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Bem-vindo à Você poderá solicitá-los

a partir de 24 horas

BB Seguros.
Conheça todos os serviços disponíveis

no seu plano de assistência para te

ajudar quando precisar.

após a contratação

do seguro. Antes

de começar, pedimos

sua atenção para

informações

importantes:

• Os limites para utilização de cada assistência estão detalhados em “Limites de utilização de assistências” e são
contabilizados por ano de vigência do seguro. Caso o valor do serviço seja superior ao do plano contratado, o custo

excedente será de responsabilidade do usuário.

• As assistências contemplam somente a mão de obra do profissional. A aquisição de materiais necessários para realização
dos serviços, deve ser feita pelo usuário. A BB Seguros não se responsabiliza por serviços extras, negociados diretamente

com seus prestadores.

• A Garantia dos serviços é de até 90 dias, conforme Código de Defesa do Consumidor.

• O serviço de assistência será prestado de acordo com a solicitação do usuário, respeitando as condições  estabelecidas,

os riscos expressamente excluídos, âmbito territorial do serviço e demais definições deste Manual.

• Toda e qualquer solicitação de assistência deve ser feita pelos Canais de Atendimento elencados na última página deste
Manual. A prestação de serviços é realizada exclusivamente pela rede credenciada ao Serviço de Assistência da BB

Seguros, que fará o pagamento diretamente ao fornecedor. Não há reembolso.



MANUAL DE ASSISTÊNCIAS

Seguro

Empresarial



SEGURO EMPRESARIAL

Limites monetários e de utilização
do seu Plano de Assistência para EMPRESAS

Serviço Limite Usuário* da Assistência

Chaveiro 2 vezes por ano de vigência. Até R$ 250,00 por evento. Responsável pelo Seguro

Encanador 2 vezes por ano de vigência. Até R$ 200,00 por evento. Responsável pelo Seguro

Eletricista 2 vezes por ano de vigência. Até R$ 200,00 por evento.

Vidraceiro 2 vezes por ano de vigência. Até R$ 150,00 por evento.

Pedreiro 2 vezes por ano de vigência. Até R$ 300,00 por evento.

Pintor 2 vezes por ano de vigência. Até R$ 300,00 por evento.

Serralheiro 2 vezes por ano de vigência. Até R$ 300,00 por evento.

*Usuário: pessoa com permissão para utilizar o serviço

Responsável pelo Seguro

Responsável pelo Seguro

Responsável pelo Seguro

Responsável pelo Seguro

Responsável pelo Seguro

Por limitação de mão de obra em algumas regiões, a execução dos serviços de assistências dependerá das condições técnicas disponíveis no mercado.



SEGURO EMPRESARIAL

Limites monetários e de utilização
do seu Plano de Assistência para EMPRESAS

Serviço

Vigia

Limpeza e remoção de entulho

Transferência de móveis

Guarda de móveis

Retorno antecipado

Cobertura provisória de telhados

Indicação de profissionais

*Usuário: pessoa com permissão para utilizar o serviço

Limite

2 vezes por ano de vigência. Até 3 dias corridos e ininterruptos,

limitado a R$ 500,00 por evento.

2 vezes por ano de vigência. Até R$ 500,00 por evento.

2 vezes por ano de vigência. Dentro de um raio de 50 km.

2 vezes por ano de vigência. Até 07 dias (guarda e retorno),

limitado a R$ 400,00 por evento.

2 vezes por ano de vigência. 01 passagem em linha regular.

2 vezes por ano de vigência. Até R$ 400,00 por evento.

Sem limite.

Usuário* da Assistência

Responsável pelo Seguro

Responsável pelo Seguro

Responsável pelo Seguro

Responsável pelo Seguro

Responsável pelo Seguro

Responsável pelo Seguro

Responsável pelo Seguro

Por limitação de mão de obra em algumas regiões, a execução dos serviços de assistências dependerá das condições técnicas disponíveis no mercado.



Assistência
para Empresas



ASSISTÊNCIA PARA EMPRESAS

CHAVEIRO

EM CASO DE:

• Roubo ou furto qualificado da Empresa Assistida em

que tenha havido arrombamento de janelas ou de portas

de entrada e de acesso comum à empresa, com

danificação da(s) fechadura(s).

O USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• Serviços emergenciais de reparo ou substituição

dessa(s) fechadura(s), sendo expressamente

excluídos os demais danos.

CONDIÇÕES:

• Será realizado o reparo emergencial, não ficando a

assistência responsável por nenhum tipo de reparo

definitivo, reconstrução ou acabamentos nos locais

onde ocorreram estes reparos.

