
SERVIÇOS DESCRIÇÕES LIMITES EVENTOS

Chaveiro

Envio de chaveiro para conserto definitivo ou 
provisório da porta de acesso à residência ou 
confecção de chave, conforme evento ocorrido.

IMPORTANTE: Será fornecido até o limite contratado 
mão de obra e material básico para a execução do 
serviço.

R$200 para Evento 
Previsto

Arrombamento, 
Roubo ou Furto

R$100 para Problema 
Emergencial

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 
na residência, conforme evento ocorrido.  

IMPORTANTE: Será fornecido até o limite contratado 
mão de obra e material básico para a execução do 
serviço.

R$200 para Evento 
Previsto Alagamento

Para R$150 para Problema 
Emergencial

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, ralos, 

vasos sanitários e 
tanques

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$ 200 Problema 

Emergencial

RESIDENCIAL EXCLUSIVO



RESIDENCIAL EXCLUSIVO

SERVIÇOS DESCRIÇÕES LIMITES EVENTOS

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.

IMPORTANTE: Será fornecido até o limite contratado 
mão de obra e material básico para a execução do 
serviço.

R$200 para Evento Previsto
Raio, Dano Elétrico 

– caracterizado 
pela sobrecarga de 

energia

R$100 para Problema 
Emergencial

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$150 Quebra de Vidros

A limitação global dos serviços para o conjunto de coberturas (Chaveiro, mão de obra 
Hidráulica, Limpeza de Caixa de Gordura ou Esgoto, mão de obra Elétrica e Vidraceiro) será de 

até 3 (três) intervenções/ano, independente do serviço solicitado.

Limpeza da 
Residência 

Envio de profissional para execução de limpeza 
emergencial para dar condições de habitação à 
residência sem descaracterizar o evento previsto.

R$300 – 2 intervenções ao 
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$300 – 2 intervenções ao 
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) 

R$400 para Guarda – 2 
intervenções ao ano

Alagamento, 
Arrombamento, 
Roubo ou Furto 

Qualificado, 
Vendaval, 

Desmoronamento, 
Impacto de 

Veículos, Queda de 
Aeronaves, Incêndio 

e Explosão

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$400  – 2 intervenções ao 
ano

Roubo ou Furto 
Qualificado, 

Incêndio, Raio, 
Explosão, 

Desmoronamento, 
Vendaval, Granizo, 

Impacto de 
Veículos, Queda de 

Aeronaves



RESIDENCIAL EXCLUSIVO

SERVIÇOS DESCRIÇÕES LIMITES EVENTOS

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$150/ dia – máximo 3 
diárias - 2 intervenções ao 

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$400 – 2 intervenções ao 
ano

Hospedagem
Pagamento das despesas com restaurante e lavanderia 
caso a cozinha e a área de serviço da residência 
estejam inutilizadas devido ao evento previsto.

R$150 / dia – máximo 
de 4 dias (R$600) - 2 
intervenções ao ano Roubo ou furto 

Qualificado, 
Incêndio, Raio, 

Explosão, 
Desmoronamento, 

Vendaval, 
Granizo, Fumaça, 

Alagamento, 
Impacto de Veículos 

e Queda de 
Aeronaves

Restaurante e 
Lavanderia

Retirada, guarda de móveis e sua posterior devolução 
à residência em caso de evento previsto que exijam 
reformas ou reparos à residência.

R$100 / dia – máximo 
de 4 dias (R$400) – 2 
intervenções ao ano

Guarda de 
Animais 

Domésticos 

Pagamento das despesas com guarda de animais 
domésticos, caso a residência sofra um evento 
previsto e seja desocupada.

R$30/ dia/animal – máximo 
de 4 dias e 4 animais – 2 

intervenções ao ano

Regresso 
Antecipado

Passagem aérea (classe econômica) ou outro meio 
de transporte a critério da TEMPO ASSIST, 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 

TEMPO ASSIST – 2 
intervenções ao ano

Roubo ou Furto 
Qualificado, 

Incêndio, Raio, 
Explosão, 

Dano Elétrico, 
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 TEMPO ASSIST caso o 
usuário utilize o serviço anterior e necessite buscar 
seu veículo.

Meio de Transporte 
Alternativo a critério da 

TEMPO ASSIST – 2 
intervenções ao ano

Locação de 
Eletrodomésticos

Em decorrência de sinistro devidamente coberto 
pela apólice, forem danificados quaisquer dos 
eletrodomésticos relacionados a seguir, cuja falta 
afete a rotina cotidiana da família, se responsabilizará 
pela locação dos aparelhos necessários para sua 
substituição: 

• Fogões; 
• Refrigeradores;
• Freezers;
• Forno de micro-ondas.

