
 

 

RESIDENCIAL SEGURO COMPLETO 

SERVIÇO DESCRIÇÃO LIMITES EVENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manutenção 
Geral 

 
É o conjunto de cuidados técnicos que englobam 

conservação, adequação, restauração e substituição 

preventiva para manter o imóvel em plenas condições de 

funcionamento. 

Além da indicação, envio de profissionais selecionados e 

capacitados, conforme abaixo: 

- Serviços 24 horas: 
 

Eletricistas, encanadores e chaveiros. 
 

- Serviços em horário comercial: 
 

Pedreiro, marceneiro, vidraceiro, serralheiro, pintor e 

técnico em conserto de eletrodomésticos para linha branca 

linha branca (Fogão, Cooktop, Forno elétrico, Micro-ondas, 

Refrigerador (Geladeira), Freezer, Lavadora de Louças, 

Lavadora de Roupas, Tanquinho e Secadora de Roupas)  e 

técnico em conserto de eletroeletrônicos (televisão, vídeo 

cassete, blu-ray player, DVD Aparelho de Som e Home-

Theater). 

Importante: Verificar no 0800 a abrangência dos serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

Envio de 

Profissionais para 

orçamento, sendo os 

custos dos serviços e 

da mão de obra 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 à residência ou confecção de 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 

 

 

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. 

R$ 200 para Evento 

Previsto e 

 
Para Problema 

Emergencial 

 

 
Importante: 

 

2 intervenções/ano 

para Problema 

Emergencial ou Evento 

Previsto 

(independentemente 

do evento) 

 

Alagamento 

 
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 
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Mão de Obra 

Elétrica 

 

 

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 e para 

Problema Emergencial 

 

 
Importante: 

 

2 intervenções/ano 

para Problema 

Emergencial ou Evento 

Previsto 

(independentemente 

do evento) 

Raio, Dano Elétrico - 

caracterizado pela 

sobrecarga de 

energia 

Problemas Elétricos: 

tomadas queimadas, 

interruptores 

defeituosos, 

lâmpadas ou 

reatores queimados, 

disjuntores e fusíveis 

danificados, chaves 

facas, troca de 

chuveiros ou 

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 da 

Residência 

 
Envio de profissional para execução de limpeza 

emergencial para dar condições de habitação à  residência 

sem descaracterizar o evento previsto. 

 

 
R$ 200 - 1 

intervenção/ano 

Incêndio, 

Alagamento, Impacto 

de Veículos, 

Desmoronamento, 

Vendaval 

 

 

 

 

 

 
Vigilância 

 

 

 

 
Envio de vigilante em caso de vulnerabilidade da 

residência assistida, após tentativa de contenção 

emergencial aos 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 sua posterior devolução à 

residência em caso de evento previsto que exijam reformas 

ou reparos à residência. 

 

 

 

 
R$ 400 para Mudança 

(ida e volta) - 

1 intervenção/ano 
 

R$ 400 para Guarda - 

1 intervenção/ano 

 
Alagamento, 

Arrombamento, 

Roubo ou Furto 

Qualificado, 

Vendaval, 

Desmoronamento, 

Impacto de Veículos, 

Queda de 

Aeronaves, Incêndio 

e Explosão 
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Cobertura 
Provisória de 

Telhados 

 

 

 

Envio de profissional que colocará lona ou plástico no 

telhado, caso as telhas estejam danificadas em 

consequência de um evento previsto, deixando a residência 

exposta a estragos. 

 

 

 

 
R$ 250 - 2 

intervenções/ano 

Roubo ou Furto 

Qualificado, 

Incêndio, Raio, 

Explosão, 

Desmoronamento, 

Vendaval, Granizo, 

Impacto de Veículos, 

Queda de Aeronaves 

 

 

 

 

 

 

 
Baby-Sitter 

 

 

 

 
Pagamento das despesas com baby-sitter ou berçário, 

caso o usuário sofra danos físicos no imóvel, devido a um 

evento previsto e não tenha quem cuide de dependentes 

menores de 14 anos durante sua hospitalização. 