• Entende-se por reparo emergencial aquele que

coloque em condições seguras a(s) área(s) afetada(s)

por um evento previsto.

* Consulte o limite de utilização na tabela de serviços.

Os serviços podem ser solicitados pelo Usuário e funcionários do mesmo

endereço informado na apólice.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO*

24 horas

ABRANGÊNCIA

Brasil

NÃO INCLUI:

• Portas de correr e seus mecanismos,

fechaduras de portas e janelas internas, de

móveis e armários da Empresa Assistida



ASSISTÊNCIA PARA EMPRESAS

ENCANADOR

EM CASO DE:

• Vazamento interno que cause ou possa causar

alagamentos.

O USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• Profissionais para reparar o vazamento interno que

causa ou possa causar alagamentos, retirada de água

e obstrução de vazamento.

CONDIÇÕES:

• Será realizado o reparo emergencial, não ficando a

assistência responsável por nenhum tipo de reparo

definitivo, reconstrução ou acabamentos nos locais

onde ocorreram estes reparos.

• Entende-se por reparo emergencial aquele que

coloque em condições seguras a(s) área(s) afetada(s)

por um evento previsto.

* Consulte o limite de utilização na tabela de serviços.

Os serviços podem ser solicitados pelo Usuário e funcionários do mesmo

endereço informado na apólice.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO*

24 horas

ABRANGÊNCIA

Brasil

NÃO INCLUI:

• Reparos de torneiras, reservatórios subterrâneos,

aquecedores, caixa d’água, bombas hidráulicas,
assim como o desentupimento de banheiros,

sifões, ou reparação de goteiras por má

impermeabilização ou proteção das paredes

externas do imóvel, bem como qualquer serviço
decorrente de mau uso ou falta de manutenção

das instalações hidráulicas

• Serviços em locais com altura acima de 7 metros

• Custo com locação de andaime



ASSISTÊNCIA PARA EMPRESAS

ELETRICISTA

EM CASO DE:

• Furto mediante arrombamento, vendaval, granizo,

desmoronamento, explosão, fumaça, incêndio, queda

de raios (dentro do terreno do imóvel), danos elétricos,

alagamento, impacto de veículos ou queda de

aeronaves, que provoque falhas ou avarias nas

instalações elétricas da residência assistida, gerando a

falta de energia no imóvel ou em alguma de suas

dependências.

O USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• Um profissional para realizar os reparos necessários

ao restabelecimento da  energia elétrica.

CONDIÇÕES:

• Será realizado o reparo emergencial, não ficando a

assistência responsável por nenhum tipo de reparo

definitivo, reconstrução ou acabamentos nos locais

onde ocorreram estes reparos.

• Entende-se por reparo emergencial aquele que

coloque em condições seguras a(s) área(s) afetada(s)

por um evento previsto.

* Consulte o limite de utilização na tabela de serviços.

Os serviços podem ser solicitados pelo Usuário e funcionários do mesmo

endereço informado na apólice.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO*

24 horas

ABRANGÊNCIA

Brasil

NÃO INCLUI:

• Reparação de elementos próprios da

iluminação, como lâmpadas comuns e

fluorescentes, interruptores, tomadas, bombas

elétricas

• Reparação de avarias nos aparelhos de

calefação, eletrodomésticos em geral, e

qualquer avaria de aparelhos que funcionem

por corrente elétrica



ASSISTÊNCIA PARA EMPRESAS

VIDRACEIRO

EM CASO DE:

• Furto mediante arrombamento, vendaval, granizo,
desmoronamento, explosão, fumaça, incêndio, queda de

raios (dentro do terreno do imóvel), danos elétricos,

alagamento, impacto de veículos ou queda de aeronaves,
que provoque ruptura de vidros ou cristais de portas e
janelas que façam parte do fechamento das áreas comuns

(externas) da Empresa Assistida.

O USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• Um profissional para recuperação do elemento afetado pela

ruptura. Se porventura não for possível sua recuperação,

fará sua reposição imediata, ou ainda, na impossibilidade de

repor o elemento imediatamente, fará somente seu reparo

emergencial.

CONDIÇÕES:

• Será realizado o reparo emergencial, não ficando a

assistência responsável por nenhum tipo de reparo

definitivo, reconstrução ou acabamentos nos locais onde

ocorreram estes reparos.

• Entende-se por reparo emergencial aquele que coloque em

condições seguras a(s) área(s) afetada(s) por um evento

previsto.

* Consulte o limite de utilização na tabela de serviços.