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

Transmissão 
de Mensagens 

Urgentes
Mensagens urgentes quando necessário. Ligações no Território 

Nacional
Serviço de 

informações

Serviço de 
Informação

Telefones de dedetizadoras, lavanderias e limpeza ou 
telefones emergenciais: bombeiros, polícia e hospitais. - Dedetização



INSPEÇÃO DOMICILIAR

SERVIÇOS DESCRIÇÕES LIMITES

Inspeção 
Domiciliar

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; 
- Troca de lâmpadas, tomadas e interruptores: apenas mão de obra gratuita, 
limitada à troca de até 10 unidades totais, independentemente do item;
- Chaveiro: instalação de olho mágico (porta de madeira);
- 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 3.000 litros, limitada a 01 única caixa d’água 
por residência. Serviço exclusivo para casas. Coletores de água não estão 
contemplados neste serviço;
- Mudança de Móveis: remanejamento de móveis dentro da própria 
residência de um cômodo para o outro.
- Serviços Gerais: Fixação de quadros, prateleiras, persianas, varal 
(modelos: teto, parede, flex, automático, sanfonado e retrátil), objetos de 
decoração (relógio de parede, porta casacos, porta papel toalha, porta 
pano de prato, porta chaves, suporte para plantas, ganchos, penduradores 
e mensageiro do vento), kit de banheiro e varão de cortina (incluindo a 
colocação da cortina, neste caso será cobrado 2 unidades). Limitado a 05 
unidades
- Limpeza de calhas: limitada a 60 metros;
- Substituição de telhas: verificação e substituição de telhas quebradas e/
ou avariadas até 15 telhas (somente mão de obra para romana e barroca).
- Troca de vidros: mão de obra para substituição, parcial ou total de até 1 m2 
de vidro liso, canelado ou martelado de até 4 mm; - 1 unidade
- Limpeza de ralos e sifões: até 04 ralos e/ou sifões;
- Limpeza de Ar-Condicionado: limpeza de filtros, sem remoção do 
aparelho. Exclusão: desmontagem, reparo do equipamento e limpeza para 
equipamentos com garantia de fábrica. Limite de 01 aparelho (aparelhos 
compactos, portáteis e Mini Split)
- Instalação ou Desinstalação de Filtro de Água: Apenas instalação do 
aparelho, sem parte elétrica, encanamento/ tubulação ou alvenaria. – 01 
unidade;
- Reversão de Fogão – mão de obra para realizar a reversão do fogão de 
gás GLP (botijão) para gás natural (gás encanado – Concessionária), ou de 
gás natural para gás GLP, conforme a necessidade do usuário. Esse serviço 
é exclusivo para fogão de uso doméstico e caso seja a reversão para gás 
natural, será fornecido em locais devidamente canalizados e autorizados 
pela Companhia de Gás (Concessionária) da região. A Assistência não 
será responsável pela tubulação/encanamento, sendo responsável 
exclusivamente pela mão de obra para reversão – 01 unidade;
- Caçamba – fornecimento de 1 (uma) caçamba para entulho pertinente a 
reforma, até 3 ou 5 dias (conforme legislação).
- Instalação ou Troca de Chuveiro ou Torneira Elétrica: mão de obra para a 
instalação ou troca de chuveiro, torneira elétrica ou resistência de chuveiros 
e torneiras elétricas. Limitada a 01 (uma) unidade, sendo que a troca de 
resistências será executada somente em equipamentos não blindados.

- Fixação de Telas: A Assistência fornecerá a mão de obra para instalação 
de redes de segurança (telas) em janelas e sacadas até 10m²

1 utilização para cada 
serviço do pacote deste 
que o serviço já utilizado 

não se repita

1 intervenção por ano



INSPEÇÃO KIDS

ASSISTÊNCIA SÊNIOR

SERVIÇOS DESCRIÇÕES LIMITES

Inspeção Kids

Visando prevenir acidentes domésticos, a TEMPO ASSIST criou o “Inspeção 
Kids”, um serviço diferenciado, focado na prevenção de acidentes domésticos 
com crianças, conforme abaixo:
- Orientação e dicas sobre cuidados domésticos: o profissional analisará os 
cômodos e indicará serviços que possam trazer melhorias para evitar acidentes 
domésticos;
- Remanejamento de móveis: envio de profissional para remanejamento de 
móveis para evitar acidentes domésticos, dentro da própria residência, dentro do 
mesmo cômodo, ou de um cômodo para o outro, desde que no mesmo pavimento. 
- Instalação de protetores nas tomadas:  envio de profissional para instalação 
de protetores nos principais pontos para prevenir acidentes em crianças (até 10 
unidades – incluso material);
- Grade de segurança envio de profissional para instalação de grade de segurança 
em porta ou escada;
- Instalação de Telas: A Assistência fornecerá a mão de obra para instalação de 
redes de segurança (telas) em janelas e sacadas até 2m².
- Instalação de grades na janela: A Assistência fornecerá a mão de obra para 
instalação de grades de segurança em janelas até 2m².
- Serviços gerais kids: Mão de obra para fixação de quadro (pequeno), prateleira, 
persiana, varão de cortina e kit de banheiro. Limitado a 05 unidades;
- Instalação de protetores de Quinas:  envio de profissional para instalação 
de protetores de quinas nos principais pontos para prevenir acidentes (até 4 
unidades);
- Colocação de trava gavetas: envio de profissional para instalação de trava 
gavetas nos principais pontos para prevenir acidentes em crianças (até 5 
unidades). Esse serviço não será fornecido para móveis de fórmica, devido ao 
risco de danificar;
- Colocação de trava no vaso sanitário: envio de profissional para instalação de 
trava no vaso sanitário do banheiro para prevenir acidentes com crianças (até 1 
unidade);
- Protetor de portas: envio de profissional para instalação de protetores de portas 
nos principais pontos para prevenir acidentes em crianças (até 2 unidades). Não 
será executado serviço de furação.

