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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 
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CONDOMÍNIO FÁCIL 

SERVIÇO DESCRIÇÃO 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. 

 

 
 

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 
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CONDOMÍNIO FÁCIL 

SERVIÇO DESCRIÇÃO LIMITES EVENTOS 

 

 

 
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 e o usuário (sindico) 

esteja em viagem, não tendo quem resolva o 

problema no imóvel. 

 

 
 

1 passagem aérea, ida, classe 

econômica 

 
1 intervenção/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 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 

 

 

RESIDENCIAL FÁCIL/RESIDENCIAL SEGURO COMPACTO 

SERVIÇO DESCRIÇÃO LIMITES EVENTOS 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

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 ou 

Evento Previsto 

(independentemente do 

evento) 

 

 

 
 

 

Perda, Quebra de chaves na 

fechadura, Roubo ou Furto de chaves 
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RESIDENCIAL FÁCIL/RESIDENCIAL SEGURO COMPACTO 

SERVIÇO DESCRIÇÃO LIMITES EVENTOS 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

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$ 100 para Evento Previsto 

 

 

 
 

 
Alagamento 

 

Para R$ 150 para Problema 

Emergencial 

 
 

 

 
Importante: 2 

intervenções/ano para 

Problema Emergencial ou 

Evento Previsto 

(independentemente 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 

(independentemente do 

evento) 

 

 
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) 

 

 
 
 

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 

2 intervenções/ano 

 

 
 

 
 

Problema Emergencial 
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INSPEÇÃO DOMICILIAR 

DESCRIÇÃO SERVIÇOS 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; 

- 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 
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RESIDENCIAL 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 
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RESIDENCIAL COMPLETO 

SERVIÇO DESCRIÇÃO LIMITES EVENTOS 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

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 

 

 
 

 

 
 

 

 
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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RESIDENCIAL COMPLETO 

SERVIÇO DESCRIÇÃO LIMITES EVENTOS 

 

 
 

 
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, 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. 

 
Meio de Transporte 

Alternativo a critério da 

SANCOR SEGUROS - 

2 intervenções/ano 

 

 

Transmissão de 
Mensagens Urgentes 

 

 

Mensagens urgentes quando necessário. 

 
Ligações no Território 

Nacional 
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RESIDENCIAL COMPLETO 

SERVIÇO DESCRIÇÃO LIMITES EVENTOS 

 
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 uteis - 

limitado a R$ 250,00 

2 intervenções/ano 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
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 
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RESIDENCIAL COMPLETO 

DESCRIÇÃO SERVIÇOS 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; 

- 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 

 

EMPRESARIAL FÁCIL/FLEXÍVEL 

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, 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 
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EMPRESARIAL FÁCIL/FLEXÍVEL 

SERVIÇO DESCRIÇÃO LIMITES EVENTOS 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Chaveiro 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Envio de chaveiro para conserto definitivo ou provisório da 

porta de acesso à empresa 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 e para Problema 

Emergencial 

Importante: 2 

intervenções/ano 

(independente do evento) 

 

Alagamento 

 

 
 

Vazamento em 

tubulações (aparentes), 

dispositivos hidráulicos, 

entupimento de ramais 

internos. 

 

 

 
 

 

 
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 

(independente do evento) 

Raio, Dano Elétrico 

(caracterizado pela 

sobrecarga de 

energia) 

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 da 

Empresa 

Envio de profissional para execução de limpeza emergencial 

para dar condições de habitação a empresa sem 

descaracterizar o evento previsto. 

 
R$ 400 - 2 

intervenções/ano 

Incêndio, Alagamento, 

Impacto de Veículos, 

Desmoronamento, 

Vendaval 
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EMPRESARIAL FÁCIL/FLEXÍVEL 

SERVIÇO DESCRIÇÃO LIMITES EVENTOS 

 
 

 

 

 
Vigilância 

 
 

 

Envio de vigilante em caso de vulnerabilidade da empresa 

assistida, 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 

 

 
 

 
Regresso 

Antecipado 

 
Passagem aérea (classe econômica) ou outro meio de 

transporte a critério da SANCOR SEGUROS, caso ocorra 

evento previsto ou problema emergencial na empresa 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, 

Desmoronamento, 

Vendaval, Granizo, 

Fumaça, Alagamento, 

Impacto de Veículos, 

Queda de Aeronaves ou 

Quebra de Vidros 

 

 

 

 
ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA PET 

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO LIMITES EVENTOS 

1. CONSULTA VETERINÁRIO POR ACIDENTE OU ENFERMIDADE 

Descrição: Consultas veterinárias na rede Sancor Seguros ou através de 
reembolso.  O cliente pode direcionar o Pet para qualquer clinica de sua 
preferência e apresentar NF e Laudo ou acionar nossa central e seguir as 
orientações. 

Até R$ 100- 1 
Intervenção por 
Vigência 

Acidente ou Doença 

2. ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA POR ACIDENTE OU ENFERMIDADE 

Descrição: Procedimentos veterinários de Atendimento Ambulatorial, 

Medicamentos, Cirurgia, Internação, na rede Sancor Seguros ou através de 

reembolso.  O cliente pode direcionar o Pet para qualquer clinica de sua 

preferência e apresentar NF e Laudo ou acionar nossa central e seguir as 

orientações. 

Até R$ 250- 1 
Intervenção por 

Vigência 

 

Acidente ou Doença 

3. TRANSPORTE DO ANIMAL AO VETERINÁRIO POR ACIDENTE OU ENFERMIDADE 

Descrição: Remoção do Pet para a clínica veterinária mais próxima ou 

indicada pelo cliente em caso de acidente ou enfermidade, bastando acionar 

nossa central e seguir as orientações. 

Até R$ 100- 1 

Intervenção por 

Vigência 

Acidente ou Doença 

4. ASSISTÊNCIA FUNERAL 

Descrição: Despesas com organização do funeral, cremação ou enterro do 

Pet, conforme disponibilidade local, bastando acionar nossa central e 

seguir as orientações. 

R$ 400- 1 

intervenção 
Morte por qualquer causa 

5. AGENDAMENTO DE CONSULTAS VETERINÁRIAS 

Descrição: Agendamento de consultas na rede Sancor Seguros ou 

veterinário particular, bastando acionar nossa central e seguir as orientações. 
Sem limite Conveniência 

6. INFORMAÇÕES SOBRE VACINAS 

Descrição: Informações sobre vacinas necessárias ao Pet, época de 

aplicação, locais e datas de vacinações públicas, bastando acionar nossa 

central e seguir as orientações. 

Sem limite Conveniência 

7. APLICAÇÃO DE VACINA EM DOMICÍLIO 

Descrição: Envio de profissional de clínica veterinária para aplicação de 

vacina, bastando acionar nossa central e seguir as orientações. 

Sem limite (custo 

por conta do cliente) 
Conveniência 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16 

 



18 

 

 

 

1.1 DEFINIÇÕES 
 

USUÁRIO: é a pessoa jurídica, contratante ou beneficiária do serviço de assistência 24 horas a Condomínios, 

adquirido junto à contratante. 

 

 
IMÓVEL: designa a área territorial (terreno + construções) do condomínio residencial cadastrado, sempre dentro do 

território nacional, tal como especificado no cadastro. 

 

 
MANUTENÇÃO GERAL: designa o conjunto de cuidados técnicos para manter as áreas comuns do imóvel em 

plenas condições de funcionamento. Os serviços a serem prestados pela Sancor Seguros, no que se refere à 

Manutenção Geral, correspondem à prestação de serviço ao usuário nas especialidades definidas, englobando 

conservação, adequação, restauração e substituição preventiva. 

 

 
EVENTO PREVISTO: evento externo, súbito e fortuito, involuntário por parte do usuário ou de seus prepostos, que 

provoque danos materiais nas áreas comuns do imóvel e/ou resulte em ferimentos nos seus ocupantes, decorrente 

das seguintes situações: 

- ROUBO OU FURTO QUALIFICADO (caracterizado pela destruição ou rompimento de obstáculos para acesso à 

empresa, como por exemplo, arrombamento); 

- INCÊNDIO/RAIO/EXPLOSÃO; 
 

- DANO ELÉTRICO (caracterizado pela sobrecarga de energia); 
 

- DESMORONAMENTO; 
 

- VENDAVAL/GRANIZO/FUMAÇA; 
 

- ALAGAMENTO (danos por água, proveniente súbita e imprevistamente de rupturas ou entupimentos da rede 

interna de água); 

- IMPACTO DE VEÍCULOS; 
 

- QUEDA DE AERONAVES. 
 
 

- PROBLEMAS EMERGENCIAIS: eventos súbitos, inesperados, ocasionados pela danificação ou desgaste de 

materiais nas áreas comuns do imóvel, independentemente da ocorrência de Evento Previsto, que exigem um 

atendimento imediato para evitar a seriedade dos danos ou diminuir suas consequências, em caráter exclusivamente 

reparatório, com serviços previstos para as seguintes situações: 

 
 

- PROBLEMAS HIDRÁULICOS: Vazamento em tubulações (aparentes), em PVC de 1 a 4 polegadas, torneiras, 

sifões, chuveiros, válvulas de descarga, registros, entupimento de ramais internos em pias, vasos sanitários e 

tanques, excluídos entupimentos provenientes da caixa de inspeção de gordura e esgoto da empresa; 
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- PROBLEMAS ELÉTRICOS: Tomadas queimadas, interruptores defeituosos, disjuntores e fusíveis danificados, 

chaves faca, troca de resistências de chuveiros (não blindados) decorrentes de problemas funcionais ou que possam 

vir a acarretar curto circuito ou interrupção de energia na empresa; 

 

 
- CHAVEIRO: Quebra da chave na fechadura, perda, roubo ou furto da(s) chave(s) de porta(s) de acesso ao imóvel. 

 
 

- QUEBRA DE VIDROS: evento súbito, imprevisível, não intencional por parte do usuário, que resulte na quebra de 

vidros de portas e janelas externas, deixando o acesso ao imóvel vulnerável. 

Obs.: Os tipos de vidros cobertos são: canelado, liso ou martelado, sendo transparente e até 4 mm de espessura. A 

SANCOR SEGUROS não terá responsabilidade sobre a localização de vidros coloridos, fumês, temperados, jateados, 

especiais ou que estejam fora de linha de fabricação. A responsabilidade da SANCOR SEGUROS será tirar o usuário 

da situação emergencial, colocando um vidro transparente ou tapume e o serviço será encerrado. 

 
 

ASSISTÊNCIA: é o serviço que será prestado pela SANCOR SEGUROS, obedecendo-se às condições gerais do 

contrato. 

 

 
ROUBO E FURTO: correspondem, respectivamente, às definições dadas pela Lei Penal Brasileira a esses eventos 

ocorridos no imóvel, desde que tenham sido oficialmente comunicados às Autoridades Competentes. 

 

 
PRESTADORES: são as pessoas físicas e jurídicas integrantes dos cadastros e registros da SANCOR SEGUROS, 

para serem selecionadas e/ou contratadas por sua conta, risco e de acordo com seus próprios critérios de escolha, 

para prestação dos serviços em suas várias modalidades. 

 

 
DOMICÍLIO DO USUÁRIO: é o Município de domicílio do usuário constante do cadastro. 

 

 
LIMITE: é o critério de limitação ou exclusão do direito ao serviço de assistência a ser prestado, estabelecido em 

função de: 

a) Modalidade do evento; 
 

b) Valor máximo de cada um dos serviços; 
 

c) Número máximo de acionamento de um Serviço de Assistência por um mesmo usuário dentro do período de 12 

(doze) meses. 

 
1.2 PRAZOS/VIGÊNCIAS 

 

O serviço de assistência será prestado durante a vigência do serviço contratado junto à contratante. 
 
 

1.3 ÂMBITO TERRITORIAL 
 

Os serviços terão extensão para todo o território brasileiro. 
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1.4 SERVIÇOS 
 

1.4.1 MANUTENÇÃO GERAL 
 

A SANCOR SEGUROS disponibiliza profissionais aptos para designar serviços de conservação e/ou pequena 

benfeitoria necessários ao condomínio. Os serviços a serem prestados pela SANCOR SEGUROS, no que se referem 

à Manutenção Geral, correspondem à prestação de serviço ao usuário nas especialidades definidas a seguir. 

A SANCOR SEGUROS se encarregará do envio de profissionais devidamente qualificados e previamente 

selecionados para reparos ou consertos no condomínio cadastrado. A responsabilidade da SANCOR SEGUROS se 

limita ao envio dos profissionais para qualquer das especialidades abaixo, bem como ao pagamento do custo de visita 

e orçamentos dos profissionais. 

 

 
Serviços disponibilizados pela SANCOR SEGUROS: 

 

SERVIÇOS 24 HORAS: 
 

- Eletricistas; 
 

- Encanadores; 
 

- Chaveiros. 
 

SERVIÇOS NO HORÁRIO COMERCIAL: 
 

- Pedreiros; 
 

- Vidraceiros; 
 

- Marceneiros e serralheiros; 
 

- Pintores. 
 

Importante: Os custos de execução do(s) serviço(s) serão de responsabilidade exclusiva do usuário, obedecendo a 

uma tabela de preços diferenciada, previamente aprovada pela SANCOR SEGUROS. Os profissionais acima são 

compostos por pessoas jurídicas ou físicas selecionadas pela rede de prestadores da SANCOR SEGUROS, aptos a 

fornecer serviços com qualidade e garantia. 

Obs.: O usuário deverá consultar a Central para se informar se sua cidade tem prestador disponível. Para conjunto 

de serviços os orçamentos são limitados a no máximo 02 por ano. 

Exclusões: Reformas que necessitem acompanhamento de engenheiros e/ou arquitetos, bem como reformas que 

necessitem de projetos de qualquer natureza para sua execução. 

Atenção: Não nos responsabilizamos por serviços negociados diretamente com os nossos prestadores. 
 

A SANCOR SEGUROS dará 3 meses de garantia sobre os serviços prestados pela nossa rede de prestadores. 
 

LIMITE: 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. 
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1.4.2 SERVIÇO DE CHAVEIRO 
 

Na hipótese de Evento Previsto (Arrombamento, Roubo ou Furto), se o condomínio cadastrado ficar vulnerável e for 

necessário o conserto de portas ou fechaduras, a SANCOR SEGUROS se encarregará do envio de um profissional 

para o reparo provisório ou, se possível, o definitivo. 

 

 
Na hipótese de Problema Emergencial (Perda, Quebra de chaves na fechadura, Roubo ou Furto de chaves) que 

impeça o acesso do usuário ao condomínio, a SANCOR SEGUROS se encarregará do envio de um chaveiro para 

realização do serviço, ou seja, abertura e 01 (uma) cópia de chave (simples ou tetra) quando necessário. Não está 

prevista para esse serviço a confecção de novas chaves. 

 

 
LIMITE: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para Evento Previsto e R$ 100,00 (cem reais) para Problema 

Emergencial - 2 intervenções/ano, independentemente do evento. 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 24 horas. 
 

OBSERVAÇÕES: 
 

1) Entende-se por acesso tanto a entrada como a saída do usuário, caso este esteja com problemas na fechadura 

da porta ou sem as chaves, exclusivamente para as áreas comuns do condomínio; 

2) Serviço disponível para portas e portões de acesso ao condomínio; 

3) Este serviço não cobre chave eletrônica em qualquer caso; 

4) O custo de execução do serviço que exceder o limite será de responsabilidade exclusiva do usuário; 

5) A SANCOR SEGUROS se responsabiliza exclusivamente pela mão de obra até o limite, sendo que qualquer 

despesa com material será de responsabilidade do usuário. 

 
1.4.3 SERVIÇO DE HIDRÁULICA 

 

Na hipótese de Problema Emergencial (Problemas Hidráulicos) - vazamento em tubulações (aparentes) em PVC de 

1 a 4 polegadas ou em dispositivos hidráulicos como: torneiras, sifões, chuveiros, válvulas de descarga, boia de caixa 

d’água, caixa acoplada, registros, entupimento de ramais internos em pias, vasos sanitários e tanques, a SANCOR 

SEGUROS arcará com o custo de mão de obra para a contenção emergencial. Este serviço não cobre tubulações de 

esgoto e caixas de gordura que venham a acarretar alagamento no imóvel. 

 

 
Na hipótese de Alagamento (conforme descrito nas definições), nos casos em que o imóvel estiver alagado ou em 

risco de alagamento em função de eventos súbitos e fortuitos, alheios à vontade do usuário. Para essa situação a 

SANCOR SEGUROS enviará um profissional para conter provisoriamente a situação de alagamento. 

LIMITE: R$ 300,00 (trezentos reais) para Evento Previsto e R$ 300,00 (trezentos reais) para Problema 

Emergencial - 2 intervenções/ano, independentemente do evento. 
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HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 24 horas. 

OBSERVAÇÕES: 
 

1) Para o fornecimento de assistência, só será considerado alagamento quando este for causado por ruptura de 

canos ou entupimento de ramais internos da tubulação, sem a intenção do usuário. 

2) O usuário deverá informar ao profissional o local exato da ruptura ou do vazamento. 
 
 

Exclusões: 
 

a) Quebra de parede, teto ou piso; 
 

b) Casos de inundação, enchentes ou eventos da natureza; 
 

c) Tubulações de esgoto e caixa de gordura; 
 

d) Reparos definitivos; 
 

e) Despesas com material; 
 

f) Locação de andaime; 
 

g) Custos de execução do serviço que excederem os limites; 
 

h) Utilização de qualquer equipamento de detecção eletrônica; 
 

i) Tubulações e/ou conexões que não sejam de PVC (ex.: cobre, aço ou ferro); 
 

j) Assistência para materiais, equipamentos ou conexões fora de linha (flange de amianto, etc.). 
 
 

1.4.4 SERVIÇO DE ELETRICISTA 
 

Na hipótese de Problema Emergencial (Problemas Elétricos), nos casos de 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) decorrentes de problema funcional ou que possam vir 

a acarretar curto circuito ou interrupção de energia na rede de baixa tensão no condomínio. A SANCOR SEGUROS 

se responsabilizará pelo envio do profissional para conter a situação emergencial. 

 

 
Na hipótese de Evento Previsto (Raio, Dano Elétrico - caracterizado pela sobrecarga de energia), nos casos de 

falhas ou avarias nas instalações elétricas do condomínio, ocasionadas por raio ou sobrecarga de energia, que 

provoquem a falta de energia no imóvel ou em alguma de suas dependências comuns. A SANCOR SEGUROS se 

responsabilizará pelo envio do profissional para realizar os reparos necessários ao restabelecimento da energia 

elétrica, quando não envolver cabine primária e/ou gerador de energia. 

 

 
LIMITE: R$ 200,00 (duzentos reais) para Evento Previsto e R$ 100,00 (cem reais) para Problema Emergencial 

- 2 intervenções/ano, independentemente do evento. 
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HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 24 horas. 
 
 

Exclusões: 
 

a) Quebra de parede, teto ou piso; 
 

b) Troca ou Instalação de fiação; 
 

c) Portão Elétrico/ Eletrônico, alarme, interfone, cerca elétrica, circuito de segurança, telefone, interfone, 

equipamento eletrônico, eletrodoméstico e eletroeletrônico, bem como qualquer serviço não descrito nas definições; 

d) Despesas com material; 
 

e) Locação de andaime; 
 

f) Custos de execução do serviço que excederem os limites. 
 
 

1.4.5 VIDRACEIRO 
 

Na hipótese de Quebra de Vidros de portas, vitrines ou janelas externas, a SANCOR SEGUROS se encarregará do 

envio de um profissional qualificado para conter a situação ou, quando possível, executar os serviços definitivos, 

arcando com o custo de mão de obra e o material básico de reposição necessário. O material será vidro transparente 

básico (canelado, liso ou martelado, até 4 mm de espessura). A SANCOR SEGUROS não terá responsabilidade sobre 

a localização de vidros coloridos, fumês, temperados, jateados, especiais ou que estejam fora de linha de fabricação. 