Os serviços podem ser solicitados pelo Usuário e funcionários do mesmo

endereço informado na apólice.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO*

24 horas

ABRANGÊNCIA

Brasil

NÃO INCLUI:

• Peças, materiais e vidro necessários para o

reparo definitivo

• Serviços em vidros que façam parte do
fechamento de áreas comuns externas a

residência do usuário

• Casos que não comprometam a segurança

do imóvel



ASSISTÊNCIA PARA EMPRESAS

PEDREIRO

EM CASO DE:

• Furto mediante arrombamento, vendaval, granizo,
desmoronamento, explosão, fumaça, incêndio, queda

de raios (dentro do terreno do imóvel), danos elétricos,

alagamento, impacto de veículos ou queda de

aeronaves, que causem danos à estrutura e coloque

em risco a alvenaria não afetada da Empresa

Assistida.

O USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• Um profissional para realizar reparos emergenciais

necessários.

* Consulte o limite de utilização na tabela de serviços.

Os serviços podem ser solicitados pelo Usuário e funcionários do mesmo

endereço informado na apólice.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO*

Horário Comercial

ABRANGÊNCIA

Brasil

NÃO INCLUI:

• Todo e qualquer reparo em estruturas de

qualquer tipo (concreto, metálicas, madeira),

alvenaria estrutural, alvenaria de fechamento,

alvenaria que não seja convencional, ou
qualquer área da Empresa Assistida que não

represente risco à segurança e habitabilidade



ASSISTÊNCIA PARA EMPRESAS

PINTOR

EM CASO DE

• Furto mediante arrombamento, vendaval, granizo,
desmoronamento, explosão, fumaça, incêndio, queda

de raios (dentro do terreno do imóvel), danos elétricos,

alagamento, impacto de veículos ou queda de

aeronaves, que danifique a pintura interna e/ou

externa da Empresa Assistida.

O USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• Um profissional para realizar os reparos emergenciais

necessários.

CONDIÇÕES:

• Será realizado o reparo emergencial, não ficando a

assistência responsável por nenhum tipo de reparo

definitivo, reconstrução ou acabamentos nos locais

onde ocorreram estes reparos.

• Entende-se por reparo emergencial aquele que

coloque em condições seguras a(s) área(s) afetada(s)

por um evento previsto.

* Consulte o limite de utilização na tabela de serviços.

Os serviços podem ser solicitados pelo Usuário e funcionários do mesmo

endereço informado na apólice.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO*

Horário Comercial

ABRANGÊNCIA

Brasil

NÃO INCLUI:

• Pintura de qualquer área que não tenha sido

afetada pelo evento previsto, assim como

pinturas especiais do tipo epóxi, texturizadas,

pátinas, marmorização, ou qualquer outro tipo
que não seja látex, esmalte ou verniz. Reparo

definitivo, reconstrução ou acabamentos nos

locais onde ocorreram estes reparos



ASSISTÊNCIA PARA EMPRESAS

SERRALHEIRO

EM CASO DE:

• Furto mediante arrombamento, vendaval, granizo,
desmoronamento, explosão, fumaça, incêndio, queda

de raios (dentro do terreno do imóvel), danos elétricos,

alagamento, impacto de veículos ou queda de

aeronaves, que tenha danificado esquadrias de ferro

ou de madeira que façam parte da estrutura que

separa as áreas externas e internas da Empresa

Assistida.

O USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• Um profissional para realizar os reparos emergenciais

necessários.

CONDIÇÕES:

• Será realizado o reparo emergencial, não ficando a

assistência responsável por nenhum tipo de reparo

definitivo, reconstrução ou acabamentos nos locais

onde ocorreram estes reparos.

• Entende-se por reparo emergencial aquele que

coloque em condições seguras a(s) área(s) afetada(s)

por um evento previsto.

* Consulte o limite de utilização na tabela de serviços.

Os serviços podem ser solicitados pelo Usuário e funcionários do mesmo

endereço informado na apólice.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO*

Horário Comercial

ABRANGÊNCIA

Brasil

NÃO INCLUI:

• Todo e qualquer reparo de mecanismos,

instalações e motores de portões
automáticos/eletrônicos, portas de enrolar e

demais esquadrias da Empresa Assistida que

não representem risco à sua segurança e

funcionamento



ASSISTÊNCIA PARA EMPRESAS

VIGIA

EM CASO DE:

• Furto mediante arrombamento, vendaval, granizo,
desmoronamento, explosão, fumaça, incêndio,

queda de raios (dentro do terreno do imóvel),

danos elétricos, alagamento, impacto de veículos

ou queda de aeronaves, que coloquem em risco

os bens existentes ou restantes no seu interior.

O USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• Serviços emergenciais de um vigia na Empresa
Assistida que se apresentar vulnerável.

