
I. REGULAMENTOS – SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AUTO + CASA + 

CAP 

ARTIGO 1 – DEFINIÇÕES 

 
A) USUÁRIO: 
 
Entende-se por Usuário, no caso de pessoas físicas, o titular do certificado de assistência 
auto+casa, ou o condutor habitual, quando o titular desta for pessoa jurídica, desde que 
tenham residência habitual no Brasil. 
 
B) PESSOA USUÁRIA AUTO: 
 
Entende-se por Pessoa Usuária, além do Usuário, os demais ocupantes do Veículo 
Assistido, desde que sejam afetados por pane, acidente de trânsito, roubo ou furto deste 
veículo. 
 
C) PESSOA USUÁRIA RESIDENCIAL: 
 
Entende-se por Pessoa Usuária, além do Usuário, o Cônjuge, ascendentes e 
descendentes em 1º Grau do Usuário, desde que convivam com ele e sejam seus 
dependentes. 
 
D) VEÍCULO ASSISTIDO: 
 
Entende-se por Veículo Assistido o designado no certificado de assistência automóvel, 
desde que não seja veículo destinado ao transporte público de mercadorias ou 
passageiros, de aluguel, com ou sem condutor, ou de peso máximo autorizado a 3.500 
Kg. 
 
E) RESIDÊNCIA ASSISTIDA: 
 
Entende-se por Residência Assistida a designada no certificado de assistência.  
 
F) EMERGÊNCIA RESIDENCIAL:  
 
É o evento imprevisível e fortuito que acarreta a necessidade de atendimento ou socorro 
imediato para evitar o agravamento dos danos ou minorar suas consequências.  
 
G) EVENTOS PREVISTOS RESIDENCIAL: 
 
São eventos externos, súbitos e fortuitos, involuntários por parte do Usuário ou de seus 
prepostos, que provoquem danos materiais na Residência Assistida, bem como resulte 
em ferimentos da Pessoa Usuária e/ou ocupantes da mesma, decorrentes das seguintes 
situações:  
 
a) Roubo ou furto qualificado (caracterizado pela destruição ou rompimento de obstáculos 
para acesso à Residência Assistida, por exemplo);  
 



b) Incêndio / Raio e Explosão; 
 
c) Dano Elétrico (caracterizado pela sobrecarga de energia); 
 
d) Desmoronamento; 
 
e) Vendaval / Granizo / Fumaça; 
f) Alagamento (danos por águas provenientes, súbitas e imprevistamente, de rupturas ou 
entupimentos da rede interna de água);   
g) Impacto de veículos; 
h) Queda de aeronave.  
 
H) PANE AUTO: 
 
Entende-se por pane todo defeito de origem mecânica ou elétrica, reconhecidos pelo 
fabricante, que impeçam a locomoção do veículo por seus próprios meios, excluindo-se 
os casos de falta de combustível, pneus furados ou avariados. 
 
I) ACIDENTE AUTO: 
 
Entende-se por Acidente a colisão, abalroamento ou capotagem envolvendo direta ou 
indiretamente o Veículo Assistido e que impeça o mesmo de se locomover por seus 
próprios meios. 
 
J) DOMICÍLIO 
Entende-se por Domicílio Assistido o designado no certificado de assistência Auto+Casa. 

 
ARTIGO 2 - LIMITE TERRITORIAL  
No que se refere aos serviços Emergenciais ao Veículo Assistido, não haverá qualquer 
franquia quilométrica para os serviços descritos nos itens: 
A) Socorro Mecânico 
B) Reboque 
C) Chaveiro 
D) Troca de Pneu 
E) Pane Seca 
J) Transmissão de Mensagens Urgentes 
 
 
Os serviços abaixo terão franquia quilométrica a partir de 50 km do Domicílio do Usuário: 
F) Hospedagem  
G) Transporte alternativo (fora do município de domicílio)  
H) Guarda do Veículo 
 I) Transporte para Recuperação do Veículo 
 
ARTIGO 3 - ÂMBITO TERRITORIAL E DURAÇÃO 
 

a) No que se refere aos serviços emergenciais ao Veículo e Residência Assistida, todos 
os serviços terão atendimento no território Nacional 
 



b) No que se refere ao atendimento emergencial à Pessoa Usuária, o âmbito de 
atendimento será o Território Nacional 
 
c) Os serviços serão oferecidos desde que respeitadas as condições dos artigos 1 e 2 
deste anexo e observadas as exclusões deste contrato.  
d) A utilização dos serviços de Assistência, neste previstos, se dará, exclusivamente, 
durante a vigência do contrato.  
ARTIGO 4 - GARANTIAS DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAIS AO VEÍCULO 
ASSISTIDO  
 
As coberturas relativas ao Veículo Assistido abrangem as modalidades previstas neste 
artigo, que serão prestadas conforme descritas abaixo, desde que respeitados os artigos 
anteriores. 
 
A) REBOQUE  
 
No caso em que o Veículo Assistido não puder circular, por pane, acidente ou quando 
recuperado de roubo ou furto, BRASIL ASSISTÊNCIA arcará com os gastos do reboque 
do veículo até a oficina, indicada pelo Usuário, sempre que o reparo não possa ser 
executado no local de imobilização. 
 
Nota 1: Não havendo oficina em funcionamento no momento do atendimento, o veículo 
será rebocado por guincho credenciado e será providenciada sua guarda até o início do 
expediente. 
 
Nota 2: Nos casos de imobilização técnica (farol queimado; vidro ou limpador de para-
brisas quebrados) independente de horários será disponibilizado reboque até o auto 
elétrico indicado pelo Usuário. 
  
Limite: Até 300 km (trezentos quilômetros) por evento (contempla gastos com pedágios, 
balsas, etc.), sendo limitado até 2 (duas) intervenções durante o ano de vigência. 
 