 

 
LIMITE: R$ 100,00 (cem reais) - 2 intervenções/ano. 

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Horário Comercial. 
 

 

Obs.: Os custos de execução do serviço que excederem os limites acima serão de responsabilidade exclusiva do 

usuário. A escolha do material básico a ser utilizado fica a critério da SANCOR SEGUROS, cuja premissa é a 

resolução do problema em caráter emergencial, visando o não agravamento da situação. Caso não seja possível a 

realização do serviço de vidraceiro nos termos acima mencionados, a SANCOR SEGUROS fornecerá a colocação de 

tapume, neste caso o serviço será encerrado e o prestador não voltará para a troca do vidro. A SANCOR 

SEGUROS não se responsabiliza pela substituição de materiais idênticos aos existentes ou pela manutenção de 

questões estéticas do condomínio. 

 

 
1.4.6 LIMPEZA DO CONDOMÍNIO 

 

Na hipótese de Evento Previsto (Incêndio, Alagamento, Impacto de Veículos, Desmoronamento, Vendaval), se 

houver a necessidade de profissionais para a realização de serviços emergenciais de limpeza, para dar condições 

de habitação ao condomínio (áreas comuns) sem descaracterização do evento previsto, a SANCOR SEGUROS se 

responsabilizará pelas despesas decorrentes desse serviço. 
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Entende-se por condições de habitação a limpeza de pisos, paredes ou tetos para a retirada de sujeiras ou vestígios 

do evento que atrapalhem as condições de habitação do imóvel, desde que esta limpeza não descaracterize o evento 

previsto, fato causador do dano. 

 
 

LIMITE: R$ 400,00 (quatrocentos reais) - 2 intervenções/ano. 
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Horário Comercial. 
 

Exclusões: 
 

a) Atos de vandalismo, invasão, arrombamento; 
 

b) Limpeza de resíduos provocados por atos de vandalismo; 
 

c) Serviços de faxina; 
 

d) Limpeza de bens móveis e resíduos que não tenham vínculo com o evento previsto; 
 

e) Despesa com material; 
 

f) Custos de execução do serviço que excederem os limites; 
 

g) Locação de caçamba para retirada de entulho ou sujeira. 
 
 

1.4.7 VIGILÂNCIA 
 

Na hipótese de Evento Previsto (Arrombamento, roubo ou Furto Qualificado, Vendaval, Desmoronamento, Impacto 

de veículos, Queda de Aeronaves, Incêndio e Explosão) se o condomínio ficar vulnerável e não possuir porteiro ou 

segurança próprios, a SANCOR SEGUROS se encarregará das despesas de um profissional de vigilância para 

resguardar o condomínio, após tentativa de contenção emergencial aos locais avariados. 

 
 

LIMITE: R$ 500,00 (quinhentos reais) - 2 intervenções/ano. 
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 24 horas. 
 

 

1.4.8 MUDANÇA E GUARDA-MÓVEIS 
 

Na hipótese de Evento Previsto (Alagamento, Arrombamento, Roubo ou Furto Qualificado, Vendaval, 

Desmoronamento, Impacto de Veículos, Queda de Aeronaves, Incêndio e Explosão), existindo a necessidade de 

reparos ou reformas que exijam a transferência de móveis e bens pertencentes ao condomínio, a SANCOR 

SEGUROS se encarregará das seguintes despesas: 

 

 
LIMITE: Mudança (ida e volta) R$ 400,00 (quatrocentos reais) - 2 intervenções/ano; Guarda-Móveis R$ 400,00 

(quatrocentos reais) - 2 intervenções/ano. 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Horário Comercial. 
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Obs.: Os custos de execução do serviço que excederem os limites acima serão de responsabilidade exclusiva do 

usuário. Este serviço será oferecido nas capitais e nas cidades com mais de 100.000 habitantes. Para cidades sem 

infraestrutura consultar a Central de Atendimento. 

 

 
1.4.9 FIXAÇÃO DE ANTENA COLETIVA 

 

Na hipótese de Evento Previsto (vendaval, granizo, impacto de veículos, queda de aeronaves), se ocorrer 

deslocamento ou perigo iminente de queda da antena coletiva, a SANCOR SEGUROS enviará uma empresa 

especializada para realizar o reparo emergencial do sistema de fixação da antena coletiva, ou retirá-la para evitar 

riscos maiores as áreas comuns. 

 

 
LIMITE: R$ 300,00 (trezentos reais) - 1 Intervenção/ano. 

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Horário Comercial. 
 

Obs.: Os custos de execução do serviço que excederem os limites acima serão de responsabilidade do usuário. A 

SANCOR SEGUROS não terá responsabilidade sobre a sintonia dos canais e regulagem da imagem. Caso haja a 

necessidade de utilização de andaime, seja por altura (acima de 7 m), por segurança ou por possibilidade do 

agravamento do dano, o pagamento das despesas de locação de andaime será de responsabilidade do usuário. 

 

 
1.4.10 REGRESSO ANTECIPADO 

 

Na hipótese de Evento Previsto (Roubo ou Furto Qualificado, Incêndio, Raio, Explosão, Dano Elétrico, 

Desmoronamento, Vendaval, Granizo, Fumaça, Alagamento, Impacto de Veículos ou Queda de Aeronaves) ou 

Quebra de Vidros, se o usuário (Sindico) estiver em viagem, dentro do território nacional, e for necessário o seu 

regresso em função de danos ao imóvel, a SANCOR SEGUROS providenciará uma passagem aérea na classe 

econômica ou outro meio de transporte, a critério da SANCOR SEGUROS, para o seu retorno. 

LIMITE: 1 passagem aérea, ida, classe econômica 1 intervenção/ano. 
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 24 horas. 
 

 
Obs.: Os custos de execução do serviço que excederem os limites acima serão de responsabilidade exclusiva do 

usuário. Esse serviço será fornecido desde que o usuário esteja a mais de 300 quilômetros do local ou o trajeto por 

via rodoviária seja superior a 5 (cinco) horas. 

 
1.4.11 RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO 

 

Na hipótese de utilização do serviço de Regresso Antecipado, se o usuário necessitar retornar ao local onde deixou 

o seu veículo, a SANCOR SEGUROS se responsabilizará pelo custo de uma passagem aérea na classe econômica 

ou outro meio de transporte, a critério da SANCOR SEGUROS, para que o veículo possa ser recuperado. 

LIMITE: 1 passagem aérea, ida, classe econômica 1 intervenção/ano. 
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Horário de Atendimento: 24 horas. 
 

Obs.: Os custos de execução do serviço que excederem os limites acima serão de responsabilidade exclusiva 

do usuário. 

 

 
1.4.12 ZELADOR/FAXINEIRO SUBSTITUTO 

 

Na hipótese de Evento Previsto (Roubo ou Furto Qualificado, Incêndio, Raio, Explosão, Desmoronamento, Vendaval, 

Granizo, Fumaça, Alagamento, Impacto de Veículos,) caso o zelador/faxineiro sofra dano físico de natureza grave e 

tenha que permanecer hospitalizado por período superior a 02 dias, a SANCOR SEGUROS se responsabilizará pelas 

despesas com a contratação de um zelador/faxineiro substituto. 

LIMITE: R$ 100,00 (cem reais) dia - máximo de 5 dias (R$ 500,00) - 1 intervenção/ano. 
 

 

1.4.13 TRANSMISSÃO DE MENSAGENS URGENTES 
 

Na hipótese em que o usuário entender necessário, terá a disposição a Central de Atendimento 24 horas da 

SANCOR SEGUROS para a transmissão de mensagens urgentes a pessoas indicadas pelo usuário, dentro do 

Território Nacional. 

LIMITE: Ligações no Território Nacional 
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 24 horas. 
 

 

1.5 EXCLUSÕES GERAIS 
 

Não estão cobertos por esta assistência: 
 

- Serviços providenciados diretamente pelo usuário. 
 

- Evento Previsto e/ou Problemas Emergenciais decorrentes de guerra, invasão, operação bélica, rebelião, 

revolução, vandalismo, greves e tumultos. 

- Evento Previsto e/ou Problemas Emergenciais decorrentes de acidentes radioativos ou atômicos. 
 

- Confisco ou requisição por ordem de autoridades governamentais ou públicas. 
 

- Despesas com peças de reposição ou para reparos, bem como gastos em hotéis e restaurantes, não previstos 

nas garantias desta proposta. 

- Eventos decorrentes de problemas ocorridos anteriormente ao início do contrato ou que caracterizem falta de 

manutenção do Imóvel. 

- Eventos ou consequências causadas por dolo do usuário. 
 

- Perdas ou danos ocasionados por incêndio ou explosão decorrente, direta ou indiretamente, de terremotos, 

erupção vulcânica, inundação ou qualquer outro convulsão da natureza. 

- Evento Previsto e/ou Problemas Emergenciais e suas consequências, decorrentes de alagamento provocado por 

chuvas, transbordamento de rios, córregos, lagos ou qualquer outro evento natural. 
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- Despesas de qualquer natureza superiores aos limites de responsabilidade da SANCOR SEGUROS ou, ainda, 

aqueles contratados diretamente pelo interessado, sem prévia autorização. 

- Despesas com locação de andaime. 
 

- Remanejamento ou remoção de qualquer bem material, fixado ou não no imóvel (móveis, quadros, etc.), que 

obstrua ou impeça o acesso ao local para a execução do serviço de assistência. 

- Serviços em locais altos, íngremes, escorregadios ou qualquer outro tipo de problema na execução, que possam 

o oferecer riscos de acidente ao prestador. 

Caso exista a necessidade de locação de andaime ou escada com altura superior ao praticado (7 metros), o serviço 

não poderá ser disponibilizado. 
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2.1 DEFINIÇÕES 
 

USUÁRIO: é a pessoa física ou jurídica titular ou usuária do serviço de assistência residencial, contratado junto à 

contratante. 

 

 
IMÓVEL: designa a área territorial (terreno + construções) da residência cadastrada, sempre dentro do território 

nacional, tal como especificado no cadastro. 

 

 
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 das 

seguintes situações: 

- ROUBO OU FURTO QUALIFICADO (caracterizado pela destruição ou rompimento de obstáculos para acesso à 

residência, como, por exemplo, arrombamento); 

- INCÊNDIO/RAIO/EXPLOSÃO; 
 

- DANO ELÉTRICO (caracterizado pela sobrecarga de energia); 
 

- DESMORONAMENTO; 
 

- VENDAVAL/GRANIZO/FUMAÇA; 
 

- ALAGAMENTO (dano por água proveniente, súbita e imprevistamente, de rupturas ou entupimentos da rede 

interna de água); 

- IMPACTO DE VEÍCULOS; 
 

- QUEDA DE AERONAVES. 
 
 

PROBLEMA EMERGENCIAL: Para os fins desta proposta, Problema 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, com serviços para as seguintes situações: 

 
 

PROBLEMAS HIDRÁULICOS: Vazamento em tubulações (aparentes), em PVC de 1 a 4 polegadas, torneiras, sifões, 

chuveiros, válvulas de descarga e registros. Desentupimento de ramais internos em pias, vasos sanitários e tanques, 

excluídos entupimentos de rede de esgoto que interligam as caixas de inspeção de gordura e esgoto da residência; 

 
 

PROBLEMAS ELÉTRICOS: Tomadas queimadas, interruptores defeituosos, disjuntores e fusíveis danificados, 

chaves faca, troca de resistências de chuveiros (não blindados), torneiras elétricas decorrentes de problemas 

funcionais ou que possam vir a acarretar curto circuito ou interrupção de energia na residência. 

 
 

CHAVEIRO: Quebra da chave na fechadura, perda, roubo ou furto da(s) chave(s) de porta(s) de acesso ao imóvel. 
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QUEBRA DE VIDROS: Para os fins desta proposta, Quebra de Vidro é um evento súbito, imprevisível, não intencional 

por parte do usuário, que resulte na quebra de vidros de portas e janelas externas, deixando o acesso ao imóvel 

vulnerável. 

OBS.: Os tipos de vidros cobertos são: canelado, liso ou martelado, desde que sejam transparentes e possuam até 

4 mm de espessura. A SANCOR SEGUROS não terá responsabilidade sobre a localização de vidros coloridos, fumês, 

temperados, jateados, especiais ou que estejam fora de linha de fabricação. A responsabilidade da SANCOR 

SEGUROS será tirar o usuário da situação emergencial, colocando um vidro transparente ou tapume e o serviço será 

encerrado. 

 
 

ASSISTÊNCIA: é o serviço que será prestado pela SANCOR SEGUROS - Assistência 24 Horas, obedecendo-se às 

condições gerais do contrato. 

 

 
ROUBO E FURTO: correspondem, respectivamente, às definições dadas pela Lei Penal Brasileira a esses eventos 

ocorridos no imóvel, desde que tenham sido oficialmente comunicados às Autoridades Competentes. 

 

 
PRESTADORES: são as pessoas físicas e jurídicas integrantes dos cadastros e registros da SANCOR SEGUROS, 

para serem selecionadas e/ou contratadas por sua conta, risco e de acordo com seus próprios critérios de escolha, 

para prestação dos serviços em suas várias modalidades. 

 

 
DOMICÍLIO DO USUÁRIO: é o Município de domicílio do usuário constante do cadastro. 

 
 

LIMITE: é o critério de limitação ou exclusão do direito ao serviço de assistência a ser prestado, estabelecido em 

função de: 

a) Modalidade do evento; 
 

b) Valor máximo de cada um dos serviços; 
 

c) Número máximo de acionamento de um Serviço de Assistência por um mesmo usuário dentro do período de 12 

(doze) meses. 

 

 
2.2 PRAZOS/VIGÊNCIAS 

 

O serviço de assistência será prestado durante a vigência do serviço contratado junto à contratante. 
 
 

2.3 ÂMBITO TERRITORIAL 
 

Os serviços terão extensão para todo o território brasileiro. 
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2.4 SERVIÇOS 

2.4.1 CHAVEIRO 
 

Na hipótese de Evento Previsto (Arrombamento, Roubo ou Furto), se a residência cadastrada ficar vulnerável e for 

necessário o conserto de portas ou fechaduras, a SANCOR SEGUROS se encarregará do envio de um profissional 

para o reparo provisório ou, se possível, o definitivo. 

 

Na hipótese de Problema Emergencial (Perda, Quebra de chaves na fechadura, Roubo ou Furto de chaves) que 

impeça o acesso do usuário à residência, a SANCOR SEGUROS se encarregará do envio de um chaveiro para 

realização do serviço, ou seja, abertura e 01 (uma) confecção de chave (simples ou tetra) quando necessário. Não 

está prevista para esse serviço a cópia de novas chaves. 

 

LIMITE: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para Evento Previsto e R$ 100,00 (cem reais) para Problema 

Emergencial - 2 intervenções/ano, independentemente do evento. 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 24 horas. 
 

 
OBSERVAÇÕES: 

 

1. Entende-se por acesso tanto a entrada como a saída do usuário ao imóvel, caso este esteja com problemas na 

fechadura da porta externa ou sem as chaves; 

2. Serviço disponível para portas e portões de acesso à residência; 

3. Este serviço não cobre chave eletrônica, digital ou magnética em qualquer caso; 

4. Excepcionalmente para crianças menores de 12 anos, deficiente físico ou mental, bem como idosos acima de 60 

anos, caso esteja(m) presa(s) em algum cômodo do imóvel, será enviado o profissional para prestar o atendimento; 

5. O custo de execução do serviço que exceder o limite será de responsabilidade exclusiva do usuário; 

6. A SANCOR SEGUROS se responsabiliza exclusivamente pela mão de obra até o limite, sendo que qualquer 

despesa com material será de responsabilidade do usuário. 

 
 

2.4.2 MÃO DE OBRA HIDRÁULICA 
 

Na hipótese de Problema Emergencial (Problemas Hidráulicos) - vazamento em tubulações (aparentes) em PVC de 

1 a 4 polegadas, ou em dispositivos hidráulicos como: torneiras, sifões, chuveiros, válvulas de descarga, boia de caixa 

d’água, caixa acoplada, registro, entupimento de ramais internos em pias, vasos sanitários e tanques, a SANCOR 

SEGUROS arcará com o custo de mão de obra para a contenção emergencial. 

 

 
Na hipótese de Alagamento (conforme descrito nas definições), nos casos em que o imóvel estiver alagado ou em 

risco de alagamento em função de eventos súbitos e fortuitos, alheios à vontade do usuário. Para essa situação a 

SANCOR SEGUROS enviará um profissional para conter provisoriamente a situação de alagamento. 

LIMITE: R$ 100,00 (cem reais) para Evento Previsto e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para Problema 

Emergencial - 2 intervenções ao ano, independentemente do evento. 
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HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 24 horas. 
 

IMPORTANTE: 
 

1. Para o fornecimento de assistência, só será considerado alagamento quando este for causado por ruptura de 

canos ou entupimento de ramais internos da tubulação, sem a intenção do usuário. 

2. O usuário deverá informar ao profissional o local exato da ruptura ou do vazamento. 

3. Quando tecnicamente possível, forneceremos a mão de obra para a troca de misturador em caso de problema 

emergencial. Não será fornecido o serviço em local em que para executar a fixação, seja necessária adaptação 

devido a divergências na espessura, bem como a remoção da pia, coluna ou gabinete. 

 

 
EXCLUSÕES: 

 

a) Quebra de parede, teto ou piso; 

b) Casos de inundação, enchentes ou eventos da natureza; 

c) Tubulações de esgoto e caixa de gordura; 

d) Reparos definitivos; 

e) Despesas com material; 

f) Locação de andaime; 

g) Custos de execução do serviço que excederem os limites; 

h) Utilização de qualquer equipamento de detecção eletrônica; 

i) Tubulações e/ou conexões que não sejam de PVC (ex.: cobre, aço ou ferro); 

j) Assistência para materiais, equipamentos ou conexões fora de linha (flange de amianto, etc.). 
 

 
2.4.3 MÃO DE OBRA ELÉTRICA 

 

Na hipótese de Problema Emergencial (Problemas Elétricos), nos casos de 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) decorrentes de problema funcional ou que possam vir 

a acarretar curto circuito ou interrupção de energia na rede de baixa tensão na residência. A SANCOR SEGUROS se 

responsabilizará pelo envio de um profissional para conter a situação emergencial. 

 

 
Na hipótese de Evento Previsto (Raio, Dano Elétrico - caracterizado pela sobrecarga de energia), nos casos de 

falhas ou avarias nas instalações elétricas da residência cadastrada, ocasionada por raio ou sobrecarga de energia, 

que provoque a falta de energia no imóvel ou em alguma de suas dependências, a SANCOR SEGUROS se 

responsabilizará pelo envio do profissional para realizar os reparos necessários ao restabelecimento da energia 

elétrica. 

 

 
LIMITE: R$ 200,00 (duzentos reais) para Evento Previsto e R$ 100,00 (cem reais) para Problema Emergencial 

- 2 intervenções ao ano, independentemente do evento. 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 24 horas; 
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EXCLUSÕES: 
 

a) Quebra de parede, teto ou piso; 

b) Troca ou Instalação de fiação; 

c) Portão Elétrico/ Eletrônico, alarme, interfone, cerca elétrica, circuito de segurança, telefone, interfone, equipamento 

eletrônico, eletrodoméstico e eletroeletrônico, bem como qualquer serviço não descrito nas definições; 

d) Despesas com material que não seja considerado básico pela Assistência; 

e) Locação de andaime; 

f) Custos de execução do serviço que excederem os limites. 
 

