
Manual de  
Assistências



Bem-vindo à

BB Seguros.
Conheça todos os serviços disponíveis  

no seu plano de assistência para te 

ajudar quando precisar.

Você poderá solicitá-los  

a partir de 24 horas  

após o aceite do 

seguro. Antes

de começar, pedimos  

sua atenção para  

informações  

importantes:

• Os limites para utilização de cada assistência estão detalhados em “Limites monetários e de utilização do seu Plano de 

Assistência” 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  

Vida Estilo
Plano 1



SEGURO VIDA ESTILO - PLANO 1

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

Serviço Limite Usuário* da Assistência

Assistência funeral R$ 5.000,00 para todos os serviços Segurado

Passagem para liberação do corpo Sem limite Familiar do segurado

Traslado do corpo Segurado
R$ 20.000,00 para todos os serviços

Repatriação funerária Segurado

Serviço de babá 1 vez por ano. Até R$ 200,00 / diária, máximo de 5 dias Segurado

Serviço de faxina 1 vez por ano. Até R$ 150,00 / diária, máximo de 10 dias Segurado

Orientação psicológica Sem limite Segurado

Táxi 1 vez por ano. Até 50 km Segurado

*Usuário: pessoa com permissão para utilizar o serviço

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



SEGURO VIDA ESTILO - PLANO 1

Serviço Limite Usuário* da Assistência

Indicação de profissionais Sem limite Moradores da residência do Segurado

Eletricista emergencial 1 vez por ano. Até R$ 250,00 Moradores da residência do Segurado

Encanador emergencial 1 vez por ano. Até R$ 250,00 Moradores da residência do Segurado

Chaveiro emergencial 1 vez por ano. Até R$ 250,00 Moradores da residência do Segurado

Pedreiro 1 vez por ano. Até R$ 500,00 Moradores da residência do Segurado

Vidraceiro 1 vez por ano. Até R$ 500,00 Moradores da residência do Segurado

Marceneiro 1 vez por ano. Até R$ 500,00 Moradores da residência do Segurado

Serralheiro 1 vez por ano. Até R$ 500,00 Moradores da residência do Segurado

Cobertura provisória de telhados 1 vez por ano. Até R$ 500,00 Moradores da residência do Segurado

Limpeza e remoção de entulho 1 vez por ano. Até R$ 700,00 Moradores da residência do Segurado

Vigia 1 vez por ano. Até R$ 700,00 Moradores da residência do Segurado

*Usuário: pessoa com permissão para utilizar o serviço

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

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



SEGURO VIDA ESTILO - PLANO 1

Serviço Limite Usuário* da Assistência

Transferência de móveis 1 vez por ano. Até R$ 300,00 Moradores da residência do Segurado

Guarda de móveis 1 vez por ano. Até R$ 400,00 Moradores da residência do Segurado

Hospedagem provisória 1 vez por ano. Até R$ 300,00 / diária, máximo de 4 dias Moradores da residência do Segurado

Restaurante e lavanderia 1 vez por ano. Até R$ 300,00 / diária, máximo de 4 dias Moradores da residência do Segurado

Guarda de animal de estimação 1 vez por ano. Até R$ 150,00 / diária, máximo de 4 dias Moradores da residência do Segurado

Locação de eletrodoméstico 1 vez por ano. Até R$ 200,00 Moradores da residência do Segurado

Check-up residencial 1 vez por ano. Até 5 serviços Moradores da residência do Segurado

Conserto de eletrodoméstico 1 vez por ano. Até R$ 200,00 Moradores da residência do Segurado

Descarte inteligente 1 vez por ano. Até 150,00. Máximo 3 itens por coleta Moradores da residência do Segurado

*Usuário: pessoa com permissão para utilizar o serviço

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

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



SEGURO VIDA ESTILO - PLANO 1

*Usuário: pessoa com permissão para utilizar o serviço

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

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

Serviço Limite Usuário* da Assistência

Reboque 1 vez por ano. Até 300 Km Segurado

Socorro mecânico 1 vez por ano. Até R$ 200,00 Segurado

Chaveiro de automóvel 1 vez por ano. Até R$ 200,00 Segurado

Retorno ou continuação de viagem
1 vez por ano

Segurado

Hospedagem para recuperação do veículo 1 vez por ano. Até R$ 200,00 / diária, máximo de 5 dias Segurado