CONDIÇÕES:

• O local de permanência do vigia deve oferecer

condições de trabalho, como acesso a toalete,

fornecimento de água potável e cobertura para

proteção dos fatores climáticos.

• Serviços prestados por profissionais não armados.

* Consulte o limite de utilização na tabela de serviços.

Os serviços podem ser solicitados pelo Usuário e funcionários do mesmo

endereço informado na apólice.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

24 horas

ABRANGÊNCIA

Brasil



ASSISTÊNCIA PARA EMPRESAS

LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO

EM CASO DE:

• Furto mediante arrombamento, vendaval, granizo,
desmoronamento, explosão, fumaça, incêndio,

queda de raios (dentro do terreno do imóvel),

danos elétricos, alagamento, impacto de veículos

ou queda de aeronaves, que torne a Empresa

Assistida inabitável.

O USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• Profissionais de limpeza e conservação para Empresa
Assistida.

CONDIÇÕES:

• Nessas situações, o objetivo será recuperar

superficialmente os danos para possibilitar o

restabelecimento mínimo de funcionamento da

Empresa Assistida ou ao menos minimizar efeitos do

evento previsto, preparando a Empresa Assistida para

um reparo posterior definitivo.

* Consulte o limite de utilização na tabela de serviços.

Os serviços podem ser solicitados pelo Usuário e funcionários do mesmo

endereço informado na apólice.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO*

Horário Comercial

ABRANGÊNCIA

Brasil

NÃO INCLUI:

• Limpeza fina do imóvel (mesas, cadeiras,

cortinas, pisos, vidros), bem como por qualquer

tipo de reparo definitivo



ASSISTÊNCIA PARA EMPRESAS

TRANSFERÊNCIA DE MÓVEIS

EM CASO DE:

• Furto mediante arrombamento, vendaval, granizo,
desmoronamento, explosão, fumaça, incêndio,

queda de raios (dentro do terreno do imóvel),

danos elétricos, alagamento, impacto de veículos

ou queda de aeronaves, que torne a Empresa
Assistida inabitável e for necessária a retirada dos

móveis por razões de segurança.

O USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• A retirada de móveis e seu transporte até o local

especificado pelo Usuário.

CONDIÇÕES:

• A responsabilidade da Assistência se limita dentro de

um raio de 50 km a partir da Empresa Assistida.

* Consulte o limite de utilização na tabela de serviços.

Os serviços podem ser solicitados pelo Usuário e funcionários do mesmo

endereço informado na apólice.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO*

Horário Comercial

ABRANGÊNCIA

Consulte a Central de Atendimento

para verificar se o serviço está

disponível na sua cidade

NÃO INCLUI:

• Montagem e desmontagem de móveis

• Retirada de itens fixados em paredes

• Içamento

• Empacotamento ou desempacotamento

de pertences



ASSISTÊNCIA PARA EMPRESAS

GUARDA DE MÓVEIS

EM CASO DE:

• Furto mediante arrombamento, vendaval, granizo,
desmoronamento, explosão, fumaça, incêndio,

queda de raios (dentro do terreno do imóvel),

danos elétricos, alagamento, impacto de veículos

ou queda de aeronaves, que torne a Empresa
Assistida inabitável e for necessária a retirada dos

móveis por razões de segurança.

O USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• A guarda de móveis, assim como seu retorno à

Empresa Assistida, após a reparação do evento

previsto ocorrido.

CONDIÇÕES:

• Complementando o serviço de Transferência de

Móveis.

* Consulte o limite de utilização na tabela de serviços.

Os serviços podem ser solicitados pelo Usuário e funcionários do mesmo

endereço informado na apólice.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO*

Horário Comercial

ABRANGÊNCIA

Consulte a Central de Atendimento

para verificar se o serviço está

disponível na sua cidade



ASSISTÊNCIA PARA EMPRESAS

RETORNO ANTECIPADO

EM CASO DE:

• Furto mediante arrombamento, vendaval, granizo,
desmoronamento, explosão, fumaça, incêndio,

queda de raios (dentro do terreno do imóvel),

danos elétricos, alagamento, impacto de veículos

ou queda de aeronaves, e o proprietário se

encontre em viagem.

O USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• Retorno, em meio de transporte adequado, desde que,

por seus próprios meios, não possa retornar em tempo

hábil.

CONDIÇÕES:

• Este serviço estará disponível na ocorrência de

eventos cobertos em que seja necessária a

intervenção da Assistência.

• Caracteriza-se viagem a partir de mais de 50 km de

distância da Empresa Assistida.

• O meio de transporte será definido pela Assistência.