 
2.4.4 DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO E CAIXA DE GORDURA 

 

Em caso de entupimento da caixa de gordura (aparente ou acessível através de tampas ou grelhas removíveis) ou 

tubulação de esgoto, que cause ou possa causar transbordo, devido à falta de escoamento dos detritos, a SANCOR 

SEGUROS enviará um profissional para executar a limpeza e desobstrução da caixa de gordura, executando a 

remoção e raspagem das placas e/ou o desentupimento da tubulação de esgoto, conforme necessidade e limite 

contratado. 

O serviço está limitado ao desentupimento de até 30m de tubulação ou limpeza de caixa de gordura de até 60 litros. 

Riscos Excluídos: 

- Eventos ou consequências causadas por dolo do usuário; 
 

- Problemas Emergenciais e suas consequências, decorrentes de alagamento provocado por chuvas, 

transbordamento de rios, córregos, lagos ou qualquer outro evento natural; 

- Despesas de qualquer natureza superiores aos limites contratados, ou ainda acionados diretamente pelo 

interessado, sem prévia autorização; 

- Remanejamento ou remoção de qualquer bem material, fixado ou não no imóvel (móveis, quadros, etc.), que 

obstrua, impeça ou inviabilize o acesso ao local para a normal execução do serviço de assistência; 

- Necessidade de quebra ou reforma em alvenaria; 
 

- Equipamentos de sucção (bombas, caminhões, caldeiras, etc.); 
 

- Equipamentos de detecção eletrônica; 
 

- Caixas com capacidade superior a 60L (padrão residencial); 
 

- Tubulações de esgoto superiores a 30 metros; 
 

- Falta de conservação dos encanamentos, bem caixa de gordura (avarias prévias); 
 

- Serviço de desobstrução ou desentupimento dos ramais hidráulicos ligados à caixa; 
 

- Remoção ou transporte de dejetos e resíduos; 
 

- Caixas de gordura ou desentupimento em imóveis que não sejam residenciais. 
 

- Desentupimento em tubulações de cerâmica (manilhas); 
 

- Limpeza de fossa séptica. 
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LIMITES: Até: R$ 200,00 e máximo de 2 intervenções por vigência. 
 

Nota: O limite apresentado é para a caixa de gordura ou a tubulação de esgoto, sendo que, caso seja necessária a 

execução dos dois serviços no mesmo atendimento, os custos poderão exceder ao limite contratado. Caso isso ocorra, 

será necessário o usuário arcar com a diferença das despesas, pagas diretamente ao prestador, lembrando que, os 

valores cobrados serão os mesmos pagos pela SANCOR SEGUROS. 

Horário de Atendimento: Horário Comercial. 
 

Observação: A responsabilidade pela remoção ou transporte de dejetos e resíduos são exclusivamente do 

proprietário ou ocupante do imóvel 
 
 

2.4.5 INSPEÇÃO DOMICILIAR 
 

A SANCOR SEGUROS garante a mão de obra profissional(is) especializado(s) para realizar(em) uma inspeção 

domiciliar preventiva e manutenção em alguns itens da residência cadastrada, podendo realizar, se tecnicamente 

possível, pequenos reparos, revisões ou instalações para os seguintes serviços: 

 

 
- Revisão de Instalação Elétrica: mão de obra para reajuste de contatos (disjuntor), identificação e troca de disjuntor; 

 

 
- Verificação de Possíveis Vazamentos: em registros, vedantes de torneiras, boia da caixa d’água, caixa acoplada, 

válvula de descarga, sifões e flexíveis, garantindo apenas a inspeção; 

 

 
- Lubrificação de Fechaduras e Dobradiças: o serviço poderá ser realizado em janelas, portas ou portões de 

madeira ou ferro, desde que não implique em desmontagem dos mesmos. Limitado a 10 janelas, portas ou portões 

no total; 

 
- Limpeza de Caixa D’água: até 2.000 litros, limitada a 01 única caixa d’água por residência, contemplando também 

o material para troca da boia caso essa esteja desgastada, para melhorar o serviço de limpeza e manutenção da 

caixa. O serviço será executado quando for tecnicamente possível o acesso à caixa d’água. Não estão contemplados 

neste serviço coletores de água. Estão excluídos os casos onde houver a necessidade da retirada de telhões de 

fibroamianto acima de 01 metro de comprimento, bem como retirada de telhas que possam danificar. Este serviço é 

exclusivo para casas; 

 

 
- Limpeza de Calhas: a limpeza de calhas consiste apenas na varredura e retirada de sujeira e detritos, de calhas 

com tubulação aparente e desde que tecnicamente possível, limitada a 15 metros. Não estão contemplados neste 

serviço coletores de água e/ou retirada de telhas. Serviço exclusivo para casas; 

 

 
- Substituição de Telhas: verificação e substituição de telhas quebradas e/ou avariadas. Substituição de até 15 

telhas (somente mão de obra para telhas de barro comuns, exceto as do tipo “Germânicas”). 
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- Caçamba - fornecimento de 1 (uma) caçamba para entulho pertinente a reforma, até 3 ou 5 dias (conforme 

legislação). 

LIMITE: Até 3 serviços - 1 intervenção por ano. 
 

OBSERVAÇÕES: 
 

a) O usuário terá direito a uma única inspeção domiciliar até o limite durante a vigência do serviço contratado. Na 

realização da inspeção domiciliar, se o usuário utilizar apenas parte dos itens disponíveis, NÃO TERÁ direito a outra 

inspeção domiciliar para os outros itens. Este serviço será colocado à disposição por meio de horário previamente 

agendado junto à SANCOR SEGUROS; 

b) A inspeção domiciliar somente será realizada a partir do momento em que o usuário tiver tomado as seguintes 

providências: 

- Comprar antecipadamente o material a ser substituído ou instalado pelo prestador, conforme orientações da 

central (ex.: lâmpadas, disjuntores, interruptores, buchas, parafusos, vidros, etc.); 

- Desligar o registro com 24 horas de antecedência, no caso de limpeza de caixa d’água. Atenção: A caixa não 

poderá estar totalmente vazia, pois poderá ocorrer a quebra acidental da caixa devido ao ressecamento; 

- Informar altura do “pé direito” do imóvel. 
 

c) Excepcionalmente nos casos de limpeza de caixa d’água, troca boia e calhas bem como lubrificação de fechaduras 

e dobradiças, o material será fornecido pelo prestador. 

d) Se, após o agendamento e envio do serviço, o usuário não estiver no local ou não tiver em seu poder todo o 

material necessário para a realização dos serviços, conforme orientação prévia da Central, será de sua 

responsabilidade o pagamento da locomoção e deslocamento do prestador. 

 

 
EXCLUSÕES: 

 

a) Despesas com materiais; 

b) Remoção de qualquer bem material, fixado ou não no imóvel, que obstrua o acesso ao local, ou torne inviável a 

execução normal de qualquer serviço de Inspeção Residencial. 

c) Serviços em edifícios ou em imóveis com mais de dois pavimentos a partir do nível da rua, telhados com inclinação 

superior a 35 graus que ofereça risco de acidente ao prestador; 

d) Custos de execução do serviço que excederem os limites acima; 

e) Locação de andaime. 
 
 

2.5 EXCLUSÕES GERAIS 
 

Não estão cobertos por esta assistência: 
 

- Serviços providenciados diretamente pelo usuário; 
 

- Eventos Previstos e/ou Problemas Emergenciais decorrentes de guerra, invasão, operação bélica, rebelião, 

revolução, vandalismo, greves e tumultos; 

- Eventos Previstos e/ou Problemas Emergenciais decorrentes de acidentes radioativos ou atômicos; 
 

- Confisco ou requisição por ordem de autoridades governamentais ou públicas; 
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- Despesas com peças de reposição ou para reparos, bem como gastos em hotéis e restaurantes não previstos nas 

garantias deste contrato; 

- Eventos decorrentes de problemas ocorridos anteriormente ao início do contrato ou que caracterizem falta de 

manutenção do imóvel; 

- Eventos ou consequências causadas por dolo do usuário; 
 

- Perdas ou danos ocasionados por incêndio ou explosão decorrente, direta ou indiretamente, de terremotos, erupção 

vulcânica, inundação ou qualquer outro convulsão da natureza; 

- Eventos Previstos e/ou Problemas Emergenciais, e suas consequências, decorrentes de alagamento provocado por 

chuvas, transbordamento de rios, córregos, lagos ou qualquer outro evento natural; 

- Despesas de qualquer natureza superiores aos limites de responsabilidade da SANCOR SEGUROS ou acionados 

diretamente pelo interessado, sem prévia autorização; 

- Despesas com locação de andaime; 
 

- Remanejamento ou remoção de qualquer bem material, fixado ou não no imóvel (móveis, quadros, etc.), que 

obstrua, impeça ou inviabilize o acesso ao local para a normal execução do serviço de assistência. 

- Serviços em locais altos, íngremes, escorregadios ou qualquer outro tipo de problema na execução, que possam o 

oferecer riscos de acidente ao prestador. 
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3.1 DEFINIÇÕES 
 

USUÁRIO: é a pessoa física ou jurídica titular ou usuária do serviço de assistência residencial, contratado junto à 

contratante. 

 
 

IMÓVEL: designa a área territorial (terreno + construções) da residência cadastrada, sempre dentro do território 

nacional, tal como especificado no cadastro. 

 
 

MANUTENÇÃO GERAL: designa o conjunto de cuidados técnicos para manter o imóvel em plenas condições de 

funcionamento. Os serviços a serem prestados pela SANCOR SEGUROS, no que se referem à Manutenção Geral, 

correspondem à prestação de serviço ao usuário nas especialidades definidas, englobando conservação, adequação, 

restauração e substituição preventiva. 

 
 

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 das 

seguintes situações: 

- ROUBO OU FURTO QUALIFICADO (caracterizado pela destruição ou rompimento de obstáculos para acesso à 

residência, como, por exemplo, arrombamento); 

- INCÊNDIO/RAIO/EXPLOSÃO; 
 

- DANO ELÉTRICO (caracterizado pela sobrecarga de energia); 
 

- DESMORONAMENTO; 
 

- VENDAVAL/GRANIZO/FUMAÇA; 
 

- ALAGAMENTO (dano por água proveniente, súbita e imprevistamente, de rupturas ou entupimentos da rede 

interna de água); 

- IMPACTO DE VEÍCULOS; 
 

- QUEDA DE AERONAVES. 
 

 
PROBLEMA EMERGENCIAL: Para os fins desta proposta, Problema 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, com serviços para as seguintes situações: 

 
 

PROBLEMAS HIDRÁULICOS: Vazamento em tubulações (aparentes), em PVC de 1 a 4 polegadas, torneiras, sifões, 

chuveiros, válvulas de descarga e registros. Desentupimento de ramais internos em pias, vasos sanitários e tanques, 

excluídos entupimentos de rede de esgoto que interligam as caixas de inspeção de gordura e esgoto da residência; 
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PROBLEMAS ELÉTRICOS: Tomadas queimadas, interruptores defeituosos, disjuntores e fusíveis danificados, 

chaves faca, troca de resistências de chuveiros (não blindados), torneiras elétricas decorrentes de problemas 

funcionais ou que possam vir a acarretar curto circuito ou interrupção de energia na residência. 

 
 

CHAVEIRO: Quebra da chave na fechadura, perda, roubo ou furto da(s) chave(s) de porta(s) de acesso ao imóvel. 
 

 

QUEBRA DE VIDROS: Para os fins desta proposta, Quebra de Vidro é um evento súbito, imprevisível, não intencional 

por parte do usuário, que resulte na quebra de vidros de portas e janelas externas, deixando o acesso ao imóvel 

vulnerável. 

OBS.: Os tipos de vidros cobertos são: canelado, liso ou martelado, desde que sejam transparentes e possuam até 

4 mm de espessura. A SANCOR SEGUROS não terá responsabilidade sobre a localização de vidros coloridos, fumês, 

temperados, jateados, especiais ou que estejam fora de linha de fabricação. A responsabilidade da SANCOR 

SEGUROS será tirar o usuário da situação emergencial, colocando um vidro transparente ou tapume e o serviço será 

encerrado. 

 
 

ASSISTÊNCIA: é o serviço que será prestado pela SANCOR SEGUROS - Assistência 24 Horas, obedecendo-se às 

condições gerais do contrato. 

 
 

ROUBO E FURTO: correspondem, respectivamente, às definições dadas pela Lei Penal Brasileira a esses eventos 

ocorridos no imóvel, desde que tenham sido oficialmente comunicados às Autoridades Competentes. 

 
 

PRESTADORES: são as pessoas físicas e jurídicas integrantes dos cadastros e registros da SANCOR SEGUROS, 

para serem selecionadas e/ou contratadas por sua conta, risco e de acordo com seus próprios critérios de escolha, 

para prestação dos serviços em suas várias modalidades. 

 
 

DOMICÍLIO DO USUÁRIO: é o Município de domicílio do usuário constante do cadastro. 
 

LIMITE: é o critério de limitação ou exclusão do direito ao serviço de assistência a ser prestado, estabelecido em 

função de: 

a) Modalidade do evento; 
 

b) Valor máximo de cada um dos serviços; 
 

c) Número máximo de acionamento de um Serviço de Assistência por um mesmo usuário dentro do período de 12 

(doze) meses. 

 

 
3.2 PRAZOS/VIGÊNCIAS 

 

O serviço de assistência será prestado durante a vigência do serviço contratado junto à contratante. 
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3.3 ÂMBITO TERRITORIAL 
 

Os serviços terão extensão para todo o território brasileiro. 
 
 

3.4 SERVIÇOS 

3.4.1 MANUTENÇÃO GERAL 
 

A SANCOR SEGUROS disponibiliza profissionais aptos para designar serviços de conservação e/ou pequena 

benfeitoria necessários ao imóvel. Os serviços a serem prestados pela SANCOR SEGUROS, no que se referem à 

Manutenção Geral, correspondem à prestação de serviço ao usuário nas especialidades definidas a seguir. 

 

 
A SANCOR SEGUROS se encarregará do envio de profissionais qualificados e credenciados, previamente 

selecionados, para reparos ou consertos na residência do usuário e/ou reparos e consertos de eletrodomésticos e 

eletroeletrônicos. 

A responsabilidade da SANCOR SEGUROS se limita ao envio dos profissionais nas especialidades abaixo, bem como 

ao pagamento do custo de visita e orçamentos dos profissionais, lembrando que os serviços a serem prestados, 

correspondem à prestação de serviços básicos ao usuário nas especialidades definidas a seguir. 

Serviços disponibilizados pela SANCOR SEGUROS: 
 
 

SERVIÇOS 24 HORAS: 
 

- Eletricistas; 
 

- Encanadores (exceto orçamento para detecção eletrônica de vazamentos); 
 

- Chaveiros. 
 

SERVIÇOS NO HORÁRIO COMERCIAL (de segunda a sexta das 8h às 18h): 
 

- Conserto de Eletrodomésticos (linha branca) e Eletroeletrônicos (linha marrom); 
 

- Pedreiros; 
 

- Vidraceiros (especialmente para vidros canelados, lisos ou martelados com até 4 mm de espessura, exclusivamente 

para portas e janelas internas ou externas, sendo excluído todo e qualquer tipo de espelho e vidro blindado); 

- Marceneiros (exclusivamente para portas, portões, grades e batentes, exceto móveis, mobílias, acessórios, tapetes 

e carpetes); 

- Serralheiros (exclusivamente para portas, portões, grades e trilhos que não contenham partes plásticas, acrílicas, 

vidros e madeira). A substituição de materiais complementares (roldanas, rodízios, polias e eixos) será inclusa na 

elaboração do orçamento mediante disponibilidade do prestador de serviços; 

- Pintores. 
 

Importante: 
 

a) Os custos de execução do(s) serviço(s) serão de responsabilidade exclusiva do usuário, obedecendo a uma tabela 

de preços diferenciada, previamente aprovada pela SANCOR SEGUROS. Os profissionais acima são
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compostos por pessoas jurídicas ou físicas selecionadas pela rede de prestadores da SANCOR SEGUROS, aptos a 

fornecer serviços com qualidade e garantia; 

b) O agendamento para serviços que não sejam emergenciais, o prazo para envio do prestador será de 48 horas, de 

segunda a sexta-feira; 

c) O usuário deverá consultar a Central para se informar se sua cidade possui prestador disponível. Não haverá 

deslocamento de prestadores entre municípios, sendo a assistência encerrada; 

d) Para conjunto de serviços os orçamentos são limitados a no máximo 02 por ano; 
 

e) Não será fornecido atendimento para construções de cômodos ou aumento da área construída do imóvel; 
 

f) Os serviços de eletrodomésticos e eletroeletrônicos são exclusivamente para: Eletrodomésticos (linha branca) - 

linha branca Fogão, Cooktop, Forno elétrico, Micro-ondas, Refrigerador (Geladeira), Freezer, Lavadora de Louças, 

Lavadora de Roupas, Tanquinho e Secadora de Roupas; Eletroeletrônicos (linha marrom) - Televisão (Convencional, 

Led, LCD e Plasma), Vídeo Cassete, Blu-ray Player, DVD, Aparelho de Som e Home-Theater; 

g) Os consertos de eletrodomésticos ou eletroeletrônicos de fabricação nacional estão disponíveis nas cidades que 

tenham prestadores credenciados. Não haverá deslocamento de prestadores entre municípios, sendo a assistência 

encerrada; 

h) Não será fornecido atendimento para construções ou aumento da área construída do imóvel, sendo o serviço 

exclusivo para pequenas benfeitorias do imóvel; 

i) A SANCOR SEGUROS não possui engenheiros e/ou arquitetos credenciados para acompanhamento de reformas 

que necessitem de projetos de qualquer natureza para execução; 

j) A SANCOR SEGUROS dará 03 meses de garantia sobre os serviços prestados pela nossa rede de prestadores. 
 
 

LIMITE: 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. 

 
 

3.4.2 CHAVEIRO 
 

Na hipótese de Evento Previsto (Arrombamento, Roubo ou Furto), se a residência cadastrada ficar vulnerável e for 

necessário o conserto de portas ou fechaduras, a SANCOR SEGUROS se encarregará do envio de um profissional 

para o reparo provisório ou, se possível, o definitivo. 

 

Na hipótese de Problema Emergencial (Perda, Quebra de chaves na fechadura, Roubo ou Furto de chaves) que 

impeça o acesso do usuário à residência, a SANCOR SEGUROS se encarregará do envio de um chaveiro para 

realização do serviço, ou seja, abertura e 01 (uma) confecção de chave (simples ou tetra) quando necessário. Não 

está prevista para esse serviço a cópia de novas chaves. 

 

LIMITE: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para Evento Previsto e R$ 100,00 (cem reais) para Problema 

Emergencial - 2 intervenções/ano para problema emergencial e 1 intervenção Evento Previsto. 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 24 horas. 
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OBSERVAÇÕES: 
 

a) Entende-se por acesso tanto a entrada como a saída do usuário ao imóvel, caso este esteja com problemas na 

fechadura da porta externa ou sem as chaves; 

b) Serviço disponível para portas e portões de acesso à residência; 

c) Este serviço não cobre chave eletrônica, digital ou magnética em qualquer caso; 

d) Excepcionalmente para crianças menores de 12 anos, deficiente físico ou mental, bem como idosos acima de 60 

anos, caso esteja(m) presa(s) em algum cômodo do imóvel, será enviado o profissional para prestar o atendimento; 

e) O custo de execução do serviço que exceder o limite será de responsabilidade exclusiva do usuário; 
 
 

f) A SANCOR SEGUROS se responsabiliza exclusivamente pela mão de obra até o limite, sendo que qualquer 

despesa com material será de responsabilidade do usuário. 

