879.

Quando o causador do vazamento não for optante pelo Seguro Proteção 
Residencial.
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FAQ

Qual a vigência do seguro? 

Posso fazer um único seguro para 2 unidades
residenciais no mesmo condomínio?

Existe reajuste nos valores do Seguro Proteção 
Residencial? 

Existe carência ou franquia no Seguro Proteção
Residencial?

O seguro possui vigência de 2 anos e poderá ser renovado automaticamente 
pelo mesmo período.

Não, caso você possua mais de uma unidade no condomínio, deverá ser feito 
um seguro para cada unidade.

Sim, o reajuste é aplicado anualmente, referenciado pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo IPCA e análise de sinistralidade do produto..

Carência - O Seguro de Proteção Residencial possui carência para a Cobertura 
de Ruptura de Encanamentos de 30 dias - a partir do início da vigência do 
seguro. As demais coberturas não possuem carência.

Já possuo Seguro Residencial, também posso 
contratar o Seguro Proteção Residencial?

Sim, o Seguro Proteção Residencial tem a cobertura de RUPTURA DE 
ENCANAMENTOS que é exclusiva e não tem esta cobertura em sua apólice 
residencial.
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Em geral, danos causados por ruptura de encanamentos 
no apartamento não estão previstos nos seguros.
E mais: você já imaginou ser o responsável por danos 
no apartamento do seu vizinho e em áreas comuns, 
decorrentes do seu vazamento?  Com o “Seguro 
Proteção Residencial Conteúdo +” você se livra deste 
aborrecimento  (carência de 30 dias a partir da data de 
vigência).

Com este seguro você conta com uma assistência 24 horas 
que disponibiliza serviços como chaveiro, encanador, eletricista 

para reparos emergenciais dentro do apartamento.

Problemas com
vazamentos? 

Assistência
24 horas

Oferecemos a você a garantia nos prejuízos causados aos bens do imóvel, em caso 
de incêndio, queda de raios e explosão. 

Planos

Incêndio
Queda de Raio

e Explosão

Ruptura de
Encanamento

Titular

Ruptura de
Encanamento

Vizinhos

Morte acidental
e invalidez

permanente total

Assistência
24 horas

*

*

*

Sorteio
Mensal

R$ 20,60 R$ 26,70 R$ 39,15

R$ 118.838,00

R$ 5.968,00

R$ 26.443,00

R$ 10.804,00

BÁSICO

R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

R$ 118.838,00 R$ 290.665,00

R$ 5.968,00 R$ 6.688,00

R$ 26.443,00 R$ 29.324,00

R$ 10.804,00 R$ 10.804,00

COMPLETO COMPLETO

Carência de 30 dias 
a partir da data de 
vigência.

Carência de 30 dias 
a partir da data de 
vigência.

Carência de 30 dias 
para atendimento 
de linha branca e 
marrom no Plano 
Completo.

*Assistência Básica: Reparos Hidráulicos, Elétricos, Chaveiro e Vidraceiro.

*Assistência Completa: Básica + Linha Branca e Linha Marrom.

*Você participa de sorteios mensais no valor de R$10.000,00 (bruto de 25% de IR, conforme legislação vigente).
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Chaveiro

Envio de chaveiro para conserto 
defi nitivo ou provisório da 

porta de acesso à residência ou 
confecção de chave, conforme 

evento ocorrido.

Mão de Obra Elétrica

Envio de eletricista para realizar 
reparos necessários para o 

restabelecimento da energia 
elétrica ou para solucionar

problemas elétricos, conforme 
evento ocorrido.

Mão de Obra Hidráulica

Envio de encanador para resolver 
problemas de vazamentos 

em tubulações aparentes ou 
solucionar problemas que possam 

acarretar risco de alagamento 
na residência, conforme evento 

ocorrido.

Mão de Obra Vidraceiro

Envio de profi ssional para 
consertar portas ou janelas 

externas contendo a situação de
risco, ou colocação de tapume, 

caso não seja possível a execução 
do serviço.