* Consulte o limite de utilização na tabela de serviços.

Os serviços podem ser solicitados pelo Usuário e funcionários do mesmo

endereço informado na apólice.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO*

24 horas

ABRANGÊNCIA

Brasil



ASSISTÊNCIA PARA EMPRESAS

COBERTURA PROVISÓRIA DE TELHADOS

EM CASO DE:

• Furto mediante arrombamento, vendaval, granizo,
desmoronamento, explosão, fumaça, incêndio,

queda de raios (dentro do terreno do imóvel),

danos elétricos, alagamento, impacto de veículos

ou queda de aeronaves.

O USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• Cobertura provisória, com lona ou plástico, visando a

proteção do seu interior.

CONDIÇÕES:

• O local deve apresentar condições técnicas

mínimas para fixação da cobertura provisória.

* Consulte o limite de utilização na tabela de serviços.

Os serviços podem ser solicitados pelo Usuário e funcionários do mesmo

endereço informado na apólice.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO*

24 horas

ABRANGÊNCIA

Brasil

NÃO INCLUI:

• Serviços em locais com altura acima de 7 metros

• Custo com locação de andaime



ASSISTÊNCIA PARA EMPRESAS

INDICAÇÃO DE PROFISSIONAIS

A QUALQUER MOMENTO O
USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• Indicação de Encanador, Eletricista, Chaveiro,

Vidraceiro, Desentupidor, Dedetizadoras e

Serviços Gerais credenciados para elaboração
de orçamento de serviços de conservação e/
ou pequenas benfeitorias, com garantia por um
período de 90 (noventa) dias após o término do

serviço, desde que intermediado pela assistência.

CONDIÇÃO:

• Este é um serviço meramente consultivo,

para recomendação profissional. Não está

inclusa nenhuma despesa relacionada à

execução do serviço.

* Consulte o limite de utilização na tabela de serviços.

Os serviços podem ser solicitados pelo Usuário e

funcionários do mesmo endereço informado na apólice.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

24 horas

ABRANGÊNCIA

Brasil

NÃO INCLUI:

• Custo do serviço do profissional indicado

e despesas para execução do serviço



SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA

Casos em que não serão prestados atendimento:

Quando a ocorrência for em consequência dos eventos abaixo:

• Atividades ilícitas ou dolosas.

• Consumo voluntário de álcool, drogas, produtos tóxicos, narcóticos ou medicamentos sem

recomendação médica.

• Atos de terrorismo, revoltas populares, greves, sabotagem, guerras e quaisquer perturbações de

ordem pública.

• Atos ou atividades das Forças Armadas ou de Forças de Segurança em tempos de paz.

• Os eventos que em consequência de transmutação ou desintegração nuclear ou da radioatividade.

• Confisco ou dano produzido por ordem de Governo, de direito ou de fato, ou de qualquer autoridade

instituída.

• Fenômenos da natureza, de caráter extraordinário, tais como: terremotos, erupções vulcânicas,

tempestades ciclônicas atípicas, furacões, maremotos, quedas de corpos siderais, meteoritos etc.

• Eventos causados por falta de manutenção adequada e aqueles que, embora cobertos pelo Seguro

Empresarial, sejam objeto de assistência técnica especializada, como elevadores, portões

automáticos, elétricos ou eletrônicos e equipamentos de segurança.

• Nos casos de imóveis em construção, reconstrução e reforma.



CANAIS DE ATENDIMENTO

SAC 24h
Atendimento aos clientes

0800 729 7000

SAC 24h para deficientes
auditivos ou de fala

0800 962 7373

Assistência 24h no Exterior

55 16 3111 8600

Whatsapp

(11) 4004 7000
Horário de atendimento: 24 horas,

todos os dias.

Ouvidoria*

0800 880 2930

Ouvidoria para deficientes
auditivos ou de fala*

0800 775 7003

Canal de Conduta Ética**

0800 444 8256
www.canaldecondutaetica.com.br/bbseguros

*Ouvidoria: atendimento de 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h (exceto feriados). A Ouvidoria poderá ser acionada para atuar na defesa dos

direitos dos consumidores para esclarecer e/ou solucionar demandas já tratadas pelos canais de atendimento habituais.

**Canal de Conduta Ética: canal para denúncias sobre quaisquer práticas suspeitas ligadas ao seu seguro. Atendimento especializado

e sigilo garantido. Horário de atendimento: 24h por dia e 7 dias por semana, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h com atendentes

especializados e fora deste horário por meio de atendimento eletrônico.

Para saber mais, acesse: bbseguros.com.br

/BBSeguros @BBSeguros @bbseguros