Transporte para recuperação do veículo 1 vez por ano Segurado

Troca de pneu 1 vez por ano. Até R$ 200,00 Segurado

Pane seca 1 vez por ano. Até R$ 200,00 Segurado

Motorista amigo 1 vez por ano. Até 100 Km Segurado



SEGURO VIDA ESTILO - PLANO 1

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

Serviço Limite Usuário* da Assistência

Transporte veterinário emergencial 1 vez por ano. Até R$ 150,00 Segurado

Atendimento veterinário emergencial 1 vez por ano. Até R$ 250,00 Segurado

Consulta veterinária de rotina 1 vez por ano. Até R$ 250,00 Segurado

Leva e traz 1 vez por ano. Até 50 Km Segurado

Hospedagem Pet 1 vez por ano. Até 4 diárias com valor máximo de R$ 

320,00 por toda estadia

Segurado

Funeral Pet 1 vez por ano. Até R$ 1.000,00 Segurado

*Usuário: pessoa com permissão para utilizar o serviço

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



Assistência  
para Pessoas



NÃO INCLUI:

• Aquisição de jazigo.

• Exumação de corpos.

EM CASO DE:

• Falecimento do Usuário.

O USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• Despachante para tratamento de formalidades,

registros e documentos.

• Velório (taxas e organização).

• Sepultamento ou cremação (taxas e organização).

• Urna/caixão.

• Locação de jazigo por até 3 anos.

• Transporte do corpo até o local de preparação.

• Preparação do corpo.

• Transporte do caixão mortuário até o local do velório.

• Carro funerário para cortejo.

• Enfeites, flores, coroas e paramentos para cerimônia.

• Placa para túmulo.

• Sepultamento ou cremação de membros do corpo.

ASSISTÊNCIA FUNERAL

CONDIÇÃO:

• Serão observadas as exigências e  
restrições legais.

• Se houver sepultamento de membro,  
quando ocorrer a morte, será utilizado  
o saldo restante do limite para a  
assistência funeral.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO*

24 horas

ABRANGÊNCIA

Brasil

ASSISTÊNCIA PARA PESSOAS

* Consulte os limites monetários e de utilização na tabela de serviços.



NÃO INCLUI:

• Despesas extras da estadia,  
como: alimentação, translado, etc.

• Despesas extras de transporte,  
como: táxi municipal e outros.

EM CASO DE:

• Falecimento do Usuário, quando necessária a  
presença de um familiar para liberação do corpo.

O USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• Transporte para ir e retornar da cidade  
onde se encontra o corpo, quando não  
houver outro familiar no município de óbito.

• Hospedagem em hotel credenciado*, somente  
quando, por questões burocráticas ou de distância,  
for necessário pernoite.

ASSISTÊNCIA PARA PESSOAS

PASSAGEM PARA LIBERAÇÃO DO CORPO

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

24 horas

ABRANGÊNCIA

Brasil e exterior

* Se contratado no seguro.

** Consulte os limites monetários e de utilização na tabela de serviços.



EM CASO DE:

• Falecimento do Usuário fora do município  
de domicílio, dentro do território brasileiro.

O USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• Tratamento de todas as formalidades e registros

necessários para a liberação da viagem.

• Urna funerária para deslocamento.

• Transporte do corpo em veículo especializado.

CONDIÇÃO:

• A entrega do corpo deverá se dar no município de  
moradia habitual no Brasil. Caso a família decida  
realizar o sepultamento em município diferente da  
moradia, a assistência cobrirá o custo equivalente  
ao traslado até a moradia, ficando a diferença
a cargo do solicitante.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO*

24 horas

ABRANGÊNCIA

Brasil

ASSISTÊNCIA PARA PESSOAS

TRASLADO DO CORPO

* Consulte os limites monetários e de utilização na tabela de serviços.



EM CASO DE:

• Falecimento do Usuário fora do Brasil,  
em qualquer cidade do mundo.

O USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• Tratamento de todas as formalidades

e registros necessários para a repatriação  
do corpo e liberação da viagem.

• Urna funerária para deslocamento.

• Transporte do corpo em veículo especializado.

CONDIÇÃO:

• A entrega do corpo deverá se dar no município

de moradia habitual no Brasil. Caso a família decida  
realizar o sepultamento em município diferente da  
moradia, a assistência cobrirá o custo equivalente  
ao traslado até a moradia, ficando a diferença
a cargo do solicitante.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO*

24 horas

ABRANGÊNCIA

Exterior

ASSISTÊNCIA PARA PESSOAS

REPATRIAÇÃO FUNERÁRIA

* Consulte os limites monetários e de utilização na tabela de serviços.