B) SOCORRO MECÂNICO  
 
Na ocorrência de defeito de ordem elétrica ou mecânica, que impossibilite o Veículo 
Assistido de se deslocar por seus próprios meios, BRASIL ASSISTÊNCIA providenciará o 
envio de um profissional para efetuar os reparos necessários. Este serviço contempla 
somente serviços paliativos (troca de fusível; conexão de bateria).  
 
Nota: Será de responsabilidade do Usuário, o pagamento de possíveis custos com peças 
as quais forem identificadas e autorizadas pelo mesmo ao prestador de serviços, no que 
se refere à efetiva troca e/ou às compras destas no local do evento. 
 
Limite: Até R$ 200,00 (duzentos reais) por atendimento, e no máximo 2 (duas) 
intervenções durante o ano de vigência.  
 

C) CHAVEIRO 
 
Se o Veículo Assistido não puder ser aberto e/ou acionado em razão da perda ou extravio 
das chaves, seu esquecimento no interior do veículo ou quebra na fechadura, na ignição 



ou na tranca de direção, será enviado um chaveiro para as providências necessárias, 
sempre que esteja em Território Nacional. 
 
Este serviço somente estará disponível para veículos que utilizem fechaduras e chaves 
tradicionais. Quando não for possível resolver o problema através do envio de um 
chaveiro, fica garantido o reboque do veículo para um local, a escolha do Usuário, dentro 
do município onde se verificou a ocorrência, respeitado o limite de despesa estipulado no 
item “Reboque” deste Anexo. Ficam cobertas as despesas com o envio do chaveiro ao 
local onde se encontra o Veículo Assistido bem como, quando necessário, uma cópia da 
chave do veículo desde que a mesma seja simples e não ultrapasse o limite de R$ 200,00 
(duzentos reais), por evento.  
 
Nota (1): Não estão cobertas as despesas com peças para troca e conserto de fechadura, 
ignição, trancas que se encontram danificadas e cópias adicionais das chaves. 
 
Limite: Máximo de 2 (duas) intervenções durante o ano de vigência. 
 
D) TROCA DE PNEU 
 
No caso da impossibilidade do Usuário conduzir o Veículo devido a problemas com pneu 
furado ou avariado, BRASIL ASSISTÊNCIA enviará um prestador de serviços para 
efetuar a troca do pneu furado e/ou avariado pelo pneu sobressalente do Veículo 
Assistido, desde que o mesmo possua step em boas condições e ferramentas para a 
troca, estando ele em Território Nacional. 
 
Nota (1): Os custos, tanto do envio do prestador quanto do reparo do furo no pneu serão 
de responsabilidade da BRASIL ASSISTÊNCIA. 
 
Nota (2): BRASIL ASSISTÊNCIA não se responsabilizará por gastos com troca de 
câmara, bico, roda, compra de pneu, ou qualquer outro gasto que não seja referente ao 
reparo do(s) furo(s) do(s) pneu(s). 
 
Limite: Máximo de 2 (duas) intervenções durante o ano de vigência.  
 
E) PANE SECA  
 
No caso em que o Veículo Assistido não puder circular devido à falta de combustível 
(Pane Seca), BRASIL ASSISTÊNCIA providenciará o reboque do mesmo até o posto de 
abastecimento mais próximo, desde que este se encontre em Território Nacional. As 
despesas com reboque serão de responsabilidade da BRASIL ASSISTÊNCIA, e as 
despesas com o combustível será de responsabilidade do Usuário. 
 
Nota: BRASIL ASSISTÊNCIA não se responsabilizará por eventuais multas que o 
Usuário venha a sofrer pela imobilização do Veículo Assistido por falta de combustível, 
previstas no Código Nacional de Trânsito, Lei nº 9503 de 23 de setembro de 1997. 
 
Limite: Máximo 1 (uma) intervenção durante o ano de vigência. 
 



F) HOSPEDAGEM  
 
No caso de pane, acidente, roubo ou furto do Veículo Assistido quando a reparação do 
veículo não puder ser efetuada no mesmo dia de sua imobilização e precise de um tempo 
superior a 6 horas, de acordo com as normas da oficina escolhida e notificação do 
responsável desta para BRASIL ASSISTÊNCIA, ou nos casos que não houver oficina 
aberta e for necessário esperar o início do expediente, serão os gastos com hospedagem: 
 
Limite: Estada em hotel até o valor equivalente a R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, até 
2 diárias. 
 
Franquia: a partir de 50 km do domicílio do Usuário. 
 
Nota 1: Neste caso, não terá direito aos serviços descritos no item “Transporte 
Alternativo”.  
 
 G) TRANSPORTE ALTERNATIVO 
 
G1. Fora do município de domicílio  
Na hipótese de pane, acidente, roubo e/ou furto do Veículo Assistido que impossibilite a 
utilização do veículo nos dois dias subsequentes, BRASIL ASSISTÊNCIA colocará à 
disposição do usuário e de seu(s) acompanhante(s), respeitada a capacidade do veículo, 
um meio de transporte alternativo para retorno ao domicílio ou para continuação da 
viagem até o município de seu destino. 
 
O meio de transporte alternativo, previsto neste item, será colocado à disposição do 
usuário e de seu(s) acompanhante(s), segundo critério da BRASIL ASSISTÊNCIA, que 
poderá escolher entre: 
 
a) Locação de automóvel condizente com as necessidades de lotação e trajeto (até 2 
(duas) diárias e com um valor equivalente a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por dia e 
um total de R$ 300,00 (trezentos reais) para as duas diárias) 
 
b) Fornecimento de passagens de linhas regulares de transportes terrestres, aéreo ou 
marítimo, na classe econômica; 
 
c) Serviço de táxi. 
 
Se o usuário optar pela continuação da viagem até o local de destino, a despesa com 
transporte alternativo não poderá ser superior a de retorno ao município de sua 
residência. 
 
