
CONDIÇÕES DA ASSISTENCIA 24 HORAS – MONITORAMENTO GARANTIDO 
 
 

1. ÂMBITO TERRITORIAL 
 
Os serviços de assistência previstos neste Anexo serão prestados dentro do Território Brasileiro. 

 
2. PRINCIPAIS SERVIÇOS OFERECIDOS 

 

2.1.1. CHAVEIRO 
 
 2.1.1.1. Se em seqüência a roubo de chaves, o segurado não puder entrar no estabelecimento 
e não havendo outra alternativa viável para fazê-lo, a Central de Assistência enviará um chaveiro 
para que, se possível, seja realizada a abertura da porta e uma cópia da chave. 
 
IMPORTANTE: Estão excluídos deste serviço fechaduras de portas internas e guarda-
roupas. 
 

2.1.1.2. No caso de roubo ou furto em que tenha havido arrombamento de portas ou janelas de 
entrada e acesso com danificação da(s) fechadura(s), a Central de Assistência assumirá os serviços 
emergenciais de reparo desta(s) fechadura(s). 

IMPORTANTE: Estão excluídos deste serviço fechaduras de portas internas, eletrônicas, 
digitais e de travamento interno e guarda-roupas. 
 

2.1.2. ENCANADOR 
 

Se em decorrência de vazamento súbitos e imprevistos, rompimento de canos ou perfurações 
acidentais, o estabelecimento for alagada ou correr o risco de ser, será enviado um profissional 
para o atendimento emergencial (retirada da água e obstrução do vazamento). A Central de 
Assistência  assumirá tão somente, as despesas de envio e mão-de-obra, os custos com materiais 
para o reparo  de qualquer espécie estão excluídos. 

 
IMPORTANTE: Estão excluídos consertos definitivos, bem como consertos de torneiras, 
reservatórios subterrâneos, aquecedores, caixa d’água, bombas hidráulicas, goteiras e 
desentupimento de banheiros, pias, ralos e desobstrução de cano de esgoto. 

 
2.1.3. ELETRICISTA 

 
Se, devido a ocorrência de evento(s) o estabelecimento ficar sem luz, no todo ou em parte, a 
Central de Assistência enviará até o local, profissional(is) para minimizar o problema. A Central de 
Assistência assume tão somente as despesas de envio e mão de obra deste profissional, não 
assumindo os custos com material e reparo definitivo. 
 



IMPORTANTE: Estão excluídos deste serviço troca de lâmpadas, inclusive fluorescentes, 
conserto de interruptores, tomadas elétricas, qualquer aparelho elétrico, 
eletrodomésticos e aparelhos de calefação.  
 
2.1.4. VIDRACEIRO 
 
Se, devido a ocorrência de evento(s), que danifique(m) ou quebre(m) o(s) vidro(s) do 
estabelecimento, esta se tornar vulnerável, a Central de Assistência enviará um profissional para 
reparos provisórios. 
 
IMPORTANTE: Estão excluídos deste serviço conserto de vidros que façam parte da 
decoração ou daqueles que, quando quebrados, não comprometam a segurança da 
residência. 
 
2.1.5. SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 
 
Se, devido a ocorrência de evento(s), o estabelecimento apresentar-se vulnerável, colocando em 
risco as pessoas e/ou os bens existentes em seu interior, a Central de Assistência providenciará, de 
acordo com a disponibilidade local, os serviços emergenciais de um segurança. 
 

 
2.1.6 COBERTURA PROVISÓRIA DE TELHADOS 
 
Se devido a ocorrência de evento(s), ocorrer o destelhamento parcial ou total do estabelecimento 
e, sendo possível a cobertura provisória do telhado para que se proteja seu interior, a Central de 
Assistência providenciará a cobertura provisória com lona, plástico ou outro material apropriado. 
 
2.1.7 LIMPEZA 
 
Se, devido a ocorrência de evento(s) previsto(s), o estabelecimento se tornar inabitável, a Central 
de Assistência colocará a disposição do segurado os serviços de uma empresa de limpeza, de tal 
maneira que possa viabilizar a reentrada das pessoas, ou ao menos minimizar os efeitos, preparando 
o estabelecimento para um reparo posterior. 
 
IMPORTANTE 1: A Central de Assistência não é responsável por qualquer tipo de reparo 
definitivo. 
 
IMPORTANTE 2: Estão excluídas deste serviço limpezas isoladamente de sofá, carpete e 
cortinas. 
 
2.1.8 REMOÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 
Se, devido a ocorrência de evento(s) previsto(s), o estabelecimento for afetado provocando 
ferido(s) entre aqueles que ali residem e/ou trabalham em caráter permanente, a Central de 
Assistência organizará e assumirá os gastos com a remoção do(s) mesmo(s) até o hospital mais 
próximo. 

 



IMPORTANTE: A Central de Assistência intervirá após as medidas de primeiros socorros terem 
sido tomadas e, se for o caso, mediante autorização legal formalizada. 
 
IMPORTANTE: A Central de Assistência providenciará a remoção do segurado pelo meio de 
transporte que considerar mais apropriado, por via terrestre. 
 
2.1.9  RETORNO A DOMICÍLIO APÓS ALTA HOSPITALAR 

 
Se o segurado , após ter recebido alta hospitalar, não se encontrar em condições de retornar ao seu 
domicílio como passageiro regular, a Central de Assistência, a critério da sua Equipe Médica, 
organizará o retorno ao domicílio do segurado, pelo meio de transporte mais adequado, por via 
terrestre.  

 
O retorno deverá ser feito mediante indicação da Equipe Médica, desde que clinicamente justificável. 
Caso ocorram divergências entre os pareceres, o Departamento Médico da Central de 
Assistência, especializado em Cuidados Intensivos e Transporte de Doentes Graves, estará apto a 
dirimi-las. 

 
IMPORTANTE: Este serviço será prestado ao segurado quando acionado o serviço de remoção de 
emergência. 
 

 
 
 
 

	
	