EM CASO DE:

• Hospitalização do Usuário por um período maior

do que 5 dias, solicitada por médico, em decorrência

de acidente pessoal ou doença súbita.

O USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• Serviço de Faxina para limpeza doméstica  

na residência.

• Serviço de Babá para supervisão dependentes  

com até 14 anos de idade.

CONDIÇÕES

• Os serviços devem ser  

solicitados individualmente.

• Mediante apresentação  

de atestado médico.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO*

De segunda a sexta-feira,  

das 8h às 20h

ABRANGÊNCIA

Brasil

ASSISTÊNCIA PARA PESSOAS

SERVIÇOS DE FAXINA E BABÁ

* Consulte os limites monetários e de utilização na tabela de serviços.



A QUALQUER MOMENTO O  

USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• Orientação psicológica especializada em situações

de forte impacto emocional, tais como: luto,  
acidente, doenças graves na família, vítimas  
de violência, bem como no enfrentamento  
das circunstâncias psicológicas relacionadas  
à aposentadoria e ao envelhecimento.

CONDIÇÃO:

• Somente atendimento remoto (telefone ou internet),  
realizado pela rede credenciada.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO*

De segunda a sexta-feira,  

das 8h às 18h

ABRANGÊNCIA

Brasil

ASSISTÊNCIA PARA PESSOAS

ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA

NÃO INCLUI:

• Realização de exames.* Consulte os limites monetários e de utilização na tabela de serviços.



ASSISTÊNCIA PARA PESSOAS

TÁXI

A QUALQUER MOMENTO O  
USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• Serviço de táxi para levar o Usuário para

qualquer destino, até 50 km de distância,

de acordo com a sua necessidade.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO*

24 horas

ABRANGÊNCIA

Brasil

* Consulte os limites monetários e de utilização na tabela de serviços.



Assistência  
para Residências



NÃO INCLUI:

• Custo do serviço do profissional indicado

e despesas para execução do serviço

ASSISTÊNCIA PARA RESIDÊNCIAS

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.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

24 horas

ABRANGÊNCIA

Brasil

* Consulte o limite de utilização na tabela de serviços.  

Os serviços podem ser solicitados pelo Usuário e  

funcionários do mesmo endereço informado na apólice.



NÃO INCLUI:

• Serviços de reparação de elementos  

próprios da iluminação, tais como  

lâmpadas incandescentes ou  

fluorescentes, interruptores, tomadas,  

bombas elétricas e a reparação de  danos 

aos aparelhos de calefação,  

eletrodomésticos e outros aparelhos que  

funcionem por corrente elétrica

EM CASO DE:

• Falta de energia elétrica na residência assistida
ou em alguma de suas dependências em

consequência de uma falha ou avaria nas

instalações elétricas.

O USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• Um profissional que realizará a reparação

de urgência, necessária para restabelecer
a energia elétrica, sempre que o estado das  

instalações o permita.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO*

24 horas

ABRANGÊNCIA

Brasil

ASSISTÊNCIA PARA RESIDÊNCIAS

ELETRICISTA EMERGENCIAL

* Consulte o limite de utilização na tabela de serviços.  

Os serviços podem ser solicitados pelo Usuário e  

funcionários do mesmo endereço informado na apólice.



EM CASO DE:

• Vazamento em tubulações (aparentes) de uma a  

quatro polegadas ou em dispositivos hidráulicos

como torneiras, sifões, chuveiros, válvulas  

de descarga, registro, entupimento de ramais  

internos em pias, vasos sanitários e tanques.  

Só será considerado alagamento quando for

causado por ruptura de canos ou entupimento de  

ramais internos da tubulação, sem a intenção do  

segurado, e desde que não sejam tubulações da  

rede de esgoto ou caixa de gorduras.

O USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• Um profissional para realizar a contenção  

emergencial, desde que não haja necessidade  

de utilização de qualquer equipamento de  

detecção eletrônica.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO*

24 horas

ABRANGÊNCIA

Brasil

ASSISTÊNCIA PARA RESIDÊNCIAS

ENCANADOR EMERGENCIAL

* Consulte o limite de utilização na tabela de serviços.  

Os serviços podem ser solicitados pelo Usuário e  

funcionários do mesmo endereço informado na apólice.