Este serviço somente será disponibilizado após constatação da real impossibilidade de 
deslocamento do veículo por seus próprios meios. 
 
Limite: meio de transporte a critério da BRASIL ASSISTÊNCIA. 
 
Nota 1: Neste caso, não terá direito aos serviços descritos no item “Hospedagem”.  
 



H) GUARDA DO VEÍCULO  
  
Se a reparação do Veículo Assistido exigir um tempo de imobilização superior a 72 horas 
ou se, em caso de roubo ou furto o veículo for recuperado posteriormente à saída do 
Usuário do local da ocorrência, BRASIL ASSISTÊNCIA arcará com o seguinte gasto: 
 
H.1) Depósito ou guarda do Veículo Assistido reparado ou recuperado, até que o mesmo 
seja retirado do local pela Pessoa Usuária ou pessoa habilitada que ele designar, até o 
valor máximo equivalente a R$ 100,00 (cem reais) por evento. 
 
Limite: Máximo de 2 (duas) intervenções durante o ano de vigência.  
 
I) TRANSPORTE PARA RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO  
 
Se a reparação do Veículo Assistido exigir um tempo de imobilização superior a 72 horas 
ou se, em caso de roubo ou furto o automóvel for recuperado posteriormente à saída do 
Usuário do local da ocorrência, BRASIL ASSISTÊNCIA arcará com o seguinte gasto: 
 
I.1) Transporte do Usuário ou uma pessoa habilitada que ele designar, até o local onde o 
Veículo Assistido tiver sido reparado ou recuperado. 
 
BRASIL ASSISTÊNCIA não assumirá os referidos gastos quando o custo de reparação 
do veículo for superior ao seu valor de venda. 
 
NOTA: A responsabilidade da BRASIL ASSISTÊNCIA sobre todas as despesas de 
transporte referidas nas alíneas anteriores está limitada ao custo da tarifa econômica em 
transporte regular do passageiro.  
 
Limite: Até 2 (duas) intervenções durante o ano de vigência. 
Limite: Sem limite. 
 
J) TRANSMISSÃO DE MENSAGENS URGENTES 
 
Eventos relacionados com o veículo assistido, BRASIL ASSISTÊNCIA poderá ser 
solicitado pelo usuário, avisar seus parentes ou sua empresa sobre seu estado de saúde 
e localização. 
Ligações Nacionais. 
 
 
ARTIGO 5 - GARANTIAS DE ASSISTÊNCIA A RESIDÊNCIA ASSISTIDA 
 
Os serviços relativos à Residência Assistida abrangem as modalidades previstas neste 
artigo, e serão prestadas conforme descritas abaixo, desde que respeitados os artigos 
anteriores.  
 
A) CHAVEIRO  

 
Na hipótese de Problema Emergencial 
Ocorrendo perda, quebra, roubo ou furto, travamento involuntário das chaves ou qualquer 
problema de funcionamento na fechadura que impeça o acesso às dependências internas 



da Residência Assistida e não havendo alternativa para que a Pessoa Usuária entre ou 
saia da Residência, BRASIL ASSISTÊNCIA enviará um profissional para abertura de 
portas e/ou portões. Este serviço também contempla a confecção de cópia da chave, 
quando necessário. 
 
O limite para este serviço será de até 02 (duas) aberturas e respectivas confecções, no 
valor máximo R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por evento, limitado a 02 (duas) 
intervenções por vigência do certificado de assistência.  
 

Na hipótese de Evento Previsto  
 

Ocorrendo arrombamento, roubo ou furto da Residência Assistida e esta ficar vulnerável e 
for necessário o conserto de fechaduras de portas ou portões, BRASIL ASSISTÊNCIA se 
encarregará do envio de um profissional para o reparo provisório ou, se possível, o 
definitivo.  
 
Limite máximo para este serviço será de até R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por 
evento, limitado a 2 (duas) intervenções por vigência do certificado de assistência. 
 
Nota: Estão excluídas deste serviço as fechaduras KESO ou similares, pelo fato do 
cilindro das mesmas não permitir abertura pelos métodos convencionais, desta forma o 
serviço será possível somente pelo próprio fabricante e/ou suas revendas com 
assistência técnica. 
 
Observação: Os custos de execução do serviço que excederem os limites acima, assim 
como qualquer despesa com material serão de responsabilidade exclusiva do Usuário.  
 
Horário de Atendimento: 24 horas. 
 

B) ELETRICISTA 
 
Na hipótese de Problema Emergencial (Problemas Elétricos), nos casos de tomadas 
queimadas, interruptores defeituosos, disjuntores e fusíveis danificados, chaves facas, 
troca de 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 Assistida. BRASIL ASSISTÊNCIA se 
responsabilizará pelo envio de um profissional para conter a situação emergencial.  
 
Na hipótese de Evento Previsto, que provoque a falta de energia na Residência Assistida 
ou em alguma de suas dependências, BRASIL ASSISTÊNCIA se responsabilizará pelo 
envio do profissional para realizar os reparos necessários ao restabelecimento da energia 
elétrica.  
 
O limite para os serviços acima é de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por evento e 2 
(duas) intervenções por vigência do certificado de assistência.  
 
Observação: Os custos de execução do serviço que excederem os limites acima, assim 
como qualquer despesa com material, serão de responsabilidade exclusiva do Usuário.  
Horário de Atendimento: 24 horas.  
 



C) ENCANADOR 
 
Na hipótese de Problema Emergencial (Problemas Hidráulicos) - 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. Desde que não haja necessidade de 
utilização de qualquer equipamento de detecção eletrônica, BRASIL ASSISTÊNCIA 
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 na 
Residência Assistida.  
 
