
CONDIÇÕES GERAIS DA ASSISTÊNCIA EMPRESA

1. INTRODUÇÃO

Os serviços de assistência empresa são destinados a atender os Associados do cartão Santander em situações emergenciais.

A disponibilização do serviço assistência empresa entrará em vigor 5 (cinco) dias corridos após sua contratação e vigorará pelo prazo de 12 (doze)
meses consecutivos, com renovação automática após este período.

Para que o Associado tenha direito à utilização de toda e qualquer cobertura do serviço assistência empresa, obrigatoriamente deverá entrar em
contato com a Central de Atendimento Rodassist, que dará encaminhamento aos serviços solicitados. A inobservância deste procedimento
descaracteriza a obrigação de prestação do serviço. Ficam excluídos das prestações previstas nestas condições gerais quaisquer atos praticados
por ação ou omissão do Associado, causados por má-fé.

Os serviços de assistência empresa estão disponíveis exclusivamente em território nacional.

2. DEFINIÇÕES

ASSOCIADO: é o portador do cartão de crédito Santander que adquiriu o serviço assistência empresa.

EMPRESA ASSISTIDA: é o bem imóvel designado como empresa cadastrada e coberta pelo serviço assistência empresa.

VEÍCULO ASSISTIDO: é o veículo cadastrado como da empresa assistida, conduzido pelo Associado no ato do evento.

3. COBERTURAS

Envio de Chaveiro

Serviço de chaveiro caso ocorra perda, roubo ou quebra de chave da porta de entrada principal da empresa assistida, impossibilitando a abertura
ou fechamento da porta. Este serviço contempla abertura de porta principal, troca de miolo e confecção de chave. Limite de R$ 80,00 (oitenta
reais) por intervenção e 2 (dois) eventos a cada 12 (doze) meses. Não estão cobertas fechaduras tetra com mais de 5 (cinco) pinos.

Envio de Encanador

Será oferecido serviço de encanador caso ocorram vazamentos que causem ou possam causar alagamentos internos, decorrentes de problemas
hidráulicos em tubulações externas (torneiras, sifões e outros dispositivos hidráulicos aparentes) ou desentupimento de ramais internos em pias,
ralos e vasos sanitários (tubulações de 1 a 2 polegadas), desde que não haja necessidade de utilização de qualquer equipamento de detecção
eletrônica. Este serviço não cobre tubulações de esgoto e caixa de gordura. Limite de R$ 150,00 (cento e cinqüenta Reais) por intervenção e
1(um) evento a cada 12 (doze) meses. A escolha do material a ser utilizado ficará a critério da Central de Atendimento Rodassist, cuja
premissa é a resolução do problema em caráter emergencial, visando o não agravamento da situação.

Envio de Eletricista

Será oferecido serviço de eletricista para reparo emergencial caso a empresa assistida apresente falhas ou avarias em suas instalações elétricas
decorrentes de problemas na rede de baixa tensão ou dispositivos elétricos, falta de energia elétrica, curto-circuito e afins. Limite de R$ 80,00
(oitenta reais) por intervenção e 2 (dois) eventos a cada 12 (doze) meses. A escolha do material a ser utilizado ficará a critério da Central de
Atendimento Rodassist, cuja premissa é a resolução do problema em caráter emergencial, visando o não agravamento da situação.

Envio de Vidraceiro

Caso ocorra ruptura de vidros de portas e janelas das áreas comuns da empresa assistida e que comprometa a segurança da mesma, será
providenciado profissional para recuperação ou reposição do elemento afetado. Limite de R$ 80,00 (oitenta reais) por intervenção e 2 (dois)
eventos a cada 12 (doze) meses. Serviço disponível em horário comercial.

Serviço de Vigilância

Será oferecido serviço de vigilância em caso de roubo que deixe a empresa assistida vulnerável e sem condições de segurança. Limite de até 3
(três) dias consecutivos e 2 (dois) eventos a cada 12 (doze) meses.



Transferência de Móveis

Será oferecido transferência de móveis para um local determinado pela empresa assistida, caso ocorra um roubo na mesma que a deixe
vulnerável, assim como retorno dos móveis após reparação dos danos. Serviço disponível em horário comercial. Limite: transporte num raio de
até 70 (setenta) quilômetros contados a partir da empresa assistida.

Guarda de Móveis

Será oferecido guarda de móveis da empresa assistida caso ocorra um roubo cujos danos causados exijam a retirada dos móveis para
recuperação ou limpeza da empresa. Limite de até 7 (sete) dias corridos. Serviço disponível em horário comercial.

Envio de Microcomputador Substituto com Configuração Básica

Em caso de avarias em microcomputador da empresa assistida, será providenciado envio de microcomputador substituto com configuração
básica (pacote Office). Os custos de locação serão por conta da empresa assistida. Sem limite de intervenções. Este serviço está disponível em
horário comercial e desde que haja prestador de serviço no município do evento.

Reparo de Fiação Telefônica

Em caso de danos ocorridos na fiação telefônica interna da empresa assistida, será oferecido serviço para reparo emergencial. O custo do material
será por conta da empresa. Sem limite de utilização.

Socorro Mecânico ou Reboque para a Oficina mais Próxima

Envio de socorro mecânico para conserto de emergência no local do evento em caso de pane ou acidente com o veículo assistido. Caso não seja
possível conserto no local do evento, será enviado reboque para encaminhamento do veículo assistido até a oficina mais próxima do local do
evento, indicada pela Central de Atendimento Rodassist. Limitado a 1 (uma) solicitação a cada 12 (doze) meses, num raio máximo de 30
(trinta) quilômetros.

Indicação de Profissionais

Indicação de vários tipos de profissionais prestadores de serviços emergenciais ou não, que atendam as necessidades da empresa assistida.
Os custos dos serviços eventualmente prestados são por conta da empresa assistida, pagos diretamente ao prestador de serviço. Os serviços
prestados têm garantia de 90 (noventa) dias corridos. Sem limite de utilização.

4. EXCLUSÕES E LIMITAÇÕES DA ASSISTÊNCIA EMPRESA

Os serviços de assistência empresa não se aplicarão se for descaracterizada situação de emergência (exceto o serviço Indicação de Profissionais)
e se houver acionamento direto dos prestadores de serviço pelo Associado, sem prévio consentimento da Central de Atendimento Rodassist.

Também estão excluídos:

• eventos causados por falta de manutenção adequada da empresa assistida

• assistência técnica especializada para elevadores, portões automáticos, elétricos e eletrônicos e equipamentos de segurança

• reparação de goteiras decorrentes de má impermeabilização

• troca de lâmpadas

• assistência à imóveis em construção, reconstrução ou reforma

• atos de terrorismo, revoltas populares, greves, guerras e quaisquer perturbações da ordem pública

• eventos decorrentes de fenômenos da natureza: furacões, inundações, maremotos, vendavais, queda de corpos siderais e similares


