
Detalhamento 
de Assistências

SEGURO PATRIMONIAL
(Seguro Proteção Empresarial)



* A utilização dos serviços será conforme o ramo de atividade e produto contratados 

Inspeção Empresarial

Envio de profissionais para a execução de manutenção preventiva na empresa. 
O segurado poderá solicitar, por vigência de seu contrato, até 3 serviços (ou 2 de acordo com 
o Plano) diferentes com 2 intervenções ao ano, até um limite de R$ 140,00 (cento e quarenta 
reais) por serviço.

• Limpeza de Ar Condicionado 
• Porta de Aço Comercial
• Colocação de Fechadura “Tetra” 
• Instalação de Interfone 
• Verificação de Extintores (Limite: 02 equipamentos).
• Lubrificação de Portas

Consultoria Orçamentária Empresarial

Será disponibilizado serviço de informações, fornecendo ao segurado os custos aproximados 
de material e mão de obra para serviços básicos (Serralheiro, Vidraceiro, Pedreiro, Carpinteiro 
e Pintor). 
Limite: 2 intervenções/vigência

Descarte e Serviços sustentáveis
• Descarte de Móveis e Equipamentos
• Orientação Ambiental
• Consultoria Sustentável

Help Desk Empresarial

Suporte para instalação e configuração de computador, celular, tablet, eBook (Kindle), 
videogame, câmera digital, e GPS. Na hipótese de problema emergencial que impeça o 
funcionamento de hardware, software, sistemas ou internet, o segurado poderá acionar a 
Central de Atendimento que o auxiliará a solucionar o problema por telefone, desde que o 
problema não seja físico com seu equipamento (peça quebrada). 
Não há limite de utilização.

Assistências*
Seguro Patrimonial



Escritório Virtual

Se houver impossibilidade temporária de uso ou permanência no imóvel segurado, em 
decorrência de incêndio, queda de raio, explosão queda de aeronave, impacto de veículo, a 
Prestadora providenciará a infraestrutura para a manutenção do negócio, de acordo com as 
necessidades do segurado e especificações relacionadas no serviço.
Serão colocados à disposição do segurado, até o limite do serviço, os seguintes itens:

• Estação de Trabalho (com telefone e computador);
• Central de Fax (para envio e recebimento);
• Atendimento Telefônico (recepção e transmissão de recados/atendimento ao cliente);
• Sala de Reunião;
• Sala de Treinamento;
• Secretária;
• Recepcionista;
• Office Boy / Courier

O segurado poderá configurar o plano com os itens que melhor atenderem as especificações do 
momento.

Observação: Este serviço abrange toda a cidade brasileira em que exista infraestrutura 
adequada e disponível. 
Caso na cidade solicitada não haja a infraestrutura necessária para a prestação dos serviços 
de assistência, o segurado será instruído pela Central de Atendimento sobre como proceder, 
observando em qualquer caso os limites previstos no presente serviço de assistência.
A utilização desta assistência é limitada a 01 intervenção/vigência no valor de até R$ 600,00 ou 
10 dias (o que ocorrer primeiro).

Serviços Administrativos

• Moto Entrega 
• Orientação Administrativa ou Financeira 
Observação: A Seguradora não terá responsabilidade sobre os serviços acionados pelo usuário

Suporte Pet

• Controle de Pragas 
Não cobertos: pombos, morcegos e tratamentos preventivos. Não será aplicado: Sentricon
• Hospedagem Pet

Suporte Nutricional

Serviço de orientação nutricional especializada sem limite de utilização. De segunda a sexta, das 
8h às 22h e sábado das 8h às 12h, exceto feriados nacionais.

• Modelo de cardápio
• Nutrição e esporte
• Nutrição e saúde
• Nutrição para adolescente



• Nutrição para idoso
• Nutrição para mulheres e homens
• Nutrição aplicada a patologias
• Propriedades dos alimentos
• Nutrição e estética

Eletroassist Empresarial

Serviço de mão de obra para conserto de eletrodomésticos:
• Cozinha: fogão a gás, micro-ondas, geladeira, freezer, frigobar, depurador de ar, exaustor de 
ar e lava louças. 
• Lavanderia: lavadora de roupas, secadora de roupas, lava seca e tanquinho.
Aparelhos com até 6 anos de fabricação e caso não haja impedimento técnico (aparelhos fora 
de linha ou sem peças de reposição).