Nos casos em que a Residência Assistida estiver alagada ou em risco de alagamento, em 
função de eventos súbitos e fortuitos, alheios à vontade da Pessoa Usuária (Conforme 
descrição na definição de Evento Previsto), BRASIL ASSISTÊNCIA enviará um 
profissional para conter provisoriamente esta situação. 
 
O limite para os serviços acima é de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por evento e 2 
(duas) intervenções por vigência da apólice. BRASIL ASSISTÊNCIA não assumirá custos 
com materiais nem de reparo definitivo.  
 
Exclusão: Para os casos de inundação, enchentes ou eventos da natureza, BRASIL 
ASSISTÊNCIA não fornecerá o serviço. Estão excluídos também os serviços de 
acabamento (ex: pintura, colocação de pisos e revestimentos, etc.). 
 
Observação: Os custos de execução do serviço que excederem os limites acima, assim 
como qualquer despesa com material, serão de responsabilidade exclusiva da Pessoa 
Usuária.   
 
Horário de Atendimento: 24 horas.  
 
D) DESENTUPIMENTO 
 
Em caso de entupimento de tubulações de pias, sifões, ralos e vasos sanitários, assim 
como tubulações de esgoto e entupimento de caixas de gordura que venham a acarretar 
alagamento da Residência Assistida, BRASIL ASSISTÊNCIA enviará um profissional 
qualificado para fazer o desentupimento, se tecnicamente possível, desde que não haja 
necessidade de utilização de qualquer equipamento de detecção eletrônica.  
 
Este serviço está limitado ao valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por evento e 2 (duas) 
intervenções por vigência do certificado de assistência.  
 
Exclusão: Para os casos de inundação, enchentes ou eventos da natureza, BRASIL 
ASSISTÊNCIA não fornecerá o serviço. Estão excluídos também o esgotamento de fossa 
séptica e o desentupimento em rede de águas fluviais.  
 
Observações: Os custos de execução do serviço que excederem os limites acima, assim 
como qualquer despesa com material, serão de responsabilidade exclusiva do Usuário.  
 
Horário de Atendimento: 24 horas. 
 



E) VIDRACEIRO 
 
Em caso de ruptura de vidros ou cristais de portas e janelas que façam parte do 
fechamento das áreas comuns externas da Residência Assistida, BRASIL ASSISTÊNCIA 
enviará, com a maior brevidade possível, um profissional que fará a recuperação do 
elemento afetado pela ruptura ou porventura não sendo possível sua recuperação, fará 
sua reposição imediata, ou ainda, na impossibilidade de repor o elemento imediatamente, 
fará somente seu reparo emergencial. 
Entende-se por reparo emergencial o fechamento e/ou vedação da área afetada pela 
ruptura, através de materiais alternativos, tais como: madeira, plástico ou outros materiais 
que assegurem o fechamento e/ou vedação da Residência Assistida. 
Estão incluídas nesse serviço as despesas de envio e mão-de-obra dos profissionais, até 
o limite de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), por evento, limitado a 2 (duas) 
intervenções por vigência do certificado de assistência.  
 
Nota: Estão excluídos deste serviço os reparos de qualquer tipo de vidros que façam 
parte do imóvel que sofram uma ruptura, mas não comprometam a segurança da 
Residência Assistida. 
 
Horário de Atendimento: Dias úteis das 09h às 18h. 
 
F) VIGIA  
 
A Residência Assistida que se apresentar vulnerável em consequência de Eventos 
Previstos que causem danos às portas, janelas, fechaduras ou qualquer outra forma de 
acesso à mesma, BRASIL ASSISTÊNCIA, de acordo com as disponibilidades locais, 
providenciará o serviço de vigia no limite de R$ 500,00 (quinhentos reais) evento, limitado 
a 2 (duas) intervenções por vigência do certificado. Esse serviço será enviado após 
tentativa de contenção emergencial aos locais avariados.  
  
O Usuário deverá solicitar o serviço pelo período mínimo de 06 (seis) horas. 
 
Nota: O serviço somente será prestado se o local de permanência do vigia oferecer 
condições de trabalho, como por exemplo, toalete e cobertura. 
 
Horário de Atendimento: 24 horas. 
 
G) HOSPEDAGEM  
 
Se a Residência Assistida se tornar inabitável por ocorrência de Eventos Previstos, 
BRASIL ASSISTÊNCIA assumirá até 4 (quatro) diárias de hotel, para até 05 (cinco) 
pessoas, no máximo de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), sendo R$600,00 (seiscentos 
reais) o valor total, por Pessoa Usuária, por dia e por evento, limitado a 02 (duas) 
intervenções por vigência do certificado de assistência.  
 
A escolha do hotel será feita pela BRASIL ASSISTÊNCIA devendo-se localizar o mais 
próximo possível e no máximo a 50 (cinquenta) km da Residência Assistida. As despesas 
de locomoção e respectivo retorno correrão por conta das Pessoas Usuárias. 
Horário de Atendimento: 24 horas. 
 



H) INDICAÇÃO DE PROFISSIONAIS 
 
BRASIL ASSISTÊNCIA fornecerá à Pessoa Usuária informações referentes a telefones 
de dedetizadoras, lavanderias e limpeza e telefones emergenciais como Bombeiros, 
polícia e hospitais. 
 