 
3.4.3 MÃO DE OBRA HIDRÁULICA 

 

Na hipótese de Problema Emergencial (Problemas Hidráulicos) - vazamento em tubulações (aparentes) em PVC de 

1 a 4 polegadas, ou em dispositivos hidráulicos como: torneiras, sifões, chuveiros, válvulas de descarga, boia de caixa 

d’água, caixa acoplada, registro, entupimento de ramais internos em pias, vasos sanitários e tanques, a SANCOR 

SEGUROS arcará com o custo de mão de obra para a contenção emergencial. 

 

 
Na hipótese de Alagamento (conforme descrito nas definições), nos casos em que o imóvel estiver alagado ou em 

risco de alagamento em função de eventos súbitos e fortuitos, alheios à vontade do usuário. Para essa situação a 

SANCOR SEGUROS enviará um profissional para conter provisoriamente a situação de alagamento. 

LIMITE: R$ 200,00 (duzentos reais) para Evento Previsto e para Problema Emergencial - 2 intervenções ao 

ano, independentemente do evento. 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 24 horas. 
 

IMPORTANTE: 
 

1. Para o fornecimento de assistência, só será considerado alagamento quando este for causado por ruptura de 

canos ou entupimento de ramais internos da tubulação, sem a intenção do usuário. 

2. O usuário deverá informar ao profissional o local exato da ruptura ou do vazamento. 

3. Quando tecnicamente possível, forneceremos a mão de obra para a troca de misturador em caso de problema 

emergencial. Não será fornecido o serviço em local em que para executar a fixação, seja necessária adaptação 

devido a divergências na espessura, bem como a remoção da pia, coluna ou gabinete. 

EXCLUSÕES: 
 

a) Quebra de parede, teto ou piso; 

b) Casos de inundação, enchentes ou eventos da natureza; 

c) Tubulações de esgoto e caixa de gordura; 

d) Reparos definitivos; 

e) Despesas com material; 

f) Locação de andaime; 

g) Custos de execução do serviço que excederem os limites; 
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h) Utilização de qualquer equipamento de detecção eletrônica; 

i) Tubulações e/ou conexões que não sejam de PVC (ex.: cobre, aço ou ferro); 

j) Assistência para materiais, equipamentos ou conexões fora de linha (flange de amianto, etc.). 
 
 

3.4.4 MÃO DE OBRA ELÉTRICA 
 

Na hipótese de Problema Emergencial (Problemas Elétricos), nos casos de 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) decorrentes de problema funcional ou que possam vir 

a acarretar curto circuito ou interrupção de energia na rede de baixa tensão na residência. A SANCOR SEGUROS se 

responsabilizará pelo envio de um profissional para conter a situação emergencial. 

 

 
Na hipótese de Evento Previsto (Raio, Dano Elétrico - caracterizado pela sobrecarga de energia), nos casos de 

falhas ou avarias nas instalações elétricas da residência cadastrada, ocasionada por raio ou sobrecarga de energia, 

que provoque a falta de energia no imóvel ou em alguma de suas dependências, a SANCOR SEGUROS se 

responsabilizará pelo envio do profissional para realizar os reparos necessários ao restabelecimento da energia 

elétrica. 

 

 
LIMITE: R$ 200,00 (duzentos reais) para Evento Previsto e para Problema Emergencial - 2 intervenções ao 

ano, independentemente do evento. 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 24 horas. 
 

EXCLUSÕES: 
 

a) Quebra de parede, teto ou piso; 

b) Troca ou Instalação de fiação; 

c) Portão Elétrico/ Eletrônico, alarme, interfone, cerca elétrica, circuito de segurança, telefone, interfone, equipamento 

eletrônico, eletrodoméstico e eletroeletrônico, bem como qualquer serviço não descrito nas definições; 

d) Despesas com material que não seja considerado básico pela Assistência; 

e) Locação de andaime; 

f) Custos de execução do serviço que excederem os limites. 
 
 

3.4.5 VIDRACEIRO 
 

Na hipótese de Quebra de Vidros de portas ou janelas externas, a SANCOR SEGUROS se encarregará do envio de 

um profissional qualificado para conter a situação ou, quando possível, executar os serviços definitivos, arcando com 

o custo de mão de obra e o material básico de reposição necessário. O material será vidro transparente básico 

(canelado, liso ou martelado, até 4 mm de espessura). A SANCOR SEGUROS não terá responsabilidade sobre a 

localização de vidros coloridos, fumês, temperados, jateados, especiais ou que estejam fora de linha de fabricação. 

 

 
LIMITE: R$ 100,00 (cem reais) - 2 intervenções ao ano. 

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Horário Comercial. 
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Obs.: Os custos de execução do serviço que excederem os limites serão de responsabilidade exclusiva do usuário. 

A escolha do material básico a ser utilizado fica a critério da SANCOR SEGUROS, cuja premissa é a resolução do 

problema em caráter emergencial, visando o não agravamento da situação. Caso não seja possível a realização do 

serviço de vidraceiro nos termos acima mencionados, a SANCOR SEGUROS fornecerá a colocação de tapume, 

neste caso o serviço será encerrado e o prestador não voltará para a troca do vidro. A SANCOR SEGUROS 

não se responsabiliza pela substituição de materiais idênticos aos existentes ou pela manutenção de questões 

estéticas da residência. 

 

 
3.4.6 LIMPEZA DA RESIDÊNCIA 

 

Na hipótese de Evento Previsto (Incêndio, Alagamento, Impacto de Veículos, Desmoronamento, Vendaval), se 

houver a necessidade de profissionais para a realização de serviços emergenciais de limpeza, para dar condições 

de habitação à residência sem descaracterização do evento previsto, a SANCOR SEGUROS se responsabilizará 

pelas despesas decorrentes desse serviço. 

Entende-se por condições de habitação a limpeza de pisos, paredes ou tetos para a retirada de sujeiras ou vestígios 

do evento que atrapalhem as condições de habitação do imóvel, desde que esta limpeza não descaracterize o evento 

previsto, fato causador do dano. 

 

 
LIMITE: R$ 200,00 (duzentos reais) - 1 intervenção ao ano. 

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Horário Comercial. 
 

EXCLUSÕES: 
 

a) Atos de vandalismo, invasão, arrombamento; 

b) Limpeza de resíduos provocados por atos de vandalismo; 

c) Serviços de faxina; 

d) Limpeza de bens móveis e resíduos que não tenham vínculo com o evento previsto; 

e) Despesa com material; 

f) Custos de execução do serviço que excederem os limites; 

g) Locação de caçamba para retirada de entulho ou sujeira. 
 
 

3.4.7 VIGILÂNCIA 
 

Na hipótese de Evento Previsto (Arrombamento, Roubo ou Furto Qualificado, Vendaval, Desmoronamento,  Impacto 

de Veículos, Queda de Aeronaves, Incêndio e Explosão), se a residência ficar vulnerável em função de danos às 

portas, janelas, fechaduras ou qualquer outra forma de acesso ao imóvel, a SANCOR SEGUROS providenciará a 

vigilância, até os limites estabelecidos, após tentativa de contenção emergencial aos locais avariados. 

LIMITE: R$ 500,00 (quinhentos reais) - 2 intervenções ao ano. 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 24 horas. 

Obs.: Os custos de execução do serviço que excederem os limites serão de responsabilidade exclusiva do usuário. 
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3.4.8 MUDANÇA E GUARDA-MÓVEIS 
 

Na hipótese de Evento Previsto (Alagamento, Arrombamento, Roubo ou Furto Qualificado, Vendaval, 

Desmoronamento, Impacto de Veículos, Queda de Aeronaves, Incêndio e Explosão), existindo a necessidade de 

reparos ou reformas que exijam a transferência de móveis e bens pertencentes à residência, a SANCOR SEGUROS 

se encarregará das despesas. 

Importante: A indicação do local para guarda dos objetos deverá ser fornecida pelo usuário, sendo que o limite é de 

ida e volta. 

 

 
LIMITE: Mudança (ida e volta) R$ 400,00 (quatrocentos reais) - 1 intervenção/ano; 

 

Guarda-Móveis R$ 400,00 (quatrocentos reais) - 1 intervenção/ano. 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Horário Comercial. 

Obs.: Os custos de execução do serviço que excederem os limites serão de responsabilidade exclusiva do usuário. 

Este serviço será oferecido nas capitais e nas cidades com mais de 100.000 habitantes. Para cidades sem 

infraestrutura consultar a Central de Atendimento. 

 

 
3.4.9 COBERTURA PROVISÓRIA DE TELHADOS 

 

Na hipótese de Evento Previsto (Roubo ou Furto Qualificado, Incêndio, Raio, Explosão, Desmoronamento, Vendaval, 

Granizo, Impacto de Veículos, Queda de Aeronaves), quando as telhas forem danificadas e necessitarem de 

substituição, a SANCOR SEGUROS providenciará se tecnicamente possível, a cobertura provisória do telhado com 

lona, plástico ou outro material a fim de proteger provisoriamente o imóvel. 

LIMITE: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) - 2 intervenções/ano. 
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 24 horas. 
 

IMPORTANTE: A responsabilidade pelo conserto do telhado será exclusivamente do usuário. 
 

EXCLUSÕES: 
 

a) Garantia após 48 horas da colocação da lona; 

b) Troca de telhas; 

c) Qualquer tipo de reparo em telhado, calhas, forros e beirais; 

d) Serviços em edifícios ou em imóveis com mais de dois pavimentos a partir do nível da rua, telhados com inclinação 

superior a 35 graus que ofereça risco de acidente ao prestador; 

e) Custos de execução do serviço que excederem os limites acima; 

f) Locação de andaime. 
 

 
3.4.10 BABY-SITTER 

 

Na hipótese de Evento Previsto (Roubo ou furto Qualificado, Incêndio, Raio, Explosão, Dano Elétrico, 

Desmoronamento, Vendaval, Granizo, Fumaça, Alagamento, Impacto de Veículos e Queda de Aeronaves) no imóvel, 

se o usuário sofrer dano físico de natureza grave e tiver que permanecer hospitalizado por período superior a 1 (um) 

dia, não havendo nenhum outro adulto ou familiar que possa tomar conta dos dependentes menores de 14 anos, a 
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SANCOR SEGUROS arcará com as despesas até o limite, com a contratação de uma baby-sitter ou utilização de um 

berçário. 

LIMITE: R$ 100,00 (cem e cinquenta reais) por dia, máximo de 3 diárias - 1 intervenção ao ano. 
 
 

3.4.11 SERVIÇOS DOMÉSTICOS PROVISÓRIOS 
 

Na hipótese de Evento Previsto (Roubo ou furto Qualificado, Incêndio, Raio, Explosão, Desmoronamento, Vendaval, 

Granizo, Fumaça, Alagamento, Impacto de Veículos e Queda de Aeronaves), se ocorrer acidente pessoal com o(a) 

usuário(a) e seja necessária sua hospitalização por período superior a 05 (cinco) dias, a SANCOR SEGUROS arcará 

com as despesas até o limite, com a contratação de uma faxineira ou empregada doméstica temporária. 

LIMITE: R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) - 1 intervenção ao ano. 
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 24 horas. 
 

 
OBS.: Os custos de execução do serviço que excederem os limites, assim como os custos com materiais, serão de 

responsabilidade do usuário. 

 
3.4.12 HOSPEDAGEM 

 

Na hipótese de Evento previsto (Roubo ou furto Qualificado, Incêndio, Raio, Explosão, Desmoronamento, Vendaval, 

Granizo, Fumaça, Alagamento, Impacto de Veículos e Queda de Aeronaves) se for verificada a impossibilidade de 

habitação do imóvel, a SANCOR SEGUROS se encarregará da reserva e pagamento de hotel até o limite previsto, 

independentemente do número de moradores. 

LIMITE: R$ 60,00 (sessenta reais) por dia, máximo de 2 dias (R$ 120,00) - 2 intervenções ao ano. 
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 24 horas. 
 

OBS.: Estão excluídas da garantia quaisquer despesas que não integrem a diária, tais como: telefonemas, frigobar e 

similares. 

 

 
3.4.13 RESTAURANTES E LAVANDERIAS 

 

Na hipótese de Evento Previsto (Roubo ou furto Qualificado, Incêndio, Raio, Explosão, Desmoronamento, Vendaval, 

Granizo, Fumaça, Alagamento, Impacto de Veículos e Queda de Aeronaves) se for verificada a impossibilidade de 

habitação do imóvel ou se tenham ficado inutilizáveis a cozinha e a área de serviço, a SANCOR SEGUROS arcará 

com as despesas até o limite, com restaurantes e/ou lavanderias. 

LIMITE: R$ 100,00 (cem reais) por dia, máximo de 2 dias (R$ 200,00) - 1 intervenção ao ano. 
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 24 horas. 
 

Obs.: Os custos de execução do serviço que excederem os limites serão de responsabilidade do usuário. 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 

 

 

 

3.4.14 GUARDA DE ANIMAIS DOMÉSTICOS 
 

Na hipótese de Evento Previsto (Roubo ou furto Qualificado, Incêndio, Raio, Explosão, Desmoronamento, Vendaval, 

Granizo, Fumaça, Alagamento, Impacto de Veículos e Queda de Aeronaves), se verificada a necessidade de 

desocupação do imóvel, e não havendo quem possa tomar conta dos animais domésticos, a SANCOR SEGUROS 

se encarregará com as despesas com a guarda em local apropriado. 

LIMITE: R$ 40,00 (quarenta reais) por dia por animal, máximo de 5 dias e 3 animais - 2 intervenções ao ano. 
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 24 horas. 
 

Obs.: A responsabilidade da SANCOR SEGUROS limita-se aos custos de estadia do animal. Os custos que 

excederem os limites serão de responsabilidade do usuário. 

 

 
3.4.15 REGRESSO ANTECIPADO 

 

Na hipótese de Evento Previsto (Roubo ou furto Qualificado, Incêndio, Raio, Explosão, Dano Elétrico, 

Desmoronamento, Vendaval, Granizo, Fumaça, Alagamento, Impacto de Veículos e Queda de Aeronaves) ou Quebra 

de Vidros, se o usuário estiver em viagem, dentro do território nacional, e for necessário o seu regresso em função de 

danos ao imóvel, a SANCOR SEGUROS providenciará uma passagem aérea na classe econômica para o seu retorno 

ou outro meio de transporte a critério da SANCOR SEGUROS. 

Com esta finalidade, a SANCOR SEGUROS poderá usar, negociar, providenciar, compensar, junto às companhias 

aéreas ou agentes de viagens e operadores turísticos, os bilhetes de transporte do usuário, caso ele tenha utilizado 

esse tipo de transporte, dentro ou fora do prazo estipulado, de forma a assegurar o retorno do mesmo. 

LIMITE: Meio de Transporte Alternativo a critério da SANCOR SEGUROS - 2 intervenções ao ano; 
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 24 horas; 
 

Obs.: Os custos de execução do serviço que excederem os limites serão de responsabilidade exclusiva do usuário. 

Esse serviço será fornecido desde que o usuário esteja a mais de 300 quilômetros do local ou o trajeto por via 

rodoviária seja superior a 5 (cinco) horas. 

 

 
3.4.16 RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO 

 

Na hipótese de utilização do serviço de Regresso Antecipado, caso o usuário necessite retornar ao local onde deixou 

o seu veículo, a SANCOR SEGUROS se responsabilizará pelo custo de uma passagem aérea na classe econômica 

ou outro meio de transporte, a critério da SANCOR SEGUROS, para que o veículo possa ser recuperado. 

LIMITE: Meio de Transporte Alternativo a critério da SANCOR SEGUROS - 2 intervenções ao ano; 
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 24 horas; 
 

Obs.: Os custos de execução do serviço que excederem os limites serão de responsabilidade exclusiva do usuário. 
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3.4.17 TRANSMISSÃO DE MENSAGENS 
 

Na hipótese em que o usuário entender necessário, terá a disposição a Central de Atendimento 24 horas da 

SANCOR SEGUROS, para a transmissão de mensagens urgentes a pessoas por ele indicadas (parentes ou 

empresa em que trabalha), dentro do Território Nacional. 

 
 

LIMITE: Ligações no Território Nacional; 
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 24 horas. 
 

 

3.4.18 DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO E CAIXA DE GORDURA 
 

Em caso de entupimento da caixa de gordura (aparente ou acessível através de tampas ou grelhas removíveis) ou 

tubulação de esgoto, que cause ou possa causar transbordo, devido à falta de escoamento dos detritos, a SANCOR 

SEGUROS enviará um profissional para executar a limpeza e desobstrução da caixa de gordura, executando a 

remoção e raspagem das placas e/ou o desentupimento da tubulação de esgoto, conforme necessidade e limite 

contratado. 

 

 
O serviço está limitado ao desentupimento de até 30m de tubulação ou limpeza de caixa de gordura de até 60 litros. 

 
 

Riscos Excluídos: 
 

- Eventos ou consequências causadas por dolo do usuário; 
 

- Problemas Emergenciais e suas consequências, decorrentes de alagamento provocado por chuvas, 

transbordamento de rios, córregos, lagos ou qualquer outro evento natural; 

- Despesas de qualquer natureza superiores aos limites contratados, ou ainda acionados diretamente pelo 

interessado, sem prévia autorização; 

- Remanejamento ou remoção de qualquer bem material, fixado ou não no imóvel (móveis, quadros, etc.), que 

obstrua, impeça ou inviabilize o acesso ao local para a normal execução do serviço de assistência; 

- Necessidade de quebra ou reforma em alvenaria; 
 

- Equipamentos de sucção (bombas, caminhões, caldeiras, etc.); 
 

- Equipamentos de detecção eletrônica; 
 

- Caixas com capacidade superior a 60L (padrão residencial); 
 

- Tubulações de esgoto superiores a 30 metros; 
 

- Falta de conservação dos encanamentos, bem caixa de gordura (avarias prévias); 
 

- Serviço de desobstrução ou desentupimento dos ramais hidráulicos ligados à caixa; 
 

- Remoção ou transporte de dejetos e resíduos; 
 

- Caixas de gordura ou desentupimento em imóveis que não sejam residenciais. 
 
 
 

- Desentupimento em tubulações de cerâmica (manilhas); 
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- Limpeza de fossa séptica. 

 

LIMITES: Até: R$ 250,00 e máximo de 2 intervenções por vigência. 
 

Nota: O limite apresentado é para a caixa de gordura ou a tubulação de esgoto, sendo que, caso seja necessária a 

execução dos dois serviços no mesmo atendimento, os custos poderão exceder ao limite contratado. Caso isso 

ocorra, será necessário o usuário arcar com a diferença das despesas, pagas diretamente ao prestador, lembrando 

que, os valores cobrados serão os mesmos pagos pela SANCOR SEGUROS. 

Horário de Atendimento: Horário Comercial. 
 

Observação: A responsabilidade pela remoção ou transporte de dejetos e resíduos são exclusivamente do 

proprietário ou ocupante do imóvel. 

 

 
3.4.19 LOCAÇÃO DE FREEZER, FOGÃO E GELADEIRA 

 

No caso de Evento Previsto (todos os eventos) na Residência Assistida que danifique freezer, fogão ou geladeira, 

a SANCOR SEGUROS providenciará a locação (incluindo gastos com transporte) de outros aparelhos. 

LIMITE: R$ 100,00 (cem reais)/dia - até 5 dias - 2 Intervenções/ano. 
 

 

3.4.20 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 

entrega e retirada do aparelho que for locado. 

LIMITE: R$ 30,00 (trinta reais) por evento. - 2 Intervenções por Ano. 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Comercial. 

 
 

3.4.21 LOCAÇÃO DE TELEVISÃO 
 

Se, em decorrência de evento previsto devidamente coberto pela apólice, for danificado o televisor, cuja falta afete a 

rotina cotidiana da família, a SANCOR SEGUROS se responsabilizará pela locação do aparelho televisor necessário 

para sua substituição. 