Até 03 serviços por 
intervenção

SERVIÇOS DESCRIÇÕES LIMITES

Inspeção Sênior

Visando prevenir acidentes domésticos e proporcionar mais segurança ao público 
sênior, a TEMPO ASSIST criou o “Inspeção Sênior”, um serviço diferenciado, 
focado na prevenção de acidentes domésticos e mais qualidade de vida, 
conforme abaixo:
- Orientação e dicas sobre cuidados domésticos: o profissional analisará os 
cômodos e indicará serviços que possam trazer melhorias para evitar acidentes 
domésticos;
- Remanejamento de móveis: envio de profissional para remanejamento de 
móveis para evitar acidentes domésticos, dentro da própria residência, dentro do 
mesmo cômodo, ou de um cômodo para o outro, desde que no mesmo pavimento.
- Instalação de assento dentro do box: mão de obra para instalação de assento 
dentro do box conforme altura e tamanho necessário para adaptação;
- Instalação de Barra de Segurança: mão de obra para instalação de barra de 
apoio para banheiro (vaso sanitário e/ ou box);
- Luz de Emergência: mão de obra para instalação de luz de emergência nos 
principais cômodos;
- Rampas: mão de obra para construção de rampas de acesso à residência 
(altura 3 ou 4 degraus) próximos à porta de entrada, garagem e quintal.
- Serviços Gerais: Fixação de quadros, prateleiras, persianas, varal (modelos: 
teto, parede, flex, automático, sanfonado e retrátil), objetos de decoração (relógio 
de parede, porta casacos, porta papel toalha, porta pano de prato, porta chaves, 
suporte para plantas, ganchos, penduradores e mensageiro do vento), kit de 
banheiro e varão de cortina (incluindo a colocação da cortina, neste caso será 
cobrado 2 unidades). Limitado a 05 unidades;
- Instalação de Ventilador de Teto: mão de obra para instalação do ventilador. 
Apenas instalação do aparelho, sem parte elétrica e alvenaria. Limite de 01 
aparelho.

Até 03 serviços - 1 
intervenção por ano



ELETROASSIST

ASSISTÊNCIA SUSTENTABILIDADE

SERVIÇOS DESCRIÇÕES 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, Lava e Seca, 
Tanquinho e Secadora de Roupas

Mão-de-Obra  e Peça até 
R$ 300,00 por evento - 02 

acionamentos/ano

Defeito Técnico

Conserto de 
Eletrodomésticos 

- 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 número de telefone que será disponibilizado, 
24 horas por dia, 7 dias por semana.

Mão-de-Obra  e Peça até 
R$ 300,00 por evento - 02 

acionamentos/ano

Defeito Técnico

SERVIÇOS DESCRIÇÕES LIMITES EVENTOS

Descarte 
Ecológico

Descarte de móveis e equipamentos, seguindo as 
práticas de sustentabilidade e normas vigentes; 

- Todo o descarte segue as mais rigorosas normas 
de sustentabilidade, sendo os utensílios separados 
por tipo de material principal que o constituem. 
Após esta separação, será verificada a condição 
de uso destes para possível doação à entidades 
assistenciais previamente cadastradas e aprovadas 
pela contratante. 
Os utensílios que não puderem mais ser reutilizados, 
serão devidamente separados por tipo e categoria e 
retornados à cadeia produtiva como matéria prima 
ou sub-produtos. Os materiais que não tiverem esta 
possibilidade serão enviados à aterros sanitários 
controlados. Todo este processo poderá ser rastreado 
pela contratante e comprovado por documentação 
pertinente.” 

Até 5 produtos por coleta

2 utilizações por ano

Descarte ou 
Consultoria 
Sustentável

Consultoria 
Ambiental

Orientação para a utilização eficiente da energia 
elétrica; Informações sobre consumo de energia de 
equipamentos elétricos (chuveiro, ferro, micro-ondas, 
aquecedores de ambiente, entre outros);

Sem limite

Consultoria 
Ambiental

Indicação de profissionais capacitados para 
desenvolvimento de captação de água da chuva, 
telhado verde, reaproveitamento de recursos naturais, 
entre outros.

Sem limite