Para os casos que não se caracterizam uma prestação de serviços de emergência, 
BRASIL ASSISTÊNCIA, desde que solicitado pela Pessoa Usuária, colocará a 
disposição e enviará à Residência Assistida, profissionais de Residências que possam 
elaborar um orçamento e caso aprovado pela Pessoa Usuária, irão realizar o serviço, 
desde que se refira as seguintes especialidades: 
   
▪  Encanador 
▪  Eletricista 
▪  Chaveiro 
▪  Vidraceiro 
▪  Serviço de Limpeza 
▪  Desentupidor 
Serviços Gerais como:                                                                                                                     
▪  Instalação de Antena de TV (exceto parabólica e mini-parabólica).                                   
▪  Instalação de varões de cortina, chuveiro, torneira, luminárias, Instalação de ganchos 
ou parafusos para redes, vasos e bicicletas, Instalação de linha telefônica (entre 
cômodos). 
▪  Fixação de prateleira, varal, varal de teto, quadros, persianas, ganchos, suporte para 
TV's e fornos de microondas, itens de utensílio e itens de decoração. 
▪ Instalação de ventilador de teto. 
▪  Limpeza de caixa d’água. 
▪ Padronização de tomadas, Instalação de ar-condicionado. 
▪ Lubrificação de fechaduras e dobradiças                                                                             
▪  Instalação de tomadas, interruptores e extensões 
 
A Pessoa Usuária responsabilizar-se-á pelo pagamento integral dos serviços executados, 
bem como por possíveis trocas e substituições de peças. 
 
Horário de Atendimento: 24 horas.  
 
Nota: BRASIL ASSISTÊNCIA se responsabilizará pela qualidade dos serviços prestados 
por um período de 90 (Noventa) dias após o término do mesmo, desde que a indicação 
seja intermediada pela BRASIL ASSISTÊNCIA. 
 
Sem limite para o serviço de Indicação de Profissionais. 
 
 
ARTIGO 6 – SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DOMICILIAR - MANUTENÇÃO 
 
BRASIL ASSISTÊNCIA disponibilizará, mediante a solicitação do Usuário, um 
profissional que realizará um check-up de prevenção e manutenção na Residência 
Assistida.  
 



O Usuário terá direito a escolha de 03 (três) serviços abaixo listados, que serão 
fornecidos no mesmo dia e em uma única intervenção por vigência do certificado de 
assistência. Caso o Usuário opte por não realizar alguns destes serviços no dia da 
inspeção, o mesmo não terá direito a estes serviços em outra ocasião. 
 
Os itens a serem inspecionados para manutenção serão: 
 
• Revisão na Instalação Elétrica 
 
Verificação dos pontos de iluminação e força (tomadas, interruptores e disjuntores) e 
quadro de distribuição interno. Não está incluso nenhum tipo de reparo, o prestador 
apenas apontará os eventuais consertos que deverão ser feitos.  
 
• Revisão Hidráulica 
 
Verificação de torneiras, bóia de caixa d’água, caixa acoplada, válvula de descarga, 
registros, sifões e flexíveis. Não está incluso nenhum tipo de reparo, o prestador apenas 
apontará os eventuais vazamentos que deverão ser sanados. 
 
• Instalação de tomadas, interruptores e extensões 
 
BRASIL ASSISTENCIA garante a mão-de-obra para a instalação de tomadas, 
interruptores e extensões elétricas. A instalação somente será possível se a instalação 
elétrica for compatível com as especificações técnicas da peça.  
 
Limite: Este serviço está limitado a 03 (três) instalações por intervenção.  
 
Nota 1: Os custos dos equipamentos, materiais e elementos de fixação serão de 
responsabilidade do Usuário.  
 
Nota 2: O custo das instalações adicionais será negociado entre o Usuário e o Prestador 
de Serviços. 
 
Exclusão: Não será feito o refazimento de qualquer ponto de ramal elétrico para que seja 
possível a instalação das peças. Este serviço também não contempla a retirada de 
tanques e pias já existentes.  
 
• Substituição de lâmpadas e reatores   
 
Mão de obra para que possam ser substituídas lâmpadas e/ou reatores.  
 
Nota 1: Os custos dos materiais, como as lâmpadas e os reatores, serão de 
responsabilidade do Usuário.  
 
Nota 2: O custo das substituições adicionais será negociado entre o Usuário e o 
Prestador de Serviços. 
 
Limite: até 03 instalações por intervenção. 
 

 Instalação de luminárias  



BRASIL ASSISTENCIA garante a mão-de-obra para instalação ou substituição de 
luminárias, lustres, spots, etc., de acordo com os locais indicados pelo Usuário. O serviço 
somente será efetuado se a instalação elétrica for compatível.  
 
Limite: até 03 instalações por intervenção. 
 
Nota 1: Os custos dos materiais serão de responsabilidade do Usuário.  
 
Nota 2: O custo das instalações adicionais será negociado entre o Usuário e o Prestador 
de Serviços. 
 

 Instalação de olho mágico 
 
Mão de obra para instalação de olho mágico em porta de madeira. 
 
Limite: até 03 instalações por intervenção. 
 
Nota 1: Os custos dos materiais, tais como o próprio olho mágico, serão de 
responsabilidade do Usuário.  
 
Nota 2: O custo das instalações adicionais será negociado entre o Usuário e o Prestador 
de Serviços. 
 

 Lubrificação de dobradiças e fechaduras 
 

Execução de lubrificação de dobradiças e fechaduras com grafite ou produtos adequados. 
Não está incluso nenhum tipo de reparo ou troca de peças. 
 
Limite: até 03 instalações por intervenção. 
 

• Limpeza de Caixa d’água 
 

Limpeza e higienização de 1 (uma) Caixa d’água de até 2.000 litros (dois mil litros), 
exclusivo para casas. Estão excluídos coletores de água e os casos onde houver a 
necessidade de retirada de telhões de fibro-amianto / fibracimento, telhas tipo cerâmica, 
ripas e madeiramento para que o prestador tenha acesso à caixa. 
 

• Limpeza de Calhas 
 

Execução de limpeza de calhas com até 3,5 metros de altura e com até 15 metros 
lineares. Não está incluso o desentupimento do cano vertical, somente a limpeza do 
mesmo. 
 
• Limpeza de ralos e sifões 
 

Encaminhamento de profissional para limpeza de ralos e sifões em tubulações de 1 a 2 
polegadas, desde que não haja necessidade de utilização de qualquer equipamento de 
detecção eletrônica. 
 

