
 

 

CONDOMÍNIO FÁCIL 

SERVIÇO DESCRIÇÃO LIMITES EVENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Manutenção 

Geral 

 

 

É o conjunto de cuidados técnicos que englobam 

conservação, adequação, restauração e substituição 

preventiva para manter a empresa em plenas condições de 

funcionamento. 

Além da indicação, envio de profissionais altamente 

selecionados e capacitados que prestam serviços 

diferenciados quando necessário, conforme abaixo: 

Serviços 24 horas: eletricistas, encanadores e chaveiros. 
 

Serviços em horário comercial: pedreiro, marceneiro, 

vidraceiro, marceneiro, serralheiro e pintor. 

Importante: Verificar no 0800 a abrangência dos  serviços. 

 

 

 
 

Envio de 

Profissionais para 

orçamento, sendo 

que os custos dos 

serviços e da mão de 

obra serão de 

responsabilidade do 

usuário 

 

 
Máximo de 2 

utilizações por ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manutenção Geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaveiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envio de chaveiro para conserto definitivo ou provisório da 

porta de acesso ao condomínio ou abertura da porta e 

cópia de 1 chave, conforme evento ocorrido. 

R$ 250 para Evento 

Previsto 

Arrombamento, 

Roubo ou Furto 

 

 

 

R$ 100 para Problema 

Emergencial 

Importante: 2 

intervenções/ano para 

Problema Emergencial 

e 1 intervenção/ano 

Evento Previsto 

 

 

 

 

 
Perda, Quebra de 

chaves na fechadura, 

Roubo ou Furto de 

chaves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mão-de-obra 

Hidráulica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envio de encanador para resolver problemas de 

vazamentos em tubulações aparentes ou solucionar 

problemas que possam acarretar risco de alagamento no 

imóvel, conforme evento ocorrido. 

R$ 300 para Evento 

Previsto 

 
Alagamento 

 

 

 

R$ 300 para Problema 

Emergencial 

Importante: 2 

intervenções/ano para 

Problema Emergencial 

ou Evento Previsto 

(independente do 

evento) 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 

 
R$ 200 para Evento 

Previsto 

(Raio, Dano Elétrico - 

caracterizado pela 

sobrecarga de 

energia) 

 

 

R$ 100 para Problema 

Emergencial 

Importante: 

2 intervenções/ano 

para Problema 

Emergencial ou Evento 

Previsto (independente 

do evento) 

Problemas Elétricos: 

tomadas queimadas, 

interruptores 

defeituosos, 

disjuntores e fusíveis 

danificados, chaves 

facas, troca de 

resistências de 

chuveiros ou torneiras 

elétricas (não 

blindados) 

 

 

Vidraceiro 

 

Envio de profissional para consertar portas ou janelas 

externas contendo a situação de risco, ou colocação de 

tapume, caso não seja possível a execução do serviço. 

 

R$ 100 - 2 

intervenções/ano 

 

 
Quebra de Vidros 

 

Limpeza do 

Condomínio 

Envio de profissional para execução de limpeza 

emergencial para dar condições de habitação ao 

condomínio (áreas comuns), sem descaracterizar o  evento 

previsto. 

 
R$ 400 - 2 

intervenções/ano 

Incêndio, Alagamento, 

Impacto de Veículos, 

Desmoronamento, 

Vendaval 

 

 

 

 

 
Vigilância 

 

 

 

Envio de vigilante em caso de vulnerabilidade do 

condomínio assistido, após tentativa de contenção 

emergencial dos locais de risco. 

 

 

 

 
R$ 500 - 2 

intervenções/ano 

Arrombamento, 

Roubo ou Furto 

Qualificado, 

Vendaval, 

Desmoronamento, 

Impacto de veículos, 

Queda de Aeronaves, 

Incêndio e Explosão 

 

 

 

 

 
 

Mudança e 

Guarda-Móveis 

 

 

 

 
 

Retirada, guarda de móveis e posterior devolução ao 

condomínio em caso de evento previsto que exijam 

reformas ou reparos no local de risco. 

Mudança (ida e volta) 

R$ 400 - 2 

intervenções/ano 

Alagamento, 

Arrombamento, 

Roubo ou Furto 

Qualificado, 

Vendaval, 

Desmoronamento, 

Impacto de Veículos, 

Queda de Aeronaves, 

Incêndio e Explosão 

Guarda-Móveis 
 

R$ 400 - 2 

intervenções/ano 

 

 
Fixação de 

Antena Coletiva 

 

 

Envio de profissional para fixação ou retirada da antena, 

caso esta esteja com risco de queda. 

 

 
R$ 300 – 1 

Intervenção/ano 

 
Vendaval, Granizo, 

Impacto de Veículos, 

Queda de Aeronaves 

 
Regresso 

Antecipado do 

Sindico 

 
Passagem aérea (classe econômica) ou outro meio de 

transporte a critério da SANCOR SEGUROS, caso ocorra 

evento previsto ou problema emergencial no condomínio 

 
 

1 passagem aérea, 

ida, classe econômica 

Roubo ou Furto 

Qualificado, Incêndio, 

Raio, Explosão, Dano 

Elétrico, 



 

 

 
 

 
Regresso 

Antecipado do 

Sindico 

 

 
e o usuário  (sindico)  esteja  em  viagem,  não  tendo  

quem resolva o problema no imóvel. 

 

 

 
 

1 intervenção/ano 

Desmoronamento, 
 

 
Vendaval, Granizo, 

Fumaça, Alagamento, 

Impacto de Veículos, 

Queda de Aeronaves 

ou Quebra de Vidros 

 

Recuperação do 

Veículo 

Passagem aérea (classe econômica) ou outro meio de 

transporte a critério da SANCOR SEGUROS caso o usuário 

utilize o serviço anterior e necessite buscar seu veículo. 

1 passagem aérea, 

ida, classe econômica 

1 intervenção/ano 

 

 
Zelador/ 

porteiro 

substituto 

(reembolso) 

 

 
Pagamento das Despesas com a contratação de um 

zelador/ Porteiro substituto, caso o funcionário titular sofra 

danos físicos no condomínio, devido a um evento previsto, 

e fique hospitalizado por um período superior a 2 dias. 

 

 

 

R$ 100/dia – máximo 

de 5 dias (R$ 500) - 1 

intervenção/ano 

Roubo ou Furto 

Qualificado, Incêndio, 

Raio, Explosão, 

Desmoronamento, 

Vendaval, Granizo, 

Fumaça, Alagamento, 

Impacto de Veículos 

 

Transmissão de 

Mensagens 

Urgentes 

 

 
Mensagens urgentes quando necessário 

 
Ligações no Território 

Nacional 

 
Independente de 

Evento 