Serviço Limite Eventos

R$60 para problema 
emergencial

Importante: 2 intervenções/ano 
para problema emergencial ou 
evento previsto (independente 

do evento).

R$100 para problema 
emergencial

Importante: 2 intervenções/ano 
para problema emergencial ou 
evento previsto (independente 

do evento).

R$100 para problema 
emergencial

Importante: 2 intervenções/ano 
para problema emergencial ou 
evento previsto (independente 

do evento).

R$100 – 2 intervenções/ano

Perda, quebra de chaves na 
fechadura, roubo ou furto de 

chaves.

Problemas Elétricos: tomadas 
queimadas, interruptores 

defeituosos, disjuntores e fusíveis 
danifi cados, chaves facas, troca 
de resistências de chuveiros ou 

torneiras elétricas (não blindados) 
ou troca de chuveiros elétricos.

Vazamento em tubulações 
(aparentes) de 1 a 4 polegadas, 
ou em dispositivos hidráulicos 

como: torneiras, sifões, 
chuveiros, válvulas de descarga, 
registro, entupimento de ramais

internos em pias, vasos 
sanitários e tanques.

Quebra de vidros

R$ 200,00 para evento previsto

R$ 200,00 para evento previsto

R$ 200,00 para evento previsto

Arrombamento, roubo ou furto.

Raio, dano elétrico – caracterizado
pela sobrecarga de energia.

Alagamento

Assistência 24 Horas
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APLICATIVO

Aplicativo Seguro Proteção: Com o aplicativo Seguro Proteção você 
pode comunicar sinistros ou solicitar assistências emergenciais para 
sua  unidade residencial.
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HOTSITE

Divulgação online do produto, tais como os valores acordados, geração de certifi cados e outras 
informações.
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Limpeza da Residência

Envio de profi ssional para 
execução de limpeza emergencial 
para dar condições de habitação a 
residência sem descaracterizar o 

evento previsto.

Vigilância

Envio de vigilante em caso de 
vulnerabilidade da residência 

assistida, após tentativa de  
ontenção emergencial aos locais 

de risco.

Fixação de Antena Receptivade 
Sinais

Envio de profi ssional para fi xação ou 
retirada da antena, caso esta esteja 

com risco de queda.

Mudança e Guarda-Móveis

Retirada, guarda de móveis e 
posterior devolução à residência 
em caso de evento previsto que 

exijam reformas ou reparos à 
residência.

Baby - Sitter (reembolso)

Pagamento das despesas com 
baby-sitter ou berçário, caso 
o usuário sofra danos físicos 

no  móvel, devido a um evento 
previsto e não tenha quem cuide 
de dependentes menores de 14 
anos durante sua hospitalização.

Serviço Limite Eventos

R$300 – 2 intervenções/ano

R$300 – 2 intervenções/ano

R$400 – 2 intervenções/ano

R$400 para Mudança
(ida e volta)

- 2 intervenções/ano
R$400 para Guarda –
- 2 intervenções/ano

R$150/ dia – máximo 03 diárias 
– 1 intervenção/ano

Incêndio, alagamento, impacto
de veículos, desmoronamento,

vendaval.

Arrombamento, roubo ou
furto qualifi cado, vendaval,

desmoronamento, impacto de
veículos, queda de aeronaves,

incêndio e explosão.

Vendaval, granizo, impacto de 
veículos, queda de aeronaves.

Alagamento, arrombamento, 
roubo ou furto qualifi cado, 

vendaval, desmoronamento, 
impacto de veículos, queda de 

aeronaves, incêndio e explosão.

Roubo ou furto qualifi cado, 
incêndio, raio, explosão, dano 

elétrico, desmoronamento, 
vendaval, granizo, fumaça, 
alagamento, impacto de 

veículos e queda de aeronaves.

Transmissão de Mensagens 
Urgentes

Mensagens urgentes quando 
necessário.