Limite: Até 03 ralos e/ou sifões por intervenção. 



• Substituição de Telhas 
 
   - Troca de até 15 telhas de cerâmica (tipo 1) – disponível em todo território   
      brasileiro 
   - Troca de até 02 Telhas de Fibracimento – disponível somente em cidades com  
      população superior à 100.000 habitantes.  
      Telha tipo 2 – ondulada de 4 mm e 6 mm 
      Telha tipo 3 – canalete – 8mm 
 
Caso haja a necessidade de utilização de andaime, seja por altura ou por questão de 

segurança, a locação e o pagamento das despesas com o andaime serão de 
responsabilidade do Usuário.  

 
• Instalação de varão e trilho de cortina 
 
BRASIL ASSISTENCIA garante a mão-de-obra para instalação/ou reparo no conjunto de 

fixação de persianas do tipo padrão, trilhos de cortina e varão em paredes de 
alvenaria, de acordo com o local indicado pelo Usuário.  

 
Limite: 03 instalações por intervenção 
 
Nota 1: Os custos dos materiais de fixação (parafusos, buchas, ganchos, cimento, tinta e 

areia) serão de responsabilidade do usuário.  
 
Nota 2: O custo das instalações adicionais será negociado entre o Usuário e o Prestador 

de Serviços. 
 
• Fixação de utilitários domésticos 
 
Envio de profissional para fixação de prateleira, varal, varal de teto, quadros, persianas, 

ganchos, fornos de microondas, itens de utensílio e itens de decoração.  
 
Limite: Até 03 fixações por intervenção 
 
• Instalação de vedante/rodo para porta de entrada  
 
Mão de obra para instalação de vedante ou rodo para a porta de entrada da Residência 

Assistida. 
 
Limite: Até 03 instalações por intervenção 
 
• Troca de vidros 
 
Mão-de-obra para substituição, parcial ou total de vidros de até 1m2 (1 metro quadrado) 

tipo liso, canelado ou martelado de até 4 mm de espessura.  
 
Limite: Até R$100,00 (cem reais) por intervenção. 
 
Nota 1: Os custos dos materiais serão de responsabilidade do Usuário. 
 



Nota 2: O custo das substituições adicionais será negociado entre o Usuário e o 
Prestador de Serviços. 

 
• Instalação de ventilador de teto  
 
BRASIL ASSISTENCIA garante a mão-de-obra para instalação de ventilador de teto. A 
instalação elétrica deverá ser compatível com as especificações técnicas do ventilador.  
 
Limite: Este serviço está limitado a 03 (três) instalações por intervenção.  
 
Exclusão: Não será feita a execução de nenhum reparo, adaptação ou manutenção em 
qualquer ponto de ramal elétrico para instalação dos ventiladores de teto.  
 
Nota 1: Os custos dos materiais e/ ou peças de fixação (parafusos, buchas, ganchos, 
fios, suportes ou qualquer item referente aos ventiladores) serão de responsabilidade do 
Usuário.  
 
Nota 2: O custo das instalações adicionais será negociado entre o Usuário e o Prestador 
de Serviços. 
 
• Instalação de chuveiros e torneiras elétricas 
 
Mão-de-obra para instalação de chuveiros e torneiras elétricas. 03 unidades por 
intervenção 
BRASIL ASSISTENCIA garante a mão-de-obra para instalação de chuveiros e torneiras 
elétricas, de acordo com o local e equipamento indicados pelo Usuário. Somente serão 
efetuadas as instalações, caso a instalação elétrica seja compatível.  
 
Limite: Este serviço está limitado a 03 (três) instalações por intervenção.  
 
Nota 1: Os custos dos equipamentos serão de responsabilidade do Usuário.  
 
Nota 2: O custo das instalações adicionais será negociado entre o Usuário e o Prestador 
de Serviços. 
 
Exclusão: Não serão instalados chuveiros eletrônicos.  
 
• Substituição de resistência 
 
BRASIL ASSISTENCIA garante a mão-de-obra para substituição de resistências de 
chuveiros e torneiras elétricas, de acordo com o local e equipamento indicados pelo 
Usuário.  
 
Limite: Este serviço está limitado a 03 (três) substituições por intervenção.  
 
Nota 1: Os custos de peças (resistências) serão de responsabilidade do Usuário.  
 
Nota 2: O custo das substituições adicionais será negociado entre o Usuário e o 
Prestador de Serviços. 
 



Exclusão: Não serão substituídas as resistências de chuveiros eletrônicos.  
 
•   Instalação de ganchos ou parafusos para redes, vasos e bicicletas 
 
Mão de obra para a instalação de suporte, de ganchos ou parafusos para redes, vasos e 
bicicletas em paredes de alvenaria.  
 
Limite: Este serviço está limitado a 03 (três) instalações por intervenção.  
 
Nota 1: Os custos dos materiais de fixação (parafusos, buchas, ganchos, cimento, tinta e 
areia) serão de responsabilidade do usuário.  
 
Nota 2: O custo das instalações adicionais será negociado entre o Usuário e o Prestador 
de Serviços. 
 
•   Instalação de pias, pias sobrepostas e tanques  
 
BRASIL ASSISTENCIA garante a mão-de-obra para a instalação de pias e tanques 
(incluindo torneira, sifão e ralo que serão utilizados). A instalação somente será possível 
se a instalação hidráulica for compatível com as especificações técnicas da peça.  
 
Limite: Este serviço está limitado a 03 (três) instalações por intervenção.  
 
Nota 1: Os custos dos equipamentos, materiais e elementos de fixação, serão de 
responsabilidade do Usuário.  
 
Nota 2: O custo das instalações adicionais será negociado entre o Usuário e o Prestador 
de Serviços. 
 