LIMITE: Até 7 dias uteis, limitado ao total de R$ 250,00. Até 2 intervenções por vigência. 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Comercial. 

 
 

3.5 EXCLUSÕES GERAIS 
 

Não estão cobertos por esta assistência: 
 

- Serviços providenciados diretamente pelo usuário; 
 

- Eventos Previstos e/ou Problemas Emergenciais decorrentes de guerra, invasão, operação bélica, rebelião, 

revolução, vandalismo, greves e tumultos; 

- Eventos Previstos e/ou Problemas Emergenciais decorrentes de acidentes radioativos ou atômicos; 

 
 

- Confisco ou requisição por ordem de autoridades governamentais ou públicas; 
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- Despesas com peças de reposição ou para reparos, bem como gastos em hotéis e restaurantes não previstos nas 

garantias deste contrato; 

- Eventos decorrentes de problemas ocorridos anteriormente ao início do contrato ou que caracterizem falta de 

manutenção do imóvel; 

- Eventos ou consequências causadas por dolo do usuário; 
 

- Perdas ou danos ocasionados por incêndio ou explosão decorrente, direta ou indiretamente, de terremotos, 

erupção vulcânica, inundação ou qualquer outro convulsão da natureza; 

- Eventos Previstos e/ou Problemas Emergenciais, e suas consequências, decorrentes de alagamento provocado 

por chuvas, transbordamento de rios, córregos, lagos ou qualquer outro evento natural; 

- Despesas de qualquer natureza superiores aos limites de responsabilidade da SANCOR SEGUROS ou acionados 

diretamente pelo interessado, sem prévia autorização; 

- Despesas com locação de andaime; 
 

- Remanejamento ou remoção de qualquer bem material, fixado ou não no imóvel (móveis, quadros, etc.), que 

obstrua, impeça ou inviabilize o acesso ao local para a normal execução do serviço de assistência. 

- Serviços em locais altos, íngremes, escorregadios ou qualquer outro tipo de problema na execução, que possam o 

oferecer riscos de acidente ao prestador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELETROASSIST 
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3.6 DEFINIÇÕES 
 

O Eletroassist administra a mão-de-obra e componentes até o limite de cobertura e dependendo do plano contratado, 

para o conserto do eletrodoméstico com até 06 anos de fabricação, afetado pela ocorrência de um defeito. 

O horário para agendamento da visita técnica será das 8h às 18h de segunda a sexta, conforme disponibilidade do 

técnico responsável. 

Obs.: Fica a critério da Assistência a escolha pelo técnico responsável. O usuário não poderá solicitar o envio de 

outro técnico para realizar o serviço. 

Os custos de execução do serviço que excederem o limite serão de responsabilidade exclusiva do usuário. 
 
 

USUÁRIO: é a pessoa física contratante ou beneficiária do plano de Assistência 24 horas contratado junto à 

contratante. 

 

 
PRODUTO: é o eletrodoméstico nacional pertencente(s) e utilizado(s) única e exclusivamente nas dependências do 

imóvel cadastrado, com as peças originais do Fabricante e com até 6 (seis) anos de idade de fabricação (constante 

na NF) no momento do Defeito. 

 

 
DEFEITO: é uma falha ou pane de fabricação de origem elétrica, eletrônica, mecânica ou outra que impeça o 

funcionamento ou uso normal do produto; 

 

 
FABRICANTE: é a empresa nacional que originalmente manufaturou ou montou o produto; 

 

 

GARANTIA DO FABRICANTE: é a garantia inicial oferecida pelo Fabricante e prevista no Certificado de Garantia ou 

Manual do Produto; 

 

 
REDE DE PRESTADORES: são as pessoas físicas e jurídicas integrantes dos cadastros e registros da SANCOR 

SEGUROS, devidamente selecionadas e qualificadas, aptas para prestação dos serviços de conserto de 

eletrodomésticos. 

 

 
3.7 PRAZOS+/VIGÊNCIAS 

 

O serviço de assistência será prestado durante a vigência do serviço contratado junto à contratante. 

 
 
 
 
 
 

3.8 ÂMBITO TERRITORIAL 
 

A SANCOR SEGUROS está preparada para atender de acordo com as condições do produto em todas as capitais e 
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nas grandes cidades brasileiras, através de uma rede de Assistência Técnica credenciada e especializada. Nas 

demais cidades que não tenham infraestrutura consultar a Central de Atendimento para orientações. 

 

 
3.9 CARÊNCIA 

 

Após contratação, o usuário terá uma carência de 30 dias para a 1ª utilização do produto de Assistência Eletroassist. 

 

 
3.10 SERVIÇOS 

3.10.1 MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS 
 

Na ocorrência de defeito técnico com o eletrodoméstico, a SANCOR SEGUROS arcará com o custo de mão de obra 

para conserto (conforme contratado). Estarão cobertos exclusivamente os equipamentos de uso doméstico e fora de 

cobertura da garantia do fabricante, que guarnecem a residência coberta (SOMENTE um item por tipo de produto) e 

sejam de fabricantes que possuam rede de assistência técnica autorizada no país com disponibilidade de peças de 

reposição: 

 

 
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. 
 

Os eletrodomésticos elegíveis para a cobertura devem possuir até 06 (seis) anos de idade na data da ocorrência do 

defeito, conforme plano de cobertura contratado. A idade será verificada através da nota fiscal de compra ou do n.º 

de série do eletrodoméstico. 

 

 
Limite: Mão de Obra até R$ 200,00 (duzentos reais) por evento - 02 acionamentos/ano. Evento Previsto 

(Incêndio, raio, explosão, dano elétrico, vendaval, granizo, fumaça e alagamento). 

 

 
Limite: Mão de Obra até R$ 100,00 (cem reais) por evento - 02 acionamentos/ano. 

 

Defeito Técnico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.11 EXCLUSÕES GERAIS 
 

Estarão excluídos desta cobertura os seguintes defeitos ou falhas: 
 

- Serviços providenciados diretamente pelo usuário. 
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- Produtos Importados e/ou que não possuam peças disponíveis para substituição; 
 

- Defeitos previstos pela Garantia do Fabricante durante a sua vigência, além dos que o Fabricante, a qualquer tempo, 

esteja obrigado a reparar em decorrência de lei, condenação judicial ou ocorrência de “recall” e ainda as ocorrências 

pelas quais tenham se responsabilizado através de qualquer meio de comunicação; 

- Causado por: fogo, acidente de qualquer tipo, atos decorrentes da natureza, roubo, furto, arrombamento, 

vandalismo, tumulto, motim, rebelião, revolta, revolução, força militar, danos intencionais, utilização inadequada ou 

negligência do usuário, caso fortuito ou de força maior, etc.; 

- Qualquer oxidação (exemplo: ferrugem) em qualquer parte do Produto ou qualquer Defeito causado por esta; 
 

- Causado por derramamento ou contaminação de quaisquer líquidos no Produto e/ou exposição à umidade ou calor 

excessivo; 

- Causado por falta de limpeza, conservação, manutenção periódica ou preventiva; 
 

- Causado por instalação ou montagem incorreta ou inadequada; 
 

- Causado por transporte impróprio ou inadequado; 
 

- Ocorrido antes do início e/ou informado após o término da vigência; 
 

- Decorrente de revisão ou conserto do Produto efetuado por pessoa ou empresa não indicada pela Central de 

Atendimento; 

- Causado por variação de tensão (voltagem) elétrica; utilização em tensão (voltagem) elétrica incorreta ou fora dos 

parâmetros indicados no Produto; 

- Causados por partes, peças e componentes que são consumíveis ou sofram desgaste natural tais como: filtros e 

feltros de limpeza, tubos, mangueiras e drenos, gaxetas e borrachas vedadoras, botões e puxadores, pés e calços de 

sustentação, etc., independentemente da origem do problema; 

- Produto cujo número de identificação, do chassi ou de série tenha sido removido e/ou adulterado; 
 

- Lâmpadas, espelhos ou quaisquer componentes de vidro do Produto; 
 

- Qualquer tipo de acessório como frontal da porta, prateleiras, gavetas, dispenser, corrediças, tampas, etc., assim 

como quaisquer outros acessórios não previstos pela Garantia do Fabricante; 

- Quaisquer danos estéticos no Produto como: arranhões, riscos, marcas, pontadas ou amassados; painéis, tampas 

ou botões trincados ou quebrados; pinturas e acabamentos manchados, removidos ou descascados; sujeira; desgaste 

ou desbotamento pelo uso ou limpeza constante. Estão excluídos deste serviço os seguintes custos: 

- Custos de conserto, atendimento, deslocamentos, inspeção e avaliação técnica ao Produto que não apresentar 

Defeito ou decorrer de causas ou defeitos não previstos pela Assistência; 

- Quaisquer custos para serviços de: instalação ou desinstalação, montagem ou desmontagem, limpeza ou 

lubrificação, regulagem, reapertos ou alinhamentos, manutenção de caráter periódico ou preventivo do Produto; 
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- Quaisquer custos se ocorrer qualquer alteração no Produto ou se o mesmo for utilizado de maneira não 

recomendada pelo Fabricante, incluindo, mas não se limitando, a falha de uma peça feita sob encomenda ou 

acrescentada ao Produto; 

- Custos e qualquer responsabilidade por dano à propriedade, por lesão ou morte de qualquer pessoa que decorra 

do manuseio, operação, conservação ou uso do Produto, esteja ou não relacionado com as partes, peças ou 

componentes previstos pelo Seguro Residência; custos e qualquer responsabilidade por perda de uso, tempo, lucro, 

inconveniência ou qualquer outra perda do usuário e/ou de terceiros decorrente de um Defeito no Produto. 

- Caso exista a necessidade de locação de andaime ou escada com altura superior ao praticado (7 metros), o serviço 

não poderá ser disponibilizado. 

 

 
IMPORTANTE: Não haverá reembolso, em qualquer hipótese, de gastos relativos a serviços organizados, 

contratados e/ou executados pelo próprio e/ou por terceiros, sem a prévia e expressa autorização da SANCOR 

SEGUROS. 

O Cliente poderá perder o direito à cobertura do produto Conserto de Eletrodomésticos quando houver Defeito ou 

custos oriundos de reclamação fraudulenta tais como: falsificar documentos; alterar ou falsificar Produto com direito 

à cobertura; fornecer informações não verídicas. Nestes casos a cobertura de Conserto de Eletrodomésticos estará 

automaticamente encerrada. 
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3.12 INSPEÇÃO DOMICILIAR 
 

A SANCOR SEGUROS garante a mão de obra profissional(is) especializado(s) para realizar(em) uma inspeção 

domiciliar preventiva e manutenção em alguns itens da residência cadastrada, podendo realizar, se tecnicamente 

possível, pequenos reparos, revisões ou instalações para os seguintes serviços: 

 

 
- Revisão de Instalação Elétrica: mão de obra para reajuste de contatos (disjuntor), identificação e troca de disjuntor; 

- Verificação de Possíveis Vazamentos: em registros, vedantes de torneiras, boia da caixa d’água, caixa acoplada, 

válvula de descarga, sifões e flexíveis, garantindo apenas a inspeção; 

- Chaveiro: mão de obra para instalação de olho mágico somente em porta de madeira; 
 

- Lubrificação de Fechaduras e Dobradiças: o serviço poderá ser realizado em janelas, portas ou portões de 

madeira ou ferro, desde que não implique em desmontagem dos mesmos. Limitado a 10 janelas, portas ou portões 

no total; 

- Limpeza de Caixa D’água: até 2.000 litros, limitada a 01 única caixa d’água por residência, contemplando também 

o material para troca da boia caso essa esteja desgastada, para melhorar o serviço de limpeza e manutenção da 

caixa. O serviço será executado quando for tecnicamente possível o acesso à caixa d’água. Não estão contemplados 

neste serviço coletores de água. Estão excluídos os casos onde houver a necessidade da retirada de telhões de 

fibroamianto acima de 01 metro de comprimento, bem como retirada de telhas que possam danificar. Este serviço é 

exclusivo para casas; 

- Limpeza de Calhas: a limpeza de calhas consiste apenas na varredura e retirada de sujeira e detritos, de calhas 

com tubulação aparente e desde que tecnicamente possível, limitada a 15 metros. Não estão contemplados neste 

serviço coletores de água e/ou retirada de telhas. Serviço exclusivo para casas; 

- Substituição de Telhas: verificação e substituição de telhas quebradas e/ou avariadas. Substituição de até 15 

telhas (somente mão de obra para telhas de barro comuns, exceto as do tipo “Germânicas”). 

- Caçamba - fornecimento de 1 (uma) caçamba para entulho pertinente a reforma, até 3 ou 5 dias (conforme 

legislação). 

 
 

LIMITE: Até 3 serviços - 1 intervenção por ano. 

INSPEÇÃO DOMICILIAR 
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OBSERVAÇÕES: 
 

a) O usuário terá direito a uma única inspeção domiciliar até o limite durante a vigência do serviço contratado. Na 

realização da inspeção domiciliar, se o usuário utilizar apenas parte dos itens disponíveis, NÃO TERÁ direito a outra 

inspeção domiciliar para os outros itens. Este serviço será colocado à disposição por meio de horário previamente 

agendado junto à SANCOR SEGUROS; 

b) A inspeção domiciliar somente será realizada a partir do momento em que o usuário tiver tomado as seguintes 

providências: 

- Comprar antecipadamente o material a ser substituído ou instalado pelo prestador, conforme orientações da 

central (ex.: lâmpadas, disjuntores, interruptores, buchas, parafusos, vidros, etc.); 

- Desligar o registro com 24 horas de antecedência, no caso de limpeza de caixa d’água. Atenção: A caixa não 

poderá estar totalmente vazia, pois poderá ocorrer a quebra acidental da caixa devido ao ressecamento; 

- Informar altura do “pé direito” do imóvel. 
 

c) Excepcionalmente nos casos de limpeza de caixa d’água, troca boia e calhas bem como lubrificação de fechaduras 

e dobradiças, o material será fornecido pelo prestador. 

d) Se, após o agendamento e envio do serviço, o usuário não estiver no local ou não tiver em seu poder todo o 

material necessário para a realização dos serviços, conforme orientação prévia da Central, será de sua 

responsabilidade o pagamento da locomoção e deslocamento do prestador. 

 

 
EXCLUSÕES: 

 

a) Despesas com materiais; 

b) Remoção de qualquer bem material, fixado ou não no imóvel, que obstrua o acesso ao local, ou torne inviável a 

execução normal de qualquer serviço de Inspeção Residencial. 

c) Serviços em edifícios ou em imóveis com mais de dois pavimentos a partir do nível da rua, telhados com inclinação 

superior a 35 graus que ofereça risco de acidente ao prestador; 

d) Custos de execução do serviço que excederem os limites acima; 

e) Locação de andaime. 
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4.1 DEFINIÇÕES 

 

USUÁRIO: é a pessoa física ou jurídica titular ou usuária do plano de assistência a empresas, contratado junto à 

contratante. 

 

 
IMÓVEL: designa a área territorial (terreno + construções) da empresa coberta, sempre dentro do território nacional, 

tal como especificado no cadastro. 

 

 
MANUTENÇÃO GERAL: designa o conjunto de cuidados técnicos para manter o imóvel em plenas condições de 

funcionamento. Os serviços a serem prestados pela SANCOR SEGUROS, no que se referem à Manutenção Geral, 

correspondem à prestação de serviço ao usuário nas especialidades definidas, englobando conservação, adequação, 

restauração e substituição preventiva. 

 

 
EVENTO PREVISTO: evento externo, súbito e fortuito, involuntário por parte do usuário ou de seus prepostos, que 

provoque danos materiais no imóvel e/ou resulte em ferimentos nos seus ocupantes, decorrente das seguintes 

situações: 

- ROUBO OU FURTO QUALIFICADO (caracterizado pela destruição ou rompimento de obstáculos para acesso à 

empresa, como por exemplo, arrombamento); 

- INCÊNDIO/RAIO/EXPLOSÃO; 
 

- DANO ELÉTRICO (caracterizado pela sobrecarga de energia); 
 

- DESMORONAMENTO; 
 

- VENDAVAL/GRANIZO/FUMAÇA; 
 

- ALAGAMENTO (danos por água, proveniente súbita e imprevistamente de rupturas ou entupimentos da rede interna 

de água); 

- IMPACTO DE VEÍCULOS; 
 

- QUEDA DE AERONAVES. 
 
 

PROBLEMAS EMERGENCIAIS: eventos súbitos, inesperados, ocasionados pela danificação ou desgaste de 

materiais no imóvel, independente da ocorrência de Evento Previsto, que exigem um atendimento imediato para evitar 

a seriedade dos danos ou diminuir suas consequências, em caráter exclusivamente reparatório, com serviços 

previstos para as seguintes situações: 

 

 
- PROBLEMAS HIDRÁULICOS: Vazamento em tubulações (aparentes), em PVC de 1 a 4 polegadas, torneiras, 

sifões, chuveiros, válvulas de descarga, registros, entupimento de ramais internos em pias, vasos sanitários e tanques, 

excluídos entupimentos provenientes da caixa de inspeção de gordura e esgoto da empresa; 
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- PROBLEMAS ELÉTRICOS: Tomadas queimadas, interruptores defeituosos, disjuntores e fusíveis danificados, 

chaves faca, troca de resistências de chuveiros (não blindados) decorrentes de problemas funcionais ou que possam 

vir a acarretar curto circuito ou interrupção de energia na empresa; 

- CHAVEIRO: Quebra da chave na fechadura, perda, roubo ou furto da(s) chave(s) de porta(s) de acesso ao imóvel. 
 

- QUEBRA DE VIDROS: evento súbito, imprevisível, não intencional por parte do usuário, que resulte na quebra de 

vidros de portas, vitrines e janelas externas, deixando o acesso à empresa vulnerável. 

Obs.: Os tipos de vidros cobertos são: canelado, liso ou martelado, sendo transparente e até 4 mm de espessura. A 

SANCOR SEGUROS não terá responsabilidade sobre a localização de vidros coloridos, fumês, temperados, jateados, 

especiais ou que estejam fora de linha de fabricação. A responsabilidade da SANCOR SEGUROS será tirar o usuário 

da situação emergencial, colocando um vidro transparente ou tapume e o serviço será encerrado. 

 
 

ASSISTÊNCIA: é o serviço que será prestado pela SANCOR SEGUROS, obedecendo-se às condições gerais do 

contrato. 

 

 
ROUBO E FURTO: correspondem, respectivamente, às definições dadas pela Lei Penal Brasileira a esses eventos 

ocorridos no imóvel, desde que tenham sido oficialmente comunicados às Autoridades Competentes. 

 

 
PRESTADORES: são as pessoas físicas e jurídicas integrantes dos cadastros e registros da SANCOR SEGUROS, 

para serem selecionadas e/ou contratadas por sua conta, risco e de acordo com seus próprios critérios de escolha, 

para prestação dos serviços em suas várias modalidades. 

 
DOMICÍLIO DO USUÁRIO: é o Município de domicílio do usuário constante do cadastro. 

 

 
LIMITE: é o critério de limitação ou exclusão do direito ao serviço de assistência a ser prestado, estabelecido em 

função de: 

a) Modalidade do evento; 
 

b) Valor máximo de cada um dos serviços; 
 

c) Número máximo de acionamento de um Serviço de Assistência por um mesmo usuário dentro do período de 12 

(doze) meses. 

 

 
4.2 PRAZOS/VIGÊNCIAS 

 

O serviço de assistência será prestado durante a vigência do serviço contratado junto à contratante. 
 