NÃO INCLUI:

• Assistência às fechaduras de portas  

internas, guarda-roupas, armários ou  

similares da residência assistida

• Custos decorrentes da execução de  

qualquer serviço, incluindo troca de peças  

e/ou confecção de chaves adicionais

EM CASO DE:

• Quebra, perda, emperramento ou roubo de chaves

da porta de principal acesso ao imóvel.

O USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• Abertura e/ou reparo do sistema de trancamento

de portas ou portões. Se não houver chave
reserva para substituição, será confeccionada  

uma nova cópia.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO*

24 horas

ABRANGÊNCIA

Brasil

ASSISTÊNCIA PARA RESIDÊNCIAS

CHAVEIRO EMERGENCIAL

* Consulte o limite de utilização na tabela de serviços.  

Os serviços podem ser solicitados pelo Usuário e  

funcionários do mesmo endereço informado na apólice.



ASSISTÊNCIA PARA RESIDÊNCIAS

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 da residência segurada.

O USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• Reposição imediata ou reparo emergencial

nos itens danificados.

CONDIÇÃO

• Os materiais necessários para reparo deverão  

ser adquiridos previamente pelo Usuário.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO*

De segunda a sábado

(exceto feriados), das 8h às 18h

ABRANGÊNCIA

Consulte a Central deAtendimento  

para verificar se o serviço está  

disponível na sua cidade

NÃO INCLUI:

• Atendimento para obras

de melhoria e manutenção

* Consulte o limite de utilização na tabela de serviços.  

Os serviços podem ser solicitados pelo Usuário e  

funcionários do mesmo endereço informado na apólice.



NÃO INCLUI:

• Peças, materiais e vidro necessários para

o reparo definitivo

• Vidros que façam parte do fechamento de  

áreas comuns externas a residência do  

Segurado

• Casos que não comprometam a  

segurança do imóvel

ASSISTÊNCIA PODE SER  
SOLICITADA EM CASO DE:

• Vidros quebrados, trincados e soltos com risco  

de queda, de portas e janelas, que façam parte  

do fechamento das áreas comuns externas da  

residência, que comprometam a segurança do

imóvel segurado.

INCLUI:

• Um profissional para realização do serviço de

medição do vidro ou reposição imediata;

• Caso não seja possível a reposição imediata, será  

realizado o reparo emergencial para fechamento

ou vedação provisória da residência.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

24 horas

ABRANGÊNCIA

Brasil

ASSISTÊNCIA PARA RESIDÊNCIAS

VIDRACEIRO

* Consulte o limite de utilização na tabela de serviços.  

Os serviços podem ser solicitados pelo Usuário e  

funcionários do mesmo endereço informado na apólice.



ASSISTÊNCIA PARA RESIDÊNCIAS

MARCENEIRO

EM CASO DE:

• Furto mediante arrombamento, vendaval, granizo,  

desmoronamento, explosão, fumaça, incêndio  

(dentro do imóvel Usuário), queda de raios, danos

elétricos, alagamento, impacto de veículos ou

queda de aeronaves, que causem danos à portas,

portões, grades e batentes da residência.

O USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• Reposição imediata ou reparo

emergencial nos itens danificados.

CONDIÇÃO

• Os materiais necessários para o reparo deverão  

ser adquiridos previamente pelo Usuário.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO*

De segunda a sábado

(exceto feriados), das 8h às 18h

ABRANGÊNCIA

Consulte a Central deAtendimento  

para verificar se o serviço está  

disponível na sua cidade

NÃO INCLUI:

• Consertos de móveis, mobílias,  

acessórios, tapetes e carpetes

• Obras de melhoria e fins estéticos

• Assistência em caso de atos  de

vandalismo

* Consulte o limite de utilização na tabela de serviços.  

Os serviços podem ser solicitados pelo Usuário e  

funcionários do mesmo endereço informado na apólice.



ASSISTÊNCIA PARA RESIDÊNCIAS

SERRALHEIRO

EM CASO DE:

• Furto mediante arrombamento, vendaval, granizo,  

desmoronamento, explosão, fumaça, incêndio  

(dentro do imóvel Usuário), queda de raios, danos

elétricos, alagamento, impacto de veículos ou
queda de aeronaves, que causem danos à portas,  

portões, grades e trilhos da residência, que não

contenham partes plásticas, acrílicas, vidros  

e madeira.

O USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• Reposição imediata ou reparo emergencial

nos itens danificados.