Ligações no Território Nacional

Roubo ou furto qualifi cado, 
incêndio, raio, explosão, dano 

elétrico, desmoronamento, 
vendaval, granizo, fumaça, 
alagamento, impacto de

veículos e queda de aeronaves.
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- LINHA MARROM

TV (Convencional, Led, LCD e Plasma), 

Vídeo Cassete, Blu-ray Player e DVD, 

Aparelho de Som e Home-Theater

Horário de Atendimento: Horário 

comercial, de segunda a sexta das 8h 

às 18h

Idade dos Eletrodomésticos: Até 06 

anos de fabricação.

Importante: Os agendamentos poderão 

ser solicitados através do 0800, 24 

horas por dia, 7 dias por semana.

Serviço Limite Eventos

Mão-de-Obra até 
R$ 200,00 por evento - 02 

acionamentos/ano.

Carência de 30 dias.

Defeito Técnico

Conserto de Eletrodomésticos

- LINHA BRANCA

Pagamento da mão-de-obra para 

conserto do eletrodoméstico, 

respeitando o limite, conforme 

abaixo:

COZINHA - Fogão a Gás, 

Refrigerador (Geladeira), Freezer e 

Lavadora de Louças.

LAVANDERIA - Lavadora de Roupas 

e Secadora de Roupas.

Serviço Limite Eventos

Mão-de-Obra até
 R$ 200,00  por evento - 
02 acionamentos/ano.

Carência de 30 dias.

Defeito Técnico

Carência de 30 dias para atendimento de linha branca e Marrom.
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CERTIFICADO  - VERSO
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CERTIFICADO  - FRENTE

Após a adesão da unidade, em até 60 dias, enviamos o certifi cado com as informações do seguro.
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Materiais de Comunicação

Relação de Materiais que compõem a comunicação do Seguro Proteção 
Residencial Conteúdo +. 

A campanha do Seguro Proteção Residencial Conteúdo + pode ser 
realizada pela administradora através dos métodos citados abaixo:

• Vigência se inicia no 1º dia do mês seguinte ao pagamento da 
primeira parcela do seguro.

• Carência de 30 dias para Ruptura de Tubulações, a partir do 
primeiro dia de vigência.

PONTOS IMPORTANTES

•••• 

•••••  

1. OFERTA BOLETO AVULSO

2. OFERTA CANHOTO DESTACÁVEL

3. E-MAIL MARKETING E FLYER
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1- OFERTA BOLETO AVULSO

Materiais de Comunicação

1.
Carta Sindico: Comunicado ao sindico para ciência da oferta do 
seguro no condomínio.

2.
Cartaz Elevador: Com a ciência do sindico, colocar o cartaz nos 
elevadores e também nos painéis de informação.

3.
Carta Oferta/Boleto: Comunicado enviado junto com o boleto avulso de 
cobrança referente a 1ª parcela do seguro. Sendo um boleto a parte.

Após o pagamento do boleto a unidade passa a ter o seguro e as 
demais cobranças serão realizadas no boleto do condomínio.

FLUXO
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E-mail Marketing

Flyer
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2 - E-MAIL MARKETING E FLYER

Materiais de Comunicação

1.
E-mail Marketing: Comunicado ao sindico para ciência da oferta do 
seguro no condomínio.

2.
Flyer: Com a ciência do sindico, colocar o cartaz nos elevadores e 
também nos painéis de informação.

FLUXO
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Carta Boleto

Elevador

Carta Oferta

Carta Síndico
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2 - OFERTA CANHOTO DESTACÁVEL

Materiais de Comunicação

1.
Carta Sindico: Comunicado ao sindico para ciência da oferta do 
seguro no condomínio.

2.
Cartaz Elevador: Com a ciência do sindico, colocar o cartaz nos 
elevadores e também nos painéis de informação.

3.
Carta Condômino: Comunicado enviado informando sobre a adesão do 
seguro, com um canhoto destacável para adesão ao seguro. Entrega 
deste canhoto com uma data limite ao sindico, portaria ou zelador. 

Após a adesão pelo canhoto destacável, o valor do seguro será inserido 
no próximo boleto de cobrança da taxa condominial.

FLUXO
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Carta Condômino

Carta Síndico

Elevador

Carta Síndico