 

4.3 ÂMBITO TERRITORIAL 
 

Os serviços terão extensão para todo o território brasileiro. 
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4.4 SERVIÇOS 

4.4.1 MANUTENÇÃO GERAL 
 

A SANCOR SEGUROS disponibiliza profissionais aptos para designar serviços de conservação e/ou pequena 

benfeitoria necessárias à empresa. Os serviços a serem prestados pela SANCOR SEGUROS, no que se referem à 

Manutenção Geral, correspondem à prestação de serviço ao usuário nas especialidades definidas a seguir. 

A SANCOR SEGUROS se encarregará do envio de profissionais devidamente qualificados e previamente 

selecionados para reparos ou consertos na empresa. A responsabilidade da SANCOR SEGUROS se limita ao envio 

dos profissionais para qualquer das especialidades abaixo, bem como ao pagamento do custo de visita e orçamentos 

dos profissionais. 

Serviços disponibilizados pela SANCOR SEGUROS: 
 

SERVIÇOS 24 HORAS: 
 

- Eletricistas; 
 

- Encanadores; 
 

- Chaveiros. 
 

SERVIÇOS NO HORÁRIO COMERCIAL: 
 

- Pedreiros; 
 

- Vidraceiros; 
 

- Marceneiros e serralheiros; 
 

- Pintores. 
 

Importante: Os custos de execução do(s) serviço(s) serão de responsabilidade exclusiva do usuário, obedecendo a 

uma tabela de preços diferenciada, previamente aprovada pela SANCOR SEGUROS. Os profissionais acima são 

compostos por pessoas jurídicas ou físicas selecionadas pela rede de prestadores da SANCOR SEGUROS, aptos a 

fornecer serviços com qualidade e garantia. 

LIMITE: 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. 

Obs.: O usuário deverá consultar a Central para se informar se sua cidade tem prestador disponível. 
 

Exclusões: Reformas que necessitem acompanhamento de engenheiros e/ou arquitetos, bem como reformas que 

necessitem de projetos de qualquer natureza para sua execução. 

Atenção: Não nos responsabilizamos por serviços negociados diretamente com os nossos prestadores. 
 

A SANCOR SEGUROS dará 3 meses de garantia sobre os serviços prestados pela nossa rede de prestadores. 

 

4.4.2 SERVIÇO DE CHAVEIRO 
 

Na hipótese de Evento Previsto (Arrombamento, Roubo ou Furto), se a empresa cadastrada ficar vulnerável e for 

necessário o conserto de portas ou fechaduras, a SANCOR SEGUROS se encarregará do envio de um profissional 

para o reparo provisório ou, se possível, o definitivo ou ainda a colocação de tapume quando impossível conter a 

situação por estes meios. 
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Na hipótese de Problema Emergencial (Perda, Quebra de chaves na fechadura, Roubo ou Furto de chaves), que 

impeça o acesso do usuário à empresa, a SANCOR SEGUROS se encarregará do envio de um chaveiro para 

realização do serviço, ou seja, abertura e 01 (uma) cópia de chave (simples ou tetra) quando necessário. Não está 

prevista para esse serviço a confecção de novas chaves. 

Limite: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para Evento Previsto e R$ 100,00 (cem reais) para Problema 

Emergencial (2 intervenções/ano para Problema Emergencial e 1 intervenção Evento Previsto). 

Horário de Atendimento: 24 horas. 
 

 

Observações: 
 

a) Entende-se por acesso tanto a entrada como a saída do usuário a empresa, caso este esteja com problemas na 

fechadura da porta externa ou sem as chaves; 

b) Serviço disponível para portas e portões de acesso à empresa; 

c) Este serviço não cobre chave eletrônica em qualquer caso; 

d) O custo de execução do serviço que exceder o limite será de responsabilidade exclusiva do usuário; 

e) A SANCOR SEGUROS se responsabiliza exclusivamente pela mão de obra até o limite, sendo que qualquer 

despesa com material será de responsabilidade do usuário. 

 

4.4.3 SERVIÇO DE HIDRÁULICA 
 

Na hipótese de Problema Emergencial (Problemas Hidráulicos) - vazamento em tubulações (aparentes) em PVC de 

1 a 4 polegadas ou em dispositivos hidráulicos como: torneiras, sifões, chuveiros, válvulas de descarga, boia de caixa 

d’água, caixa acoplada, registros, entupimento de ramais internos em pias, vasos sanitários e tanques, a SANCOR 

SEGUROS arcará com o custo de mão-de-obra para a contenção emergencial. Este serviço não cobre tubulações de 

esgoto e caixas de gordura que venham a acarretar alagamento no imóvel. 

 

 
Na hipótese de Alagamento (conforme descrito nas definições), nos casos em que o imóvel estiver alagado ou em 

risco de alagamento em função de eventos súbitos e fortuitos, alheios à vontade do usuário. Para essa situação a 

SANCOR SEGUROS enviará um profissional para conter provisoriamente a situação de alagamento. 

LIMITE: R$ 300,00 (trezentos reais) para Evento Previsto e para Problema Emergencial - 2 intervenções ao 

ano (independente do evento). 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 24 horas. 
 

Observações: 
 

1) Para o fornecimento de assistência, só será considerado alagamento quando este for causado por ruptura de 

canos ou entupimento de ramais internos da tubulação, sem a intenção do usuário. 

2) O usuário deverá informar ao profissional o local exato da ruptura ou do vazamento. 
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Exclusões: 
 

a) Quebra de parede, teto ou piso; 

b) Casos de inundação, enchentes ou eventos da natureza; 

c) Tubulações de esgoto e caixa de gordura; 

d) Reparos definitivos; 

e) Despesas com material; 

f) Locação de andaime; 

g) Custos de execução do serviço que excederem os limites; 

h) Utilização de qualquer equipamento de detecção eletrônica; 

i) Tubulações e/ou conexões que não sejam de PVC (ex.: cobre, aço ou ferro); 

j) Assistência para materiais, equipamentos ou conexões fora de linha (flange de amianto, etc.). 
 

 
4.4.4 MÃO DE OBRA ELÉTRICA 

 

Na hipótese de Problema Emergencial (Problemas Elétricos), nos casos de 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) decorrentes de problema funcional ou que possam 

vir a acarretar curto circuito ou interrupção de energia na rede de baixa tensão da empresa. A SANCOR SEGUROS 

se responsabilizará pelo envio do profissional para conter a situação emergencial. 

 
 

Na hipótese de Evento Previsto (Raio, Dano Elétrico - caracterizado pela sobrecarga de energia), nos casos de 

falhas ou avarias nas instalações elétricas da empresa, ocasionadas por raio ou sobrecarga de energia, que 

provoquem a falta de energia no imóvel ou em alguma de suas dependências comuns. A SANCOR SEGUROS se 

responsabilizará pelo envio do profissional para realizar os reparos necessários ao restabelecimento da energia 

elétrica, quando não envolver cabine primária e/ou gerador de energia. 

LIMITE: R$ 200,00 (duzentos reais) para Evento Previsto e para Problema Emergencial - 2 intervenções ao 

ano (independentemente do evento). 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 24 horas. 
 

 

EXCLUSÕES: 
 

a) Quebra de parede, teto ou piso; 

b) Troca ou Instalação de fiação; 

c) Portão Elétrico/ Eletrônico, alarme, interfone, cerca elétrica, circuito de segurança, telefone, interfone, equipamento 

eletrônico, eletrodoméstico e eletroeletrônico, bem como qualquer serviço não descrito nas definições; 

d) Despesas com material; 

e) Locação de andaime; 

f) Custos de execução do serviço que excederem os limites. 
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4.4.5 VIDRACEIRO 
 

Na hipótese de Quebra de Vidros de portas, vitrines ou janelas externas, a SANCOR SEGUROS se encarregará do 

envio de um profissional qualificado para conter a situação ou, quando possível, executar os serviços definitivos, 

arcando com o custo de mão de obra e o material básico de reposição necessário. O material será vidro transparente 

básico (canelado, liso ou martelado, até 4 mm de espessura). A SANCOR SEGUROS não terá responsabilidade sobre 

a localização de vidros coloridos, fumês, temperados, jateados, especiais ou que estejam fora de linha de fabricação. 

 

 
LIMITE: R$ 100,00 (cem reais) - 2 intervenções/ano. 

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Horário Comercial. 
 

OBS.: Os custos de execução do serviço que excederem os limites acima serão de responsabilidade exclusiva do 

usuário. A escolha do material básico a ser utilizado fica a critério da SANCOR SEGUROS, cuja premissa é a 

resolução do problema em caráter emergencial, visando o não agravamento da situação. Caso não seja possível a 

realização do serviço de vidraceiro nos termos acima mencionados, a SANCOR SEGUROS fornecerá a colocação de 

tapume, neste caso o serviço será encerrado e o prestador não voltará para a troca do vidro. A SANCOR 

SEGUROS não se responsabiliza pela substituição de materiais idênticos aos existentes ou pela manutenção de 

questões estéticas da empresa. 

 

 
4.4.6 LIMPEZA DA EMPRESA 

 

Na hipótese de Evento Previsto (Incêndio, Alagamento, Impacto de Veículos, Desmoronamento, Vendaval), se 

houver a necessidade de profissionais para a realização de serviços emergenciais de limpeza, para dar condições 

de habitação à empresa sem descaracterização do evento previsto, a SANCOR SEGUROS se responsabilizará pelas 

despesas decorrentes desse serviço. 

Entende-se por condições de habitação a limpeza de pisos, paredes ou tetos para a retirada de sujeiras ou vestígios 

do evento que atrapalhem as condições de habitação do imóvel, desde que esta limpeza não descaracterize o evento 

previsto, fato causador do dano. 

LIMITE: R$ 400,00(quatrocentos reais) - 2 intervenções/ano. 
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Horário Comercial. 
 

EXCLUSÕES: 
 

a) Atos de vandalismo, invasão, arrombamento; 

b) Limpeza de resíduos provocados por atos de vandalismo; 

c) Serviços de faxina; 

d) Limpeza de bens móveis e resíduos que não tenham vínculo com o evento previsto; 

e) Despesa com material; 

f) Custos de execução do serviço que excederem os limites; 

g) Locação de caçamba para retirada de entulho ou sujeira. 
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4.4.7 VIGILÂNCIA 
 

Na hipótese de Evento Previsto (Arrombamento, Roubo ou Furto Qualificado, Vendaval, Desmoronamento, Impacto 

de veículos, Queda de Aeronaves, Incêndio e Explosão) se a empresa ficar vulnerável em função de danos às portas, 

janelas, fechaduras ou qualquer outra forma de acesso ao imóvel, a SANCOR SEGUROS se encarregará das 

despesas de um profissional de vigilância para resguardar a empresa, após tentativa de contenção emergencial aos 

locais avariados. 

LIMITE: R$ 500,00 (quinhentos reais) - 2 intervenções/ano. 
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 24 horas. 
 

Obs.: Os custos de execução do serviço que excederam os limites acima serão de responsabilidade exclusiva do 

usuário. 

 

 
4.4.8 REGRESSO ANTECIPADO 

 

Na hipótese de Evento Previsto (Roubo ou Furto Qualificado, Incêndio, Raio, Explosão, Dano Elétrico, 

Desmoronamento, Vendaval, Granizo, Fumaça, Alagamento, Impacto de Veículos, Queda de Aeronaves ou Quebra 

de Vidros) ou Quebra de Vidros, se o usuário estiver em viagem, dentro do território nacional, e for necessário o seu 

regresso em função de danos ao imóvel, a SANCOR SEGUROS providenciará uma passagem aérea na classe 

econômica ou outro meio de transporte, a critério da SANCOR SEGUROS, para o seu retorno. 

LIMITE: Meio de Transporte Alternativo a critério da SANCOR SEGUROS 2 intervenções/ano 
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 24 horas. 
 

Obs.: Os custos de execução do serviço que excederem os limites acima serão de responsabilidade exclusiva do 

usuário. Esse serviço será fornecido desde que o usuário esteja a mais de 300 quilômetros do local ou o trajeto por 

via rodoviária seja superior a 5 (cinco) horas. 

 

 
4.5 EXCLUSÕES GERAIS 

 

Não estão cobertos por esta assistência: 
 

- Serviços providenciados diretamente pelo usuário; 
 

- Evento Previsto e/ou Problemas Emergenciais decorrentes de guerra, invasão, operação bélica, rebelião, 

revolução, vandalismo, greves e tumultos; 

- Evento Previsto e/ou Problemas Emergenciais decorrentes de acidentes radioativos ou atômicos; 
 

- Confisco ou requisição por ordem de autoridades governamentais ou públicas; 
 

- Despesas com peças de reposição ou para reparos, bem como gastos em hotéis e restaurantes, não previstos nas 

garantias desta proposta; 

- Eventos decorrentes de problemas ocorridos anteriormente ao início do contrato ou que caracterizem falta de 

manutenção do Imóvel; 

- Eventos ou consequências causadas por dolo do usuário; 
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- Perdas ou danos ocasionados por incêndio ou explosão decorrente, direta ou indiretamente, de terremotos, 

erupção vulcânica, inundação ou qualquer outro convulsão da natureza; 

- Evento Previsto e/ou Problemas Emergenciais e suas consequências, decorrentes de alagamento provocado por 

chuvas, transbordamento de rios, córregos, lagos ou qualquer outro evento natural; 

- Despesas de qualquer natureza superiores aos limites de responsabilidade da SANCOR SEGUROS ou, ainda, 

aqueles contratados diretamente pelo interessado, sem prévia autorização; 

- Despesas com locação de andaime; 
 

- Remanejamento ou remoção de qualquer bem material, fixado ou não no imóvel (móveis, quadros, etc.), que 

obstrua ou impeça o acesso ao local para a execução do serviço de assistência; 

- Serviços em locais altos, íngremes, escorregadios ou qualquer outro tipo de problema na execução, que possam o 

oferecer riscos de acidente ao prestador. 

- Caso exista a necessidade de locação de andaime ou escada com altura superior ao praticado (7 metros), o 

serviço não poderá ser disponibilizado. 
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ASSISTÊNCIA IMOBILIÁRIO E CONTEÚDO DE CONDOMÍNIOS 

RESUMO SERVIÇO LIMITES EVENTOS 

 

Chaveiro 
 

 

 

Envio de chaveiro para conserto definitivo ou provisório da 

porta de acesso à residência ou confecção de chave, conforme 

evento ocorrido. 

R$ 200,00 para Evento Previsto Arrombamento, Roubo ou Furto 

 

 

 
 

R$ 100,00 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. 

R$ 200,00 para Evento Previsto Alagamento 

 

 
 

 

R$ 150,00 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 

 

 

 
 
 

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$ 200,00 para Evento Previsto 
Raio, Dano Elétrico- caracterizado 

pela sobrecarga de energia 

 

 

 

 

 

R$ 100,00 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) 

A limitação global dos serviços deste pacote será de até 2 (duas) intervenções/ano, independente do serviço solicitado. 

 
 
 

5.1 DEFINIÇÕES 
 

USUÁRIO: É a pessoa física ou jurídica titular ou usuária do serviço de assistência residencial, contratada junto à 

contratante. 

IMÓVEL: Designa a área territorial (terreno + construções) da residência cadastrada, sempre dentro do território 

nacional, tal como especificado no cadastro. 

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 das 

seguintes situações: 

- ROUBO OU FURTO QUALIFICADO (caracterizado pela destruição ou rompimento de obstáculos para acesso à 

residência, como, por exemplo, arrombamento); 
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- RAIO; 
 

- DANO ELÉTRICO (caracterizado pela sobrecarga de energia); 
 

- ALAGAMENTO (dano por água proveniente, súbita e imprevistamente, de rupturas ou entupimentos da rede 

interna de água). 

 
 
PROBLEMA EMERGENCIAL: Para os fins desta proposta, Problema 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, com serviços para as seguintes situações: 

PROBLEMAS HIDRÁULICOS: Vazamento em tubulações (aparentes), em PVC de 1 a 4 polegadas, torneiras, sifões, 

chuveiros, válvulas de descarga e registros. Desentupimento de ramais internos em pias, ralos, vasos sanitários e 

tanques, excluídos entupimentos de rede de esgoto que interligam as caixas de inspeção de gordura e esgoto da 

residência; 

PROBLEMAS ELÉTRICOS: Tomadas queimadas, interruptores defeituosos, disjuntores e fusíveis danificados, 

chaves faca, troca de resistências de chuveiros (não blindados), torneiras elétricas decorrentes de problemas 

funcionais ou que possam vir a acarretar curto circuito ou interrupção de energia na residência. 

CHAVEIRO: Perda, quebra da chave na fechadura, roubo ou furto da(s) chave(s) de porta(s) de acesso ao imóvel. 

FATO GERADOR: Em complemento à definição do Evento Previsto e do Evento Emergencial especificados acima, 

para aplicar o limite de cobertura, a assistência será prestada visando atender da melhor forma o usuário/segurado, 

retirando-o da situação emergencial. O fato gerador analisado para a assistência será o que está ocasionando ou 

ocasionou o problema, podendo envolver vários componentes ou pontos durante a assistência. Ex.: caso ocorra um 

raio ou queda de energia danificando lâmpada(s), tomada(s), entre outros pontos elétricos do imóvel, será prestado o 

serviço        para restabelecer a energia e o perfeito funcionamento de todos os pontos, consumindo 1 intervenção, 

respeitando o limite monetário. 

Caso seja um problema isolado sem ligação com o “fato gerador”, ex.: o raio ou queda de energia não afetou a fiação 

da cozinha e o cliente informa que as tomadas deste cômodo estão em curto ou sem funcionar, a assistência poderá 

ser fornecida, descontado do limite de outra intervenção, caso o usuário/segurado disponha e concorde,  

solicitando neste caso, a abertura de uma nova assistência. Outra opção será o usuário/segurado arcar com as 

despesas extras diretamente com o prestador, para que não seja consumido o seu limite de intervenção. 

 
RETORNO E GARANTIA 

a) Os serviços executados possuem a garantia de mão de obra de 90 (noventa) dias, após a execução do serviço. 

b) Garantia válida considerando o primeiro atendimento. Caso seja necessário o retorno da garantia, será 

contabilizado do primeiro atendimento, não sendo estendido para o(s) demais. 

c) Caso o usuário solicite o retorno do prestador e o problema informado não decorrer do serviço executado, a sua 

solicitação será considerada como novo atendimento, o qual não estará coberto pela garantia decorrente do 

serviço prestado anteriormente e contabilizará em outra assistência. 
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d) Para troca de resistência, a Assistência não será responsável pela garantia, caso a queima seja decorrente a 

utilização errônea (ex.: consumidor para obter a água do chuveiro mais quente, abre o mínimo do registro, causando 

um problema no funcionamento, e consequentemente, danificando, ou mudança de temperatura com o chuveiro 

ligado). 

e) Para lâmpadas e reatores, não haverá garantia caso seja identificado que existem oscilações e picos de tensão, 

danificando o produto. 

f) Para o serviço de desentupimento, caso seja identificada má utilização (ex.: papel, absorvente, entre outros, 

descartados no vaso sanitário), a Assistência se resguarda a não fornecer a garantia pelo serviço. 

 

ASSISTÊNCIA: É o serviço que será prestado pela SANCOR SEGUROS- Assistência 24 Horas, obedecendo-se às 

condições gerais do contrato. 

 
ROUBO E FURTO: Correspondem, respectivamente, às definições dadas pela Lei Penal Brasileira a esses eventos 

ocorridos no imóvel, desde que tenham sido oficialmente comunicados às Autoridades Competentes. 

PRESTADORES: São as pessoas físicas e jurídicas integrantes dos cadastros e registros da SANCOR SEGUROS, 

para serem selecionadas e/ou contratadas por sua conta, risco e de acordo com seus próprios critérios de escolha, 

para prestação dos serviços em suas várias modalidades. 