CONDIÇÃO

• O material para o serviço de recuperação ou

reparo de portas, portões, grades e trilhos da

residência deverá ser adquirido pelo Usuário,

previamente à execução do serviço.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO*

De segunda a sábado

(exceto feriados), das 8h às 18h

ABRANGÊNCIA

Consulte a Central deAtendimento  

para verificar se o serviço está  

disponível na sua cidade

NÃO INCLUI:

• Consertos de móveis, mobílias,  

acessórios, tapetes e carpetes

• Obras de melhoria e fins estéticos

• Assistência em caso  de 

atos de vandalismo

* Consulte o limite de utilização na tabela de serviços.  

Os serviços podem ser solicitados pelo Usuário e  

funcionários do mesmo endereço informado na apólice.



NÃO INCLUI:

• Peças e materiais;

• Conserto definitivo do telhado,

madeiramento, forros, beirais etc.

• Despesa com locação de andaime

• Fins estéticos ou de melhoria

• Serviços em locais com altura  

acima de 7 metros.

ASSISTÊNCIA PARA RESIDÊNCIAS

COBERTURA PROVISÓRIA DE TELHADOS

ASSISTÊNCIA PODE SER  
SOLICITADA EM CASO DE:

• Destelhamento na residência segurada, causado  

por roubo, furto, queda de raio, granizo, explosão,

alagamento, incêndio, vendaval, queda de

aeronave ou outro Evento Coberto pelo seguro.

INCLUI:

• A instalação de uma lona de plástico ou

outro material apropriado, para proteger

provisoriamente o interior do imóvel.

CONDIÇÕES

• O local deve apresentar condições técnicas

mínimas para fixação da cobertura provisória.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

24 horas

ABRANGÊNCIA

Brasil

EXCLUSIVO PARA CASAS

* Consulte o limite de utilização na tabela de serviços.  

Os serviços podem ser solicitados pelo Usuário e  

funcionários do mesmo endereço informado na apólice.



NÃO INCLUI:

• Materiais e equipamentos de limpeza

• Aluguel de caçamba para descarte de

entulho

• Limpeza de bens, móveis e cômodos 

não atingidos.

• Assistência em caso  de atos de

vandalismo

ASSISTÊNCIA PARA RESIDÊNCIAS

LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO

EM CASO DE:

• Explosão e implosão, incêndio acidental ou
provocado por terceiros, queda de raios, danos  

elétricos, roubo ou furto, alagamento (dano por  

água proveniente, súbita e imprevistamente, de  

rupturas ou entupimentos da rede interna de água),  

arrombamento de portas ou janelas, impacto de  

veículos ou queda de aeronaves que impeçam o  

funcionamento da residência assistida ou o seu  

acesso, desmoronamento, vendaval, chuva de  

granizo, fumaça e inundação por tromba d’água ou

chuvas torrenciais.

O USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• Limpeza de pisos, paredes ou tetos para

a retirada de sujeiras que atrapalhem as

condições de habitação.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO*

De segunda a sábado

(exceto feriados), das 8h às 20h

ABRANGÊNCIA

Brasil

* Consulte o limite de utilização na tabela de serviços.  

Os serviços podem ser solicitados pelo Usuário e  

funcionários do mesmo endereço informado na apólice.



ASSISTÊNCIA PARA RESIDÊNCIAS

VIGIA

ASSISTÊNCIA PODE SER  
SOLICITADA EM CASO DE:

• Roubo ou furto, dano elétrico, desmoronamento,  

vendaval, granizo, fumaça, alagamento, impacto  

de veículo ou outro Evento Assistido, que causem  

danos às portas, janelas, fechaduras ou qualquer  

outra forma de acesso à residência segurada.

INCLUI:

• Um profissional para fazer a segurança do imóvel.

CONDIÇÕES:

• O serviço somente será prestado se o local de  

permanência do vigia oferecer condições de  

trabalho, como acesso a toalete, fornecimento de  

água potável e cobertura para proteção dos fatores  

climáticos. Período mínimo de 06 horas corridas.  

Profissionais não armados.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

24 horas

ABRANGÊNCIA

Brasil

NÃO INCLUI:

• Profissional armado

* Consulte o limite de utilização na tabela de serviços.  

Os serviços podem ser solicitados pelo Usuário e  

funcionários do mesmo endereço informado na apólice.