 

 

 

 

 

R$ 100/dia - máximo 3 

diárias - 

1 intervenção/ano 

Roubo ou furto 

qualificado, Incêndio, 

Raio, Explosão, 

Dano Elétrico, 

Desmoronamento, 

Vendaval, Granizo, 

Fumaça, 

Alagamento, Impacto 

de Veículos e Queda 

de Aeronaves 

 

 

 

 

 

 
Serviços 

Domésticos 
Provisórios 

 

 

 

 
Pagamento das despesas com faxineira, caso o usuário 

sofra danos físicos no imóvel, devido a um evento  previsto 

e fique hospitalizado por um período superior a    5 dias. 

 

 

 

 

 

 

R$ 280 - 1 

intervenção/ano 

Roubo ou furto 

Qualificado, 

Incêndio, Raio, 

Explosão, 

Desmoronamento, 

Vendaval, Granizo, 

Fumaça, 

Alagamento, Impacto 

de Veículos e Queda 

de Aeronaves 

 

 
Hospedagem 

Pagamento de hospedagem do usuário e familiares, caso 

ocorra um evento previsto que impossibilite a habitação  do 

imóvel. 

R$ 60/dia – máximo de 

2 dias (R$ 120) - 2 

intervenções/ano 

 

 

 

Roubo ou furto 

Qualificado, 

Incêndio, Raio, 

Explosão, 

Desmoronamento, 

Vendaval, Granizo, 

Fumaça, 

Alagamento, Impacto 

de Veículos e Queda 

de Aeronaves 

 

 
 

Restaurante e 
Lavanderia 

 
Pagamento das despesas com restaurante e lavanderia 

caso a cozinha e a área de serviço da residência estejam 

inutilizadas devido ao evento previsto. 

 
R$ 100/dia – máximo 

de 2 dias (R$ 200) - 1 

intervenção/ano 

 

 
Guarda de 
Animais 

Domésticos 

 
Pagamento das despesas com guarda de animais 

domésticos, caso a residência sofra um evento previsto e 

seja desocupada. 

R$ 40/dia/animal - 

máximo de 5 dias e 3 

animais - 

2 intervenções/ano 

 

 
 

Regresso 
Antecipado 

Passagem aérea (classe econômica) ou outro meio de 

transporte a critério da SANCOR SEGUROS, caso ocorra 

evento previsto ou problema emergencial na residência e o 

usuário esteja em viagem, não tendo quem resolva o 

problema no imóvel. 

Meio de Transporte 

Alternativo a critério da 

SANCOR SEGUROS - 

2 intervenções/ano 

Roubo ou Furto 

Qualificado, 

Incêndio, Raio, 

Explosão, Dano 

Elétrico, 



 

 

RESIDENCIAL SEGURO COMPLETO 
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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. 

Meio de Transporte 

Alternativo a critério da 

SANCOR SEGUROS - 

2 intervenções/ano 

Desmoronamento, 

Vendaval, Granizo, 

Fumaça, 

Alagamento, Impacto 

de Veículos, Queda 

de Aeronaves ou 

Quebra de Vidros 

 
Transmissão de 

Mensagens 
Urgentes 

 

Mensagens urgentes quando necessário. 

 
 

Ligações no Território 

Nacional 

Desentupimento 
de tubulação de 

esgoto e caixa de 
gordura- 

 

Envio de profissional para o desentupimento de 

tubulações de esgoto ou limpeza de caixa de gordura. 

 
R$ 250 

2 intervenções/ano 

 
Problema 

Emergencial 

 

 
 

Locação de 
Eletrodomésticos 

Substituição do equipamento avariado em decorrência de 
evento previsto. 