DOMICÍLIO DO USUÁRIO: É o Município de domicílio do usuário constante do cadastro. 

 

LIMITE: É o critério de limitação ou exclusão do direito ao serviço de assistência a ser prestado, estabelecido em 

função de: 

a) Modalidade do evento; 

 
b) Valor máximo de cada um dos serviços; 

 
Número máximo de acionamento de um Serviço de Assistência por um mesmo usuário dentro do período de 12 

(doze) meses. 

 

 
5.2 PRAZOS/VIGÊNCIAS 
 

O serviço de assistência será prestado durante a vigência do serviço contratado junto à contratante. 
 

5.3 ÂMBITO TERRITORIAL 
 

Os serviços terão extensão para todo o território brasileiro. 
 

5.4 SERVIÇOS - o limite global para os serviços deste pacote será de até 2 (duas) intervenções ao ano 

independente do serviço solicitado. 

 

5.4.1 CHAVEIRO 

Na hipótese de Evento Previsto (Arrombamento, Roubo ou Furto), se a residência cadastrada ficar vulnerável e for 

necessário o conserto, ou a troca de segredo de portas ou fechaduras, a SANCOR SEGUROS se encarregará do  
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envio de um profissional para o reparo provisório ou, se possível, o definitivo. 

Na hipótese de Problema Emergencial (Perda, Quebra de chaves na fechadura, Roubo ou Furto de chaves) que 

impeça o acesso do usuário à residência ou que o imóvel fique vulnerável devido ao mau funcionamento, a SANCOR 

SEGUROS se encarregará do envio de um chaveiro para realização do serviço, ou seja, abertura ou conserto 

confecção de chave (simples ou tetra), quando necessário. Não estão previstos para esse serviço: a cópia de novas 

chaves, serviços ligados à estética ou por conveniência. Nestes casos, as despesas deverão ser assumidas 

diretamente entre o usuário e o prestador, não tendo a SANCOR SEGUROS qualquer responsabilidade pelo 

pagamento. 

LIMITE: R$ 200,00 (duzentos reais) para Evento Previsto e R$ 100,00 (cem reais) para Problema Emergencial. 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 24 horas. 

OBSERVAÇÕES: 

 

1. Entende-se por acesso tanto a entrada como a saída do usuário ao imóvel, caso este esteja com problemas na 

fechadura da porta externa ou sem as chaves; 

2. Serviço disponível para portas e portões de acesso à residência; 

3. Este serviço não cobre chave eletrônica, digital ou magnética em qualquer caso; 

4. Excepcionalmente para crianças menores de 12 anos, deficiente físico ou mental, bem como idosos acima de 60 

anos, caso esteja(m) presa(s) em algum cômodo do imóvel, será enviado o profissional para prestar o atendimento; 

5. O custo de execução do serviço que exceder o limite será de responsabilidade exclusiva do usuário. 

6. A SANCOR SEGUROS se responsabiliza exclusivamente pela mão de obra até o limite, sendo que qualquer 
despesa com material será de responsabilidade do usuário. 

 
 
 

5.4.2 MÃO DE OBRA HIDRÁULICA 
 

Na hipótese de Problema Emergencial (Problemas Hidráulicos) - vazamento em tubulações (aparentes) em PVC de 

1 a 4 polegadas, ou em dispositivos hidráulicos como: torneiras, sifões, chuveiros, válvulas de descarga, boia de caixa 

d’água, caixa acoplada, registro, entupimento de ramais internos em pias, ralos, vasos sanitários e tanques, a 

SANCOR SEGUROS arcará com o custo de mão de obra para a contenção emergencial. 

Na hipótese de Alagamento (dano por água proveniente, súbita e imprevistamente, de rupturas ou entupimentos da 

rede interna de água), nos casos em que o imóvel estiver alagado ou em risco de alagamento em função de eventos 

súbitos e fortuitos, alheios à vontade do usuário. Para essa situação a SANCOR SEGUROS enviará um profissional 

para conter provisoriamente a situação de alagamento. 

 
LIMITE: R$ 200,00 (duzentos reais) para Evento Previsto e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para Problema 

Emergencial. 

 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 24 horas. 
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IMPORTANTE: 

 

1. Para o fornecimento de assistência, só será considerado alagamento quando este for causado por ruptura de canos 

ou entupimento de ramais internos da tubulação, sem a intenção do usuário. 

2. O usuário deverá informar ao profissional o local exato da ruptura ou do vazamento. 

3. Quando tecnicamente possível, forneceremos a mão de obra para a troca de misturador em caso de problema 

emergencial. Não será fornecido o serviço em local em que para executar a fixação, seja necessária adaptação 

devido a divergências na espessura, bem como a remoção da pia, coluna ou gabinete. 

EXCLUSÕES: 

 

a) Quebra de parede, teto ou piso; 

b) Casos de inundação, enchentes ou eventos da natureza; 

c) Tubulações de esgoto e caixa de gordura; 

d) Reparos definitivos; 

e) Despesas com material; 

f) Locação de andaime; 

g) Custos de execução do serviço que excederem os limites; 

h) Utilização de qualquer equipamento de detecção eletrônica; 

i) Tubulações e/ou conexões que não sejam de PVC (ex.: cobre, aço ou ferro); 

j) Assistência para materiais, equipamentos ou conexões fora de linha (flange de amianto etc.). 
 

5.4.3 MÃO DE OBRA ELÉTRICA 
 

Na hipótese de Problema Emergencial (Problemas Elétricos), nos casos de 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) decorrentes de problema funcional ou que possam 

vir a acarretar curto circuito ou interrupção de energia na rede de baixa tensão na residência. A SANCOR SEGUROS 

se responsabilizará pelo envio de um profissional para conter a situação emergencial. 

Na hipótese de Evento Previsto (Raio, Dano Elétrico- caracterizado pela sobrecarga de energia), nos casos de falhas 

ou avarias nas instalações elétricas da residência cadastrada, ocasionada por raio ou sobrecarga de energia, que 

provoque a falta de energia no imóvel ou em alguma de suas dependências, a SANCOR SEGUROS se 

responsabilizará pelo envio do profissional para realizar os reparos necessários ao restabelecimento da energia 

elétrica. 

LIMITE: R$ 200,00 (duzentos reais) para Evento Previsto e R$ 100,00 (cem reais) para Problema Emergencial. 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 24 horas. 
 

EXCLUSÕES: 

a) Quebra de parede, teto ou piso; 

b) Troca ou Instalação de fiação; 
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c) Portão Elétrico/Eletrônico, alarme, interfone, cerca elétrica, circuito de segurança, telefone, interfone, equipamento 

eletrônico, eletrodoméstico e eletroeletrônico, bem como qualquer serviço não descrito nas definições; 

d) Despesas com material; 

e) Locação de andaime; 

 

f) Custos de execução do serviço que excederem os limites. 
 

5.5 EXCLUSÕES GERAIS 

Não estão cobertos por esta assistência: 
 

 
- Serviços providenciados diretamente pelo usuário; 
 

- Eventos Previstos e/ou Problemas Emergenciais decorrentes de guerra, invasão, operação bélica, rebelião, 

revolução, vandalismo, greves e tumultos; 

- Eventos Previstos e/ou Problemas Emergenciais decorrentes de acidentes radioativos ou atômicos; 
 

- Confisco ou requisição por ordem de autoridades governamentais ou públicas; 
 

- Despesas com peças de reposição ou para reparos, bem como gastos em hotéis e restaurantes não previstos 

nas garantias deste contrato; 

- Eventos decorrentes de problemas ocorridos anteriormente ao início do contrato ou que caracterizem falta de 

manutenção do imóvel; 

- Eventos ou consequências causadas por dolo do usuário; 
 

- Perdas ou danos ocasionados por incêndio ou explosão decorrente, direta ou indiretamente, de terremotos, 

erupção vulcânica, inundação ou qualquer outro convulsão da natureza; 

- Eventos Previstos e/ou Problemas Emergenciais, e suas consequências, decorrentes de alagamento provocado 

por chuvas, transbordamento de rios, córregos, lagos ou qualquer outro evento natural; 

- Despesas de qualquer natureza superiores aos limites de responsabilidade da SANCOR SEGUROS ou 

acionados diretamente pelo interessado, sem prévia autorização; 

- Despesas com locação de andaime; 
 

- Remanejamento ou remoção de qualquer bem material, fixado ou não no imóvel (móveis, quadros etc.), que 

obstrua, impeça ou inviabilize o acesso ao local para a normal execução do serviço de assistência. 

- Serviços em locais altos, íngremes, escorregadios ou qualquer outro tipo de problema na execução, que possam o 

oferecer riscos de acidente ao prestador. 

- Fornecimento de qualquer serviço que não esteja descrito nas definições. 

- Execução de serviços que necessitem de mão de obra especializada, ferramentas ou equipamentos especiais 
que não fazem parte da execução do serviço contratado. 
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5.6 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 
 

5.6.1 DA SANCOR SEGUROS 

 Direcionar seus melhores esforços, no sentido de atenuar ou restringir os efeitos de uma emergência; 

 Contratar e capacitar os analistas que realizarão o atendimento; 

 Selecionar, treinar e dar manutenção à Rede de Parceiros; 

 Acompanhar 100% dos serviços prestados, e encaminhar relatórios gerenciais, permitindo o controle global da 

operação; 

 Disponibilizar espaço físico e equipamentos, dentre eles, sistema de telefonia e computadores, para a 

implantação da operação e prestação dos serviços; 

 Arcar com o pagamento das tarifas telefônicas; 

 Garantir o sigilo absoluto quanto às informações manipuladas; 

 Fornecer a contratante orientação para confecção de materiais de divulgação dos serviços contratados, bem 

como logotipos; 

 Validar o material de divulgação elaborado; 

 Cooperar para que sejam recuperados os pagamentos por parte das fontes correspondentes, em caso de 

inadimplência, por meio do envio de documentos e recibos originais que se façam necessários. 

 

5.6.2 DA CONTRATANTE 

 Divulgar junto aos seus clientes o número de telefonia, os serviços e condições para prestação dos serviços 

contratados; 

 É de responsabilidade da CONTRATANTE garantir que, nos materiais de divulgação, tenham as informações do 

produto contratado, contendo os serviços, limites e exclusões contemplados nesta Proposta Comercial, aprovada, 

validada e implantada, junto à Contratante. 

 Encaminhar à Sancor Seguros, para validação, todo e qualquer material elaborado para divulgação dos serviços 

contratados (folhetos explicativos, manuais etc.); 

 Confeccionar e distribuir os materiais de divulgação, técnicos e explicativos; 

 Fornecer as informações necessárias para o sucesso do planejamento e implantação do serviço em pauta; 

 Oferecer manutenção ao banco de dados dos clientes, transmitido à Sancor Seguros, transmitindo o status 

atualizado diariamente ou conforme período predeterminado entre as partes; 

 Treinar os analistas de atendimento e supervisores quanto às características do produto/serviço e procedimentos 

de operação. 
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CLÁUSULAS GERAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA 

 

1 - APRESENTAÇÃO 

 

 Apresentamos as Cláusulas Gerais de Prestação de Serviços de Assistência Médica e Hospitalar Veterinária para 

Cães e Gatos, em casos de problemas de saúde, oriundos de acidentes ou enfermidades, que estabelecem as 

formas e regras de funcionamento do Plano de Serviços contratado. 

 As condições do plano estão descritas abaixo e serão consideradas, em cada caso, somente as correspondentes 

aos serviços contratados e expressamente previstos em cada plano, desprezando-se quaisquer outras, mesmo 

que existentes em produtos similares. 

 Mediante a contratação do Plano, o cliente declara conhecer e aceita as cláusulas limitativas que se encontram 

em destaque no texto deste contrato.   

 

2 - GLOSSÁRIO TÉCNICO 

 

 Um glossário é uma lista alfabética de termos de um determinado domínio de conhecimento com a definição destes 

termos. Os termos e as expressões a seguir definidos, tem por objetivo elucidar as dúvidas que porventura possam 

existir na leitura e intepretação deste Contrato. 

 Para os fins deste Contrato, essas palavras e expressões terão sempre os seguintes significados: 

 ACEITAÇÃO: Ato de aprovação de proposta submetida ao Cliente para a contratação de um Plano. A proposta de 

um Plano poderá ser ou não aceita pelo Cliente. 

 ACIDENTE: Acontecimento súbito, imprevisto e involuntário do qual resulta um dano causado ao animal assistido 

do cliente. 

 ACIONAMENTO: É a comunicação formal especifica, efetuada durante o período de vigência do Plano para 

utilização dos Serviços contratados. 

 ACUPUNTURA: Consiste no diagnóstico (igualmente baseado em ensinamentos clássicos da Medicina Tradicional 

Chinesa) e na aplicação de agulhas em pontos definidos do corpo. 

 AGRAVAMENTO: Circunstancias que aumentam a intensidade ou a probabilidade da ocorrência de utilização dos 

serviços contratados, alterando as circunstâncias previstas originalmente na formação da Proposta. 

 ANÁLISE DE ACIONAMENTO: É o processo de análise do pedido de utilização de serviço contratado pelo Cliente 

e contempla a apuração de suas causas, circunstâncias e valores envolvidos, com vistas à caracterização de 

utilização do serviço requerido e seu enquadramento no Plano contratado. 

 ANIMAL ASSISTIDO: É o Cão ou Gato cujo dono é o Cliente contratante dos Serviços e que está devidamente 

discriminado no Resumo do Plano Contratado. 

 ATO ILÍCITO: É toda ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência que viole direito alheio ou 

cause prejuízo a outrem. 

 ATO ILÍCITO CULPOSO: Ações ou omissões involuntárias, que violem direito e causem dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, decorrentes de negligência, imperícia ou imprudência do responsável, pessoa física ou 

jurídica. 

 ATO ILÍCITO DOLOSO: Ato intencional praticado no intuito de prejudicar a outrem. 
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 BOA-FÉ: É a obrigação de agir dentro da lei e da veracidade. O Contrato é de estrita boa-fé entre as partes 

envolvidas. 

 CANCELAMENTO DO PLANO: O plano segue a vigência da apólice se seguro contratada pelo Segurado, assim, 

se a apólice for cancelada, a assistência será cancelada automaticamente. 

 CARÊNCIA: É o prazo pré‐estabelecido e discriminado no Contrato para que o Cliente possa usufruir dos serviços 

contratados. 

 CASTRAÇÃO: Ato de mutilação sexual em que se incapacita o indivíduo de reproduzir-se sexualmente, e suprime 

seu porte de hormônios sexuais (testosterona, no macho, e estrogênio, na fêmea). 

 CAUSA: No Plano, é o antecedente indispensável de qualquer acidente ou reclamação. 

 CHIP: Ou circuito integrado, é um dispositivo microeletrônico que consiste de muitos transistores e outros 

componentes interligados capazes de desempenhar muitas funções. Suas dimensões são extremamente 

reduzidas, os componentes são formados em pastilhas de material semicondutor. 

 COBERTURA: Conjunto dos serviços contratualmente previstos nos planos 

 CONTRATADA: Exclusivamente a SANCOR SEGUROS cujos representantes assinam o presente contrato. 

 CONTRATANTE: É o Segurado, pessoa física, que contrata a apólice de seguro. 

 CONTRATO: Documento que formaliza a prestação de Serviços ao Cliente, estabelecendo os direitos e as 

obrigações do SEGURADO e da SANCOR SEGUROS.  

 DANO: São os prejuízos e ofensas sofridos por terceiros por ação ou omissão. 

 DANO ESTÉTICO: Subespécie de dano corporal que se caracteriza pela redução ou eliminação de padrão de 

beleza anterior ao ato culposo, mas sem ocorrência de sequelas que interfiram na funcionalidade do organismo 

ou na saúde física do Animal Assistido. 

 DANO FÍSICO OU CORPORAL AO ANIMAL ASSISTIDO: Toda ofensa causada à normalidade funcional do corpo 

animal, dos pontos de vista anatômico e/ou fisiológico, incluídas as doenças, a invalidez, temporária ou 

permanente e a morte. NÃO estão abrangidos por esta definição os danos morais, os danos estéticos, e os danos 

materiais, embora, em geral, tais danos possam ocorrer em conjunto com os danos físicos a pessoa, ou em 

consequência destes. 

 DECADÊNCIA: É o perecimento de um direito unilateral por não ter sido exercido durante período de tempo 

estabelecido em lei ou pela vontade das partes. 

 DESPESAS EMERGENCIAIS: São gastos realizados pelo Cliente em caráter de urgência, com o objetivo de tentar 

evitar e/ou minorar os danos causados ao Animal. 

 DOLO: É toda espécie de artificio, engano ou manejo astucioso promovido por uma pessoa, com a intenção de 

induzir outrem a pratica de um ato, em prejuízo deste em proveito próprio ou de outrem, ou seja, e um, ato de má 

fé, fraudulento, visando prejuízo preconcebido, quer físico ou financeiro. 

 EMERGÊNCIA: Situações que necessitem de atendimento veterinário rápido e imediato. 

 EVENTO: É o acontecimento de uso de um determinado Serviço contratado após aprovação da 

 SANCOR SEGUROS. 

 EXCLUSÃO: Todo evento danoso em potencial, não elencado entre os serviços cobertos no Plano é, 

implicitamente, uma exclusão. 

 IMPERÍCIA: Ato ilícito culposo, em que os danos causados são consequências diretas de ação ou omissão de 

caráter técnico e/ou profissional e para a qual o responsável não está habilitado; ou embora habilitado, não  
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adquiriu a necessária experiência; ou, ainda, embora habilitado e experiente, não atingiu o nível de competência 

indispensável para a realização da mesma. 

 IMPRUDÊNCIA: Ato praticado sem cautela, ou de forma imoderada, ou, ainda, desprovido da preocupação de 

evitar erros ou enganos. Se, em decorrência da ação ou omissão imprudente, for, involuntariamente, violado direito 

e causado um dano, o responsável terá cometido um ato ilícito culposo. 

 ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES: É o índice econômico adotado pela SANCOR SEGUROS para 

atualização do Contrato, normalmente aplicado ao final de cada ano. 

 INÍCIO DE VIGÊNCIA: Data a partir da qual os serviços contratados estão garantidos pela SANCOR SEGUROS, 

respeitando as carências relativas a cada cobertura de cada plano contratado. 

 LIMITE MÁXIMO DE COBERTURA: Representa o limite máximo que a SANCOR SEGUROS suportará e que está 

devidamente discriminado para cada Serviço contratado do Plano. 

 MÁ-FÉ: Agir deliberadamente de modo contrário a lei, direito ou aos bons costumes. 

 NEGLIGÊNCIA: Omissão, descuido ou desleixo no cumprimento de encargo ou obrigação. Se, decorrente da 

negligência, e de forma involuntária, houver violação de direito e for causado dano o responsável terá cometido 

ato ilícito culposo. 

 OBJETO DO PLANO: É a designação do Plano Contratado. 

 PLANO: Contrato pelo qual uma das partes (SANCOR SEGUROS) se obriga, mediante o recebimento de um 

pagamento mensal, a prover os serviços descritos no Resumo de Plano Contratado. 

 PRESCRIÇÃO: Perda de direito de realizar uma reclamação depois de ultrapassado o prazo que a 

 Lei determina para reclamar‐se um interesse. 

 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À SAÚDE: É o trabalho e serviço na área da Saúde, voltado ao atendimento físico de 

animais, tais como tratamentos, consultas, exames, diagnósticos, cirurgias etc. 

 PROPONENTE: É a pessoa física que pretende contratar um seguro. 

 QUEBRA DE SIGILO PROFISSIONAL: Entende‐se por quebra de sigilo profissional a falta do dever legal e ético 

do profissional de guardar segredo sobre informações das quais disponha exclusivamente em função do exercício 

de suas atividades profissionais. 