Exclusão: Não será feito o refazimento de qualquer ponto de tubulação ou alvenaria, para 
que seja possível a instalação das peças.  
 
• Conversão de fogão 
 

Mão-de-obra necessária para reversão de gás GLP (botijão) para gás natural 
(concessionária) e vice-versa. 
Este serviço é exclusivo para fogões de uso doméstico. 
 

Limite: Este serviço está limitado a 01 (uma) unidade por intervenção.  
 
• Padronização de tomadas  
 
A BRASIL ASSISTENCIA garante a mão-de-obra para padronização das tomadas. A 

instalação somente será possível, se a instalação elétrica for compatível com as 
especificações técnicas da peça.  

 
Nota 1: Os custos dos equipamentos , materiais e elementos de fixação serão  de 

responsabilidade do Usuário.  
 



Nota 2: O custo das instalações adicionais será negociado entre o Usuário e o Prestador 
de Serviços. 

 
Exclusão: Não será refeito qualquer ponto de ramal elétrico para que seja possível a 

instalação das peças. 
 
Limite: 03 instalações por intervenção. 
 
 
ARTIGO 7 – EXCLUSÕES - AUTO 
 
1) Além das exclusões já particularizadas neste Regulamento, não serão 
concedidas as prestações seguintes: 
 
a) Serviços solicitados diretamente pelo Usuário, sem prévio consentimento da BRASIL 
ASSISTÊNCIA. 
 
b) Assistência derivada de práticas desportivas em competição de caráter profissional por 
parte do Usuário, bem como, a participação do Veículo Assistido em competições, 
apostas ou provas de velocidade. 
 
c) Assistência derivada de panes repetitivas que caracterizam falta manifesta de 
manutenção do Veículo Assistido. 
 
d) Assistência aos ocupantes do Veículo Assistido, transportados gratuitamente em 
conseqüência de "auto-stop" (carona) e àqueles que ultrapassem a capacidade nominal 
do Veículo Assistido. 
 
e) Assistência aos Usuários ou ao Veículo Assistido quando em trânsito por estradas ou 
caminhos de difícil acesso aos veículos comuns, impedidos ou não abertos ao tráfego, de 
areias fofas ou movediças. 
 
f) Assistência para Veículo de Aluguel. 
 
g) Despesas extras da estada como: refeições, bebidas, e todas aquelas que não estejam 
inclusas no custo da diária do hotel. 
 
h) Reboque para alteração de oficina e/ou remoção quando o veículo assistido estiver 
sendo reparado dentro de uma oficina. 
 
2 - Excluem-se ainda das prestações e coberturas de BRASIL ASSISTÊNCIA, as 
derivadas dos seguintes fatos: 
 
a) Atos de terrorismo, revoltas populares, greves, sabotagem, guerras e quaisquer 
perturbações de ordem pública. 
 
b) Atos ou atividades das Forças Armadas ou de Forças de Segurança em tempos de 
paz. 
 



c) Os eventos que tenham por causa irradiações provenientes da transmutação ou 
desintegração nuclear ou da radioatividade. 
 
d) Eventos decorrentes de fenômenos da natureza, de caráter extraordinário, tais como: 
inundações, terremotos, erupções vulcânicas, tempestade ciclônicas atípicas, furacões, 
maremotos, quedas de corpos siderais, meteoritos, etc. 
 
3 - Ficam excluídos das prestações previstas neste Regulamento os atos praticados 
por ação ou omissão do Usuário ou do condutor do Veículo Assistido, causadas 
por má fé. 
 
ARTIGO 8 – COMUNICAÇÃO - AUTO 
 
Quando ocorrer algum fato objeto de cobertura das prestações dos serviços de 
assistência, o Usuário solicitará pelo telefone a assistência correspondente, informando 
seu nome, placa do Veículo Assistido, CPF , bem como o local onde se encontra e o 
serviço de que necessita. 
 
ARTIGO 9 - FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - AUTO 
 
Os serviços de assistência serão prestados pela BRASIL ASSISTÊNCIA e por 
prestadores contratados e designados pela mesma. 
 
BRASIL ASSISTÊNCIA não efetuará a prestação dos serviços quando não for possível 
por razões de força maior, situações imprevisíveis, contingências da natureza ou quando 
por situações alheias a nossa vontade, não for possível localizar prestadores disponíveis 
na localidade em que se encontra a Residência Assistida. 
 
Desse modo, BRASIL ASSISTÊNCIA estará obrigada a reembolsar os gastos que 
expressamente foram autorizados ao Usuário efetuar, para obter as prestações 
garantidas por este anexo. Nessa situação, BRASIL ASSISTÊNCIA reembolsará os 
gastos efetivos até o valor que não exceda a responsabilidade máxima por evento 
indicadas nas cláusulas deste anexo.  
 
ARTIGO 10 – INACUMULABILIDADE - AUTO 
 
Os pagamentos decorrentes das prestações dos serviços de assistência terão caráter 
indenizatório e serão complementares às que forem pagas aos Usuários por terceiros 
responsáveis (causadores do dano) ou por seguros de qualquer natureza, vedada a 
percepção em duplicidade ou cumulativa de indenizações ou benefícios previstos neste 
Regulamento. 
 
7.1 - Havendo pluralidade de garantias, de diferentes origens, que amparem os Usuários 
ou o Veículo Assistido, de forma idêntica à prestada pela BRASIL ASSISTÊNCIA, as 
prestações devidas não excederão à soma dos limites indenizáveis previstos no conjunto 
das diversas garantias, que concorrerão proporcionalmente ao valor de cada garantia, no 
pagamento das indenizações e despesas decorrentes dos eventos cobertos. 
 