 
 

Locação de freezer, Fogão e Geladeira 

 

 
R$ 100/dia - até 5 dias 

2 intervenções/ano 

 

 

 

 
Roubo ou furto 

qualificado, incêndio, 
raio, explosão, dano 

elétrico, 

desmoronamento, 
vendaval, granizo, 

fumaça, alagamento, 

impacto de veículos 
ou queda de 
aeronaves 

Serviço de 
Retirada e 

Devolução de 
Aparelho de 

Televisão 

 

Se houver impossibilidade temporária de uso da televisão 
devido a avaria, a SANCOR SEGUROS providenciará a 

retirada e devolução do aparelho que for locado. 

 

Até R$ 30 por evento - 
limite de 2 

intervenções/ano 

 

Locação de 
Televisão 

Substituição do equipamento avariado em decorrência de 
evento previsto. 

 
 

Aparelho de Televisão Padrão: Mínimo de 14 polegadas 

Até 7 dias úteis – 
limitado a R$ 250,00 

2 intervenções/ano 

RESIDENCIAL SEGURO COMPLETO 

SERVIÇO DESCRIÇÃO LIMITES EVENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conserto de 
Eletrodomésticos 

 

 

 
 

Pagamento da mão-de-obra para conserto do eletrodoméstico, 

respeitando o limite, conforme abaixo: 

 

 
- LINHA BRANCA 

 

COZINHA - Fogão, Cooktop, Forno elétrico, Micro-ondas, 

Refrigerador (Geladeira), Freezer e Lavadora de Louças. 

 

 
LAVANDERIA - Lavadora de Roupas, Tanquinho e Secadora 

de Roupas 

 

 
Mão-de-Obra até 

R$ 200,00 por 

evento previsto 

Até 02 

acionamentos/ano 

Evento Previsto 

(Incêndio, raio, 

explosão, dano 

elétrico, 

vendaval, 

granizo, fumaça 

e alagamento) 

 

Mão-de-Obra até 

R$ 100,00 por 

defeito técnico 

Até 02 

acionamentos/ano 

 

 

 

 

 
Defeito Técnico 



 

 

 

 

CHECK UP 

DESCRIÇÃO SERVIÇOS LIMITES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Check up 

 

O usuário terá direito a serviços preventivos e de manutenção para pequenos reparos, 

revisões ou instalações, mesmo que não ocorra um problema emergencial ou evento 

previsto. Abaixo, a relação de serviços disponíveis: 

- Revisão de instalação elétrica: identificação de problemas nos dispositivos 

elétricos e fiações aparentes do imóvel e reaperto de contatos, desde que 

tecnicamente possível; 

- Verificação de possíveis vazamentos: em registros, vedantes de torneiras,  boia 

da caixa d’água, caixa acoplada, válvula de descarga, sifões e flexíveis; 

- Lubrificação de fechaduras e dobradiças: em portas, portões ou janelas de 

madeira ou ferro, desde que não implique em sua desmontagem; 

- Limpeza de caixa d’água: até 2.000 litros, limitada a 01 única caixa d’água por 

residência. Serviço exclusivo para casas. Coletores de água não estão 

contemplados neste serviço; 

- Limpeza de calhas: limitada a 15 metros; 
 

- Substituição de telhas: verificação e substituição de telhas quebradas e/ou 

avariadas até 15 telhas (somente mão de obra para romana e barroca). 

- Caçamba - fornecimento de 1 (uma) caçamba para entulho pertinente a reforma, 

até 3 ou 5 dias (conforme legislação). 

 

Importante: O usuário escolherá alguns serviços, respeitando o limite. Todo o material  será 

de responsabilidade do usuário. Excepcionalmente nos casos de limpeza de caixa d’água, 

troca de boia e calhas bem como lubrificação de fechaduras e dobradiças, o material será 

fornecido pelo prestador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Até 03 serviços 

– 
 

1 intervenção 

por ano 