LINHA EMPRESARIAL 
Despesas com serviço de mão de obra para conserto de: 
• Balcão refrigerado (horizontal fechado e vitrine), vitrine vertical (geladeira de bebidas), 
expositor horizontal (sorvete), chapa para grelhados lisa ou frisada, fritadeira elétrica ou à gás e 
estufa. 

Aparelhos com até 2 anos de fabricação e caso não haja impedimento técnico (aparelhos fora 
de linha ou sem peças de reposição). 

Exclusões: Equipamentos de comodato, com mais de 70kg (para chapa e fritadeira), 
equipamentos embutidos e sem visibilidade dos componentes para análise.

Limite: R$ 200,00 por evento e 1 acionamento por vigência.

Será oferecido apenas a mão de obra para avaliação e conserto do equipamento. Custos e 
aquisição de peças serão de responsabilidade do segurado. (Serviço com agendamento de 
horário)

Serviços de Informações

Informações sobre telefones de serviços (dedetizadoras, lavanderias, limpeza) e/ou emergenciais 
(bombeiros, polícia, hospitais). 
Limite: 3 intervenções por vigência



Chaveiro 

Serviço de mão de obra de chaveiro para conserto definitivo ou provisório da porta de acesso à 
empresa, bem como portas internas e/ou confecção de 01 chave (simples e tetra), em caso de 
perda, quebra de chaves na fechadura, roubo ou furto de chaves.

Limites de Mão de Obra ou Reembolso e Quantidade de utilizações: 
R$200 cada – 2 intervenções/vigências

Encanador

Serviço de mão de obra gratuita para conter vazamentos aparentes: em tubulações de 1 a 4 
polegadas, torneiras, sifões, chuveiros, válvulas de descarga, registro. Desentupimento de ramais 
internos em pias, vasos sanitários e tanques, e que não requeiram equipamentos de detecção 
eletrônicos, ou de limpeza como roto rooter.

Limites de Mão de Obra ou Reembolso e Quantidade de utilizações: 
R$200 cada – 2 intervenções/vigências

Manutenção Geral 

Envio de profissional especializado nos serviços listados nos itens abaixo que apresentará 
orçamentos de conservação e/ou pequena benfeitoria necessários à empresa. A responsabilidade 
da Prestadora se limita ao envio dos profissionais para qualquer das especialidades a seguir, bem 
como ao pagamento do custo de visita e orçamentos desses profissionais.

Horário de Atendimento: 24 Horas: eletricistas, encanadores e chaveiros;
Horário Comercial: pedreiros, vidraceiros, marceneiros, serralheiros e pintores.

Mão de Obra Elétrica

Serviços de mão de obra gratuita para reparos em caso de curto circuito ou falta de energia 
causada por tomadas queimadas, interruptores defeituosos, disjuntores, fusíveis etc. Cobre 
ainda a troca de resistências ou de chuveiros ou torneiras elétricas (não blindados).

Limites de Mão de Obra ou Reembolso e Quantidade de utilizações: 
R$200 cada – 2 intervenções/vigências

Assistência Emergencial 24 Horas Empresarial



Vidraceiro 

Serviço de mão de obra e material no caso de quebra de vidros de portas, janelas, vitrines, ou 
janelas externas. Os vidros devem ser canelados, lisos ou martelados, de até 4 mm de espessura. 
Vidros fora deste padrão não estão cobertos. 

Limite de Mão de Obra ou Reembolso e Quantidade de utilizações: 
R$ 200 cada - 3 intervenções/vigência

Vigilância 

Envio de profissional vigilante no caso de arrombamento por roubo ou furto qualificado, 
vendaval, desmoronamento, impacto de veículos, queda de aeronaves, incêndio e explosão, 
que deixem a empresa vulnerável.