7.2 - Na hipótese de existência de seguros aplica-se o disposto nos artigos 1437 e 1439 
do Código Civil Brasileiro. No entanto, isto em nada prejudicará aos Usuários, pois, 



BRASIL ASSISTÊNCIA lhes garante o atendimento adequado e as prestações dos 
serviços de assistência aqui descritos, e posteriormente tomará as providências de 
ressarcimento junto às terceiros responsáveis, se for de sua conveniência. 
 
ARTIGO 11 – SUBROGAÇÃO - AUTO 
 
Efetuado o pagamento de quaisquer das prestações de assistência, BRASIL 
ASSISTÊNCIA ficará sub-rogada, até o limite do valor despedido, em todos os direitos e 
ações do Usuário contra aqueles que por ato, fato ou omissão, tenham causado os 
prejuízos ou para eles tenham concorrido, obrigando-se os Usuários, a facilitar os meios 
necessários ao exercício dessa sub-rogação. 
 
ARTIGO 12 - CANCELAMENTO DOS DIREITOS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - 
AUTO 
 
BRASIL ASSISTÊNCIA se dá o direito de cancelar automaticamente estas garantias 
sempre que: 
 
a) O Usuário comprovadamente causar ou provocar intencionalmente um fato que dê 
origem à necessidade de prestação de qualquer um dos serviços aqui descritos. 
 
b) O Usuário comprovadamente omitir informações ou fornecer intencionalmente 
informações falsas. 
 

ARTIGO 13 – EXCLUSÕES - DOMICILIAR 

 
1) Além das exclusões já particularizadas neste contrato, não serão concedidas as 
prestações seguintes:  
 
a) Serviços providenciados diretamente pelo Usuário.  
 
b) Evento Previsto e/ou Problema Emergencial decorrente de guerra, invasão, operação 
bélica, rebelião, revolução, greves e tumultos.  
 
c) Evento Previsto e/ou Problema Emergencial decorrente de acidentes radioativos ou 
atômicos.  
 
d) Confisco ou requisição por ordem de autoridades governamentais ou públicas.  
 
e) Despesas com peças de reposição ou para reparos, bem como gastos em hotéis e 
restaurantes.  
 
f) Eventos decorrentes de problemas ocorridos anteriormente ao início de vigência da 
apólice de seguro ou que caracterizem falta de manutenção do Imóvel.  
 
g) Eventos ou conseqüências causadas por dolo do Usuário.  
 



h) Perdas ou danos ocasionados por incêndio ou explosão decorrente, direta ou 
indiretamente, de terremotos, erupção vulcânica, inundação ou qualquer outro convulsão 
da natureza.  
 
i) Evento Previsto e/ou Problema Emergencial e suas consequências, decorrentes de 
alagamento provocado por chuvas, transbordamento de rios, córregos, lagos ou qualquer 
outro evento natural.  
 
j) Despesas de qualquer natureza superiores aos limites de responsabilidade da BRASIL 
ASSISTÊNCIA ou, ainda, contratados diretamente pelo interessado, sem prévia 
autorização.  
 
k) Ficam excluídos das prestações previstas neste contrato os atos praticados por ação 
ou omissão do Usuário, causadas por má fé.  
 
ARTIGO 14 - COMUNICAÇÃO - DOMICILIAR 
 
Quando ocorrer algum fato objeto de prestações dos serviços de assistência, a Pessoa 
Usuária solicitará pelo telefone a assistência correspondente, informando seu nome, 
número da apólice de Seguro Residencial, bem como o local onde se encontra e o 
serviço de que necessita.  
 
Através da chamada telefônica o Usuário autoriza expressamente BRASIL 
ASSISTÊNCIA para que sejam anotadas e registradas informaticamente as informações 
com o fim de que sejam oferecidos os serviços previstos neste anexo.  
 
ARTIGO 15 – OBRIGAÇÕES GERAIS DA PESSOA USUÁRIA - DOMICILIAR 
 
a) Pessoa Usuária deverá envidar esforços no sentido de atenuar e restringir os efeitos 
de uma emergência;  
 
b) Pessoa Usuária deverá cooperar com  BRASIL ASSISTÊNCIA a fim de possibilitar que 
a mesma recupere os pagamentos por parte das fontes correspondentes, inclusive 
através do envio à central de atendimento de documentos e recibos originais, as custas 
da mesma, para o cumprimento das formalidades necessárias;  
 
c) Qualquer queixa no que se refira a serviço de assistência prestado pela BRASIL 
ASSISTÊNCIA, deverá ser submetida a esta dentro do prazo de 90 (noventa) dias a 
contar da ocorrência desse evento.  
 
ARTIGO 16 - FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DOMICILIAR 
 
Os serviços de assistência serão prestados pela BRASIL ASSISTÊNCIA e por 
prestadores contratados e designados pela mesma. 
 
BRASIL ASSISTÊNCIA não efetuará a prestação dos serviços quando não for possível 
por razões de força maior, situações imprevisíveis, contingências da natureza ou quando 
por situações alheias a nossa vontade, não for possível localizar prestadores disponíveis 
na localidade em que se encontra a Residência Assistida. 
 



Desse modo, BRASIL ASSISTÊNCIA estará obrigada a reembolsar os gastos que 
expressamente foram autorizados ao Usuário efetuar, para obter as prestações 
garantidas por este anexo. Nessa situação, BRASIL ASSISTÊNCIA reembolsará os 
gastos efetivos até o valor que não exceda a responsabilidade máxima por evento 
indicadas nas cláusulas deste anexo.  
 
ARTIGO 17 - CANCELAMENTO DOS DIREITOS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - 
DOMICILIAR 
 
BRASIL ASSISTÊNCIA se dá o direito de cancelar automaticamente estas garantias 
sempre que: 
 
a) A Pessoa Usuária causar ou provocar intencionalmente um fato que dê origem à 
necessidade de prestação de qualquer um dos serviços aqui descritos.  
 
b) A Pessoa Usuária omitir informações ou fornecer intencionalmente informações falsas. 
 

 

 