 RAÇA: A variedade de animal doméstico designada no Resumo do Plano Contratado e em qualquer outro 

documento que faça parte deste. 

 RECLAMANTE: O Segurado que apresenta pedido de acionamento à SANCOR SEGUROS. 

 RESCISÃO: Dissolução do Contrato, na forma e prazo indicados no contrato. 

 RESPONSABILIDADE CIVIL: É a obrigação imposta por lei, a cada um de responder pelo dano que causar a 

outrem. A responsabilidade civil pode provir de ação praticada pelo Animal Assistido. 

 SEGURADO: É que contrata a apólice de seguro e que passa ater direito da Assistência Veterinária. 

 SERVIÇO: Conjunto de Assistências concedidas pelo Plano de Serviços contratado. 

 URGÊNCIA: Situações de saúde que impliquem em risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para os 

ANIMAIS ASSISTIDOS. 

 

3 - DO OBJETO 

 3.1. CONTRATAÇÃO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA PARA CÃES E GATOS, EM CASO DE 

PROBLEMAS DE SAÚDE, ORIUNDOS DE ACIDENTES OU ENFERMIDADES. 
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 3.1.1. O presente contrato tem por objetivo a cobertura de custos dos serviços de assistência médica veterinária, 

em caso de problemas de saúde do animal assistido em função de enfermidade ou acidente, durante o período de 

vigência do contrato, conforme coberturas, limites e carências de utilização especificadas no plano. 

 Os serviços serão prestados nas clínicas referenciadas SANCOR SEGUROS, através de pagamento direto a rede 

de atendimento. 

 Na impossibilidade operacional de se realizar o pagamento diretamente as clínicas, o cliente deverá fazer o 

pagamento, que será reembolsado em até 05 (cinco) dias, contra apresentação de NF e Laudo Veterinário.  

 Todos procedimentos deverão ser submetidos a aprovação da central de relacionamento da SANCOR SEGUROS, 

através dos números: 4003.0393 (Capitais e regiões metropolitanas) ou 0800.200.0393 (para demais 

localidades). A relação de clínicas referenciadas poderá ser alterada a qualquer tempo a critério da Contratada, 

sem que haja a necessidade de prévia comunicação. 

 

4 - DIREITOS DO CONTRATANTE 

Terá direito a este PLANO DE ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA o segurado que adquirir um seguro elegível, da 

SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A. 

 

O CONTRATANTE terá direito aos serviços descriminados na Cláusula 3.2.  

 

O ANIMAL ASSISTIDO será o Cão ou o Gato indicado pelo CONTRATANTE no momento do primeiro atendimento 

veterinário. 

 

O CONTRATANTE terá direito de utilizar os serviços descritos na Cláusula 3.2, deste contrato, apenas por um Pet 

por apólice. 

 

5 - O QUE ESTE CONTRATO NÃO CONTEMPLA 

5.1. TORNA-SE IMPORTANTE ESCLARECER QUE NÃO ESTÃO GARANTIDAS POR ESTE CONTRATO AS 

QUANTIAS DEVIDAS E/OU AS DESPENDIDAS, PELO CLIENTE, PARA REPARAR, EVITAR E/OU MINORAR 

DANOS, DE QUALQUER ESPÉCIE, DECORRENTES DE: 

A. RESPONSABILIDADES E DANOS CAUSADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE POR ATOS DA 

RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS ASSUMIDOS PELO CLIENTE, SEM PRÉVIA APROVAÇÃO DA 

SANCOR SEGUROS; 

B. ATOS VETERINÁRIOS PROIBIDOS POR LEIS OU REGULAMENTAÇÕES EMANADAS DE AUTORIDADES 

SANITÁRIAS OU OUTRAS AUTORIDADES COMPETENTES DE NORMAS E RESOLUÇÕES NO QUE SE 

REFERE AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELOS CONSELHOS FEDERAIS DE SERVIÇOS DE 

MEDICINA VETERINÁRIA; 

C. DANOS CAUSADOS AO ANIMAL ASSISTIDO PROVENIENTES DE QUAISQUER TRATAMENTOS SEJAM DE 

SAÚDE OU ESTÉTICOS, CUJO CLIENTE NÃO TENHA OBTIDO APROVAÇÃO PRÉVIA DA SANCOR 

SEGUROS; 

D. ACIONAMENTOS APRESENTADOS FORA DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO; 
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E. ACIONAMENTOS APRESENTADOS DENTRO DO PERÍODO DE CARÊNCIA DO SERVIÇO; 

F. FATO GERADOR DE ACIONAMENTOS OCORRIDO EM PERÍODO ANTERIOR A CONTRATAÇÃO DO PLANO 

E CONHECIDO OU NÃO PELO CLIENTE; 

G. ACIONAMENTOS ORIUNDOS DE RECUSA DE ATENDIMENTO AO ANIMAL ASSISTIDO; 

H. ACIONAMENTOS ORIUNDOS DE EMISSÃO DE RECEITAS OU ATESTADOS ILEGÍVEIS, ASSIM COMO 

ASSINATURAS EM BRANCO EM FOLHAS DE RECEITUÁRIOS, LAUDOS, ATESTADOS OU QUAISQUER 

OUTROS DOCUMENTOS MÉDICOS; 

I. PEDIDOS DE REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, OUTROS QUE NÃO CONSULTA 

VETERINÁRIA, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EXAMES, JÁ PAGOS PELO CLIENTE, SEM 

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SANCOR SEGUROS; 

J. PEDIDOS DE REEMBOLSO DE VALORES REFERENTES CONSULTAS, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E 

EXAMES QUE NÃO SEJAM ORIGINADOS DE UM ACIDENTE OU UMA ENFERMIDADE; 

K. QUALQUER TIPO DE RECLAMAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL APRESENTADA CONTRA O CLIENTE 

POR TERCEIROS; 

L. RECLAMAÇÕES DERIVADAS DE ATOS MÉDICOS EXECUTADOS COM CULPA OU DOLO; 

M. TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS OU TARTARECTOMIA; 

N. PROCEDIMENTOS NÃO REALIZADOS POR VETERINÁRIO COM REGISTRO CRMV (CONSELHO 

REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA) VIGENTE; 

O. ACIONAMENTOS PROCEDENTES DE USO DE MEDICAMENTOS SEM REGISTRO NA ANVISA; 

P. ACIONAMENTOS DECORRENTES DE TRATAMENTOS EXPERIMENTAIS, TRATAMENTOS NÃO 

RELACIONADOS A DOENÇAS E ACIDENTES E COMPLICAÇÕES RELACIONADAS A ESTES 

TRATAMENTOS, TRATAMENTOS DE TRANSTORNOS COMPORTAMENTAIS E / OU TRATAMENTO DE 

EMAGRECIMENTO; 

Q. ACIONAMENTOS DECORRENTES DE PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS; 

R. ACIONAMENTOS DECORRENTES DE TRANSPLANTES, IMPLANTES E CORRELATOS, EXCETO EM CASO 

DE ACIDENTE; 

S. ACIONAMENTOS DECORRENTES DE PRÓTESES E ÓRTESES, EXCETO EM CASO DE ACIDENTE; 

T. PEDIDOS DE DESPESAS COM ACOMPANHANTES; 

U. ACIONAMENTOS DECORRENTES DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR, QUE NÃO 

REQUEREM ADMINISTRAÇÃO ASSISTIDA E PODEM SER ADQUIRIDOS POR PESSOAS FÍSICAS EM PET 

SHOPS OU EM FARMÁCIAS DE ACESSO PÚBLICO; 

V. ACIONAMENTOS DECORRENTES DE HEMODIÁLISE E DIÁLISE; 

W. ACIONAMENTOS DECORRENTES DE RADIOTERAPIA; 

X. ACIONAMENTOS DECORRENTES DE EMBOLIZAÇÕES E RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA; 

Y. ACIONAMENTOS DECORRENTES DE CRIOCIRURGIA; 

Z. ACIONAMENTOS DECORRENTES DE ORTODONTIA / APARELHOS ORTODÔNTICOS; 

AA. ACIONAMENTOS DECORRENTES DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL; 

BB. ACIONAMENTOS DECORRENTES DE BOLSA PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE, EXCETO EM CASO DE 

ACIDENTE; 
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CC. PEDIDOS DE SEGUNDA OPINIÃO MÉDICA SEM SOLICITAÇÃO / AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SANCOR 

SEGUROS; 

DD. ACIONAMENTOS DECORRENTES DE QUALQUER ALIMENTO, INCLUINDO OS PRESCRITOS POR 

VETERINÁRIO; 

EE. DOENÇAS CAUSADAS PELA FALTA DE VACINAÇÃO QUE PODERIAM SER EVITADAS SE O ANIMAL 

ESTIVESSE VACINADO; 

FF. QUALQUER ACIDENTE OU DOENÇA INTENCIONAL CAUSADA PELO CLIENTE, PARENTE OU PESSOA 

QUE VIVA NA MESMA RESIDÊNCIA; 

GG. CUSTOS E DESPESAS DE BANHOS, TOSA E HIGIENE ANIMAL; 

HH. CUSTOS COM CONTROLE DE PARASITAS (PULGAS, CARRAPATOS, OUTROS); 

II. CUSTOS E DESPESAS DE NECROPSIA; 

JJ. CUSTOS E DESPESAS DE EUTANÁSIA E CORRELATOS EXCETO SE AUTORIZADOS PELA SANCOR 

SEGUROS. 

KK. DOENÇAS E MALES PREEXISTENTES. NESTE CASO A CARÊNCIA SERÁ DE 12 MESES. 

LL. OBSTETRÍCIA: (1) PARTO NORMAL; (2) PRÉ-NATAL (ULTRASSOM, EXAMES LABORATORIAIS, ETC.); 

PÓS-PARTO (MEDICAÇÕES E COMPLICAÇÕES PÓS-PARTO); 

MM. TRATAMENTO DE LEISHMANIOSE; 

NN. CONSULTAS COM ESPECIALISTAS EM NUTRIÇÃO (NUTROLOGIA); 

OO. HISTOPATOLÓGICO TRANSCIRÚRGICO; 

PP. CONSULTAS VETERINÁRIAS DE ROTINA, EXCETO PARA OS PLANOS QUE CONTEMPLEM ESTA 

COBERTURA. 

 

6 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.1. DA IDENTIFICAÇÃO DO ANIMAL ASSISTIDO 

6.1.1. Para fins de execução do presente contrato a identificação do ANIMAL ASSISTIDO dar-se-á no momento do 

primeiro acionamento em caso de acidente ou enfermidade. A partir deste momento, o contrato fica vinculado a este 

CÃO ou GATO. 

 

O CONTRATANTE deverá informar o Nome, Sexo, Idade (aproximada) e raça do Animal Assistido coberto, no 

momento do primeiro acionamento. 

 

Caso, na utilização das coberturas de cada plano, for identificado que o animal assistido não é o descrito no 

primeiro acionamento, automaticamente, haverá a PERDA DE DIREITO, e assim, os procedimentos não serão 

reembolsados ou autorizados. 

 

7 - DAS CARÊNCIAS 

Fica estabelecida uma carência de 24 horas para as coberturas descritas no item 3.2. deste contrato. 
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8 - LIMITES MÁXIMOS DE COBERTURA 

8.1. Limite Máximo de Cobertura para Utilização de cada Serviço são aqueles especificados na Cláusula 3.2 deste 

contrato, e refere‐se sempre a cada utilização. 

8.2. Todos os procedimentos decorrentes de um mesmo evento (enfermidade ou acidente) serão considerados 

como uma única Reclamação, qualquer que seja o número de Serviços utilizados de uma só vez. 

8.3. Uma vez esgotados os Limites Máximos de Cobertura de um determinado Serviço, o Cliente poderá continuar 

utilizando o Plano para os demais Serviços durante a vigência do Plano contratado. 

8.4. Caso o Serviço realizado exceda o Valor do Limite Máximo de Cobertura, deverá o Cliente responder pelo 

pagamento da diferença diretamente ao prestador de serviço. 

8.5. Uma vez esgotados, não há Reintegração do Limite Máximo de Cobertura do Serviço, dentro da vigência atual. 

A cada renovação anual, os Limites Máximos de Cobertura do Serviço são renovados.  

8.6. OS LIMITES MÁXIMOS DE COBERTURA DE CADA SERVIÇO SÃO INDEPENDENTES, NÃO SE SOMANDO, 

NEM SE COMUNICANDO. 

 

9 - DA VIGÊNCIA E EXTINÇÃO DESTE CONTRATO 

9.1. Os Planos, detalhados na cláusula 3.2 deste contrato tem a vigência 01 (um) ano, conforme apólice de seguro 

contratada junto a SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A. 

9.2. Com a morte do ANIMAL ASSISTIDO, o contrato será extinto, não podendo este ser substituído por outro. 

 

10 - PERDA DE DIREITO 

10.1. O Cliente perderá o direito a utilização dos serviços contratados quando: 

10.1.1. Não comunicar a SANCOR SEGUROS, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravar a utilização dos 

serviços contratados, sob pena de perder o direito à utilização dos mesmos. 

10.1.2. Agravar intencionalmente as utilizações ou quando deixar de cumprir (i) qualquer das suas Obrigações aqui 

previstas ou (ii) as normas legais em vigor, em especial, aquelas contidas nos artigos 765, 766 e 768 do Código 

Civil. 

10.1.3. Houver tentativa de obter benefícios ilícitos do Plano Contratado. 

10.1.4. Houver fraude ou tentativa de fraude, declarações falsas, provocação ou simulação de utilização dos 

serviços. 

10.1.5. Sob pena de perder o direito à utilização dos serviços contratados, o Cliente fará o Acionamento à SANCOR 

SEGUROS, tão logo tome conhecimento, e adotará as providências imediatas para minorar suas consequências. 

 

11 - ACIONAMENTO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

11.1. Condições básicas: 

11.1.1. Todo acionamento deverá ser feito através da Central de Atendimento SANCOR SEGUROS através dos 

números: 4003.0393 (Capitais e regiões metropolitanas) ou 0800.200.0393 (para demais localizações). Será 

considerada como data da comunicação a data do protocolo de recebimento da chamada na Central de 

atendimento SANCOR SEGUROS.). Será considerada como data da comunicação a data do protocolo de 

recebimento da chamada na Central de Atendimento SANCOR SEGUROS. 

Caso se constate, em auditoria da SANCOR SEGUROS, que o acionamento não está relacionado a enfermidade ou 

acidente, o procedimento executado não terá cobertura. 
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11.1.1.1. Caso não seja possível fazer o pagamento do procedimento diretamente à clínica referenciada, o 

segurado deverá efetuar o pagamento e solicitar posterior reembolso, apresentando NF e Laudo Veterinário. Após 

recebimento da documentação o reembolso será efetivado em até 5 (cinco) dias úteis. 

O reembolso, dos valores pagos pelo SEGURADO, será realizado no prazo acima descrito, desde que seja 

comprovada a origem do acionamento em função de enfermidade ou acidente. 

11.1.1.2. Para efeito de reembolso, será utilizada tabela de referência- Anexo I, deste Contrato, que pode ser 

encontrado no site www.amigoopet.com.br. 

11.1.2. O SEGURADO deverá, sob pena de perda do direito à indenização prevista neste Contrato, comunicar à 

SANCOR SEGUROS, tão logo tome conhecimento sobre qualquer ocorrência que esteja relacionada com qualquer 

Acionamento nos termos deste Contrato. Tal comunicação poderá ser considerada um aviso de acionamento para 

os fins deste Contrato. 

11.1.3. O Pedido de acionamento somente produzirá efeitos se o SEGURADO o tiver apresentado, durante a 

vigência do Plano Contratado e não esteja com pagamentos em atraso. 

11.1.4. O SEGURADO deverá indicar da forma mais completa possível, os dados e particularidades tais como: 

I. Lugar, data, horário e descrição sumária do ocorrido; 

II. Nome, domicílio, dados do Animal Assistido; 

III. Descrição da enfermidade ou acidente e de suas possíveis consequências se for o caso; 

IV. Procedimentos adotados para minorar os efeitos de amplificação da ocorrência; 

V. A data em que o Segurado ficou ciente pela primeira vez das causas geradoras do Atendimento aqui 

comunicado, bem como uma breve descrição da maneira que este teve conhecimento da causa descrita. 

11.2. A Central de Atendimento SANCOR SEGUROS tomará as providências cabíveis para decidir pela 

competência ou não da Reclamação. 

11.3. Caso o acionamento seja procedente, os termos e os limites que serão aplicados são os do Plano vigente na 

data do Pedido de Atendimento. 

11.4. Análise da Reclamação 

11.4.1. A Utilização dos Serviços Contratados descritos na Cláusula 3.2, deste instrumento particular, somente será 

devida se a reclamação for caracterizada como procedente pela SANCOR SEGUROS. 

11.4.2. Aprovada a utilização de determinado Serviço decorrente de acionamento nos termos deste Contrato, a 

SANCOR SEGUROS fica responsável pelo pagamento dos serviços ao prestador referenciado, ou através de 

reembolso ao SEGURADO, sempre que não for possível pagar diretamente a clínica veterinária, e observando os 

limites por Serviço Contratado para cada Plano. 

11.7. Acionamentos decorrentes de procedimentos sucessivos. 

11.7.1. Em caso de acionamento causado por procedimentos sucessivos, fica entendido que será considerada, 

como data de acionamento, a do primeiro pedido. 

11.7.2. O CONTRATANTE terá direito de utilização dos procedimentos de Ultrassonografia e Ressonância, a cada 

120 dias. 

 

 

 

 

 



83 

 

 

 

12 - RESCISÃO E CANCELAMENTO 

12.1. A expressão CANCELAMENTO DO PLANO CONTRATADO será utilizada se o presente Plano for dissolvido 

em data anterior ao término de sua validade, estando atrelado ao correspondente cancelamento da apólice de 

seguro. 

12.2. Excetuados os casos previstos em lei, O CANCELAMENTO DO PLANO CONTRATADO SOMENTE PODERÁ 

SER EFETUADO NAS SEGUINTES HIPÓTESES: 

12.2.1. POR PERDA DE DIREITO DO CLIENTE, situação em que o cancelamento será total, abrangendo todos os 

Serviços Contratados; 

12.2.2. Por CANCELAMENTO da apólice de seguro relacionada à Assistência Veterinária.  

 

13 - PRESCRIÇÃO 

As ações que derivarem deste Contrato, entre as partes vinculadas pela mesma, prescrevem de acordo com as 

disposições do Código Civil Brasileiro.  

 

14- LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Os termos e condições deste Contrato de Plano são regidos pelas leis brasileiras. 

 

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. Não é admitida a presunção de que a CONTRATADA possa ter conhecimento de circunstancias que não 

constem neste contrato ou de seus aditivos. 

15.2. No momento da contratação, o CONTRATANTE, tomou conhecimento de todos os valores, coberturas, 

carências, limites e forma de utilização, ofertados pelo plano CONTRATADO que fica fazendo parte integrante do 

presente contrato subscrito. 

 

16 - INFORMAÇÕES GERAIS 

Antes de confirmar a contratação de um plano SANCOR SEGUROS, ou mesmo autorizar o encaminhamento de 

qualquer proposta contratual, é importante o conhecimento dos seguintes pontos: 

- O sentido de colaboração, num contrato desta natureza, é recíproco e deve servir como princípio para ambas as 

partes. 

- Muitos dos termos contratuais são técnicos. Para compreendê-los, a CONTRATADA organizou, na cláusula 2 

deste contrato, um glossário básico e sua explicação. 

- Toda vez que uma palavra prevista no glossário for utilizada no contrato, o sentido válido é aquele que consta da 

explicação do glossário. 