Limite de Mão de Obra ou Reembolso e Quantidade de utilizações: 
R$300 por evento ou 36 horas, considerando o que ocorrer primeiro - 2 acionamentos/vigência

Limpeza da empresa 

Serviço de mão de obra para limpeza do imóvel no caso de alagamento, incêndio, impacto 
de veículos, desmoronamento e vendaval, caso o imóvel segurado fique sem possibilidades 
de habitação.

Limite de Mão de Obra ou Reembolso e Quantidade de utilizações: 
R$ 300 - 1 intervenção/vigência

Mudança e Guarda-Móveis

Remoção e guarda de móveis e eletrodomésticos em caso de alagamento, arrombamento, 
roubo ou furto qualificado, vendaval, desmoronamento, impacto de veículos, queda de 
aeronaves, incêndio e explosão no imóvel segurado. A indicação do local e a guarda é de 
responsabilidade do segurado.

Limite de Mão de Obra ou Reembolso e Quantidade de utilizações: 
R$ 400 para mudança (ida e volta) e R$ 400 para guarda - 1 intervenção/vigência

Fixação de Antena e receptivo de sinais 

Serviço de mão de obra para fixação ou retirada da antena, caso esteja com risco de queda por 
causa de vendaval, granizo, impacto de veículos e queda de aeronaves.

Limite de Mão de Obra ou Reembolso e Quantidade de utilizações: 
R$ 500 cada - 2 intervenções/vigência



Cobertura de Telhado 

Serviço de mão de obra para cobertura do telhado em que as telhas forem danificadas 
e necessitarem de substituição por roubo ou furto qualificado, incêndio, raio, explosão, 
desmoronamento, vendaval, granizo, impacto de veículos, e queda de aeronaves. Apenas 
cobertura provisória com lona plástica. O serviço não será fornecido em caso de impossibilidade 
por causa da altura ou inclinação do telhado.

Limite de Mão de Obra ou Reembolso e Quantidade de utilizações: 
R$ 600 cada – 1 intervenções/vigência na impossibilidade será disponibilizado somente o 
material para cobertura dos móveis.

Remoção Inter Hospitalar

Cobre os custos com transporte inter-hospitalar quando o sócio do Estabelecimento Segurado 
estiver internado em decorrência de danos corporais ocasionados em virtude de roubo, 
vendaval, desmoronamento impacto de veículos, queda de aeronaves, incêndio e explosão e 
necessitar ser removido para hospital capacitado mais próximo.

Limite de Mão de Obra ou Reembolso e Quantidade de utilizações: 
R$ 3.000,00 - 1 intervenção/vigência

Regresso Antecipado

Cobre os custos com transporte do sócio do Estabelecimento Segurado quando este estiver 
em viagem nacional e tenha que retornar a sua empresa em virtude de vendaval, incêndio, 
desmoronamento, roubo, queda de aeronaves ou explosão no imóvel segurado. 
Será paga uma passagem aérea na classe econômica.

Limite de Mão de Obra ou Reembolso e Quantidade de utilizações: 
Passagem área de classe econômica ou outro meio de transporte alternativo - 2 intervenções/
vigência

Hospedagem

Reserva e pagamento de hospedagem ao sócio do Estabelecimento Segurado e seus familiares, 
em caso de caso de: roubo ou furto qualificado, incêndio, raio, explosão, dano elétrico, 
desmoronamento, vendaval, granizo, fumaça, alagamento, impacto de veículos e queda de 
aeronaves, e que impossibilite a habitação do imóvel onde reside.

Limite de Mão de Obra ou Reembolso e Quantidade de utilizações: 
R$ 220,00 por diária, máximo 4 diárias, até 1 evento por vigência

Recuperação de Veículos

Cobre os custos com transporte do segurado quando este estiver em viagem nacional em caso 
tenha que retornar a sua empresa em virtude de vendaval, incêndio, desmoronamento, roubo, 
queda de aeronaves ou explosão no imóvel segurado. Será paga uma passagem aérea na classe 



econômica para retorno e busca de seu automóvel quando em viagem.

Limite de Mão de Obra ou Reembolso e Quantidade de utilizações: 
Passagem área de classe econômica ou outro meio de transporte alternativo - 2 intervenções/
vigência