NÃO INCLUI:

• Montagem e desmontagem de móveis

• Retirada de itens

fixados em paredes

• Içamento

• Empacotamento ou  

desempacotamento de pertences

ASSISTÊNCIA PARA RESIDÊNCIAS

TRANSFERÊNCIA DE MÓVEIS

EM CASO DE:

• Furto mediante arrombamento, vendaval, granizo,  

desmoronamento, explosão, fumaça, incêndio  

(dentro do imóvel do Usuário), queda de raios,  

danos elétricos, alagamento, impacto de veículos

ou queda de aeronaves, sendo necessária  

a retirada dos móveis da residência

por razões de segurança.

O USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• O transporte (leva e traz) dos móveis  

até o local indicado pelo Usuário.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO*

Horário Comercial

ABRANGÊNCIA

Consulte a Central deAtendimento  

para verificar se o serviço está  

disponível na sua cidade

* Consulte o limite de utilização na tabela de serviços.  

Os serviços podem ser solicitados pelo Usuário e  

funcionários do mesmo endereço informado na apólice.



ASSISTÊNCIA PARA RESIDÊNCIAS

GUARDA DE MÓVEIS

EM CASO DE:

• Furto mediante arrombamento, vendaval, granizo,  

desmoronamento, explosão, fumaça, incêndio  

(dentro do imóvel do Usuário), queda de raios,  

danos elétricos, alagamento, impacto de veículos

ou queda de aeronaves, sendo necessária

a retirada dos móveis da residência por razões

de segurança.

O USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• A guarda dos móveis por empresa especializada.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO*

Horário Comercial

ABRANGÊNCIA

Consulte a Central deAtendimento  

para verificar se o serviço está  

disponível na sua cidade

* Consulte o limite de utilização na tabela de serviços.  

Os serviços podem ser solicitados pelo Usuário e  

funcionários do mesmo endereço informado na apólice.



NÃO INCLUI:

• Despesas extras, como: alimentação,  

serviços de conveniência, traslado etc.

ASSISTÊNCIA PARA RESIDÊNCIAS

HOSPEDAGEM PROVISÓRIA

EM CASO DE:

• Furto mediante arrombamento, vendaval, granizo,  

desmoronamento, explosão, fumaça, incêndio  

(dentro do imóvel do Usuário), queda de raios,  

danos elétricos, alagamento, impacto de veículos

ou queda de aeronaves, que comprometa a

segurança da residência ou a torne inabitável.

O USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• Hospedagem para até quatro  

Usuários da residência.

CONDIÇÃO

• Contempla somente o valor das diárias.

Verifique os limites na tabela de serviços.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO*

24 horas

ABRANGÊNCIA

Brasil

* Consulte o limite de utilização na tabela de serviços.  

Os serviços podem ser solicitados pelo Usuário e  

funcionários do mesmo endereço informado na apólice.



NÃO INCLUI:

• Atendimento em período  de obras e

reforma

ASSISTÊNCIA PARA RESIDÊNCIAS

RESTAURANTE E LAVANDERIA

EM CASO DE:

• Roubo, furto, arrombamento, vendaval, granizo,
desmoronamento, explosão, fumaça, incêndio,  

queda de raios, danos elétricos, alagamento,  

impacto de veículos ou queda de aeronaves;

em que a cozinha e/ou a lavanderia da residência,

ou acesso a elas, fiquem inabitáveis.

O USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• Serviços de lavanderia e custos  

com alimentação em restaurante.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO*

24 horas

ABRANGÊNCIA

Brasil

* Consulte o limite de utilização na tabela de serviços.  

Os serviços podem ser solicitados pelo Usuário e  

funcionários do mesmo endereço informado na apólice.



NÃO INCLUI:

• Despesas extras da estadia como:  

ração, tratamento veterinário,  

medicamento, banho, tosa e todas  

aquelas que não estejam inclusas  

no custo da diária

ASSISTÊNCIA PARA RESIDÊNCIAS

GUARDA DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO

EM CASO DE:

• Furto mediante arrombamento, vendaval,  

granizo, desmoronamento, explosão, fumaça,  

incêndio (dentro do imóvel do Usuário), queda  

de raios, danos elétricos, alagamento, impacto  

de veículos ou queda de aeronaves, em que  

seja necessária a transferência dos Usuários  

da residência para outro local.

O USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• Hospedagem do animal de estimação,

que vive na residência do Usuário, em hotel pet.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO*

24 horas

ABRANGÊNCIA

Consulte a Central deAtendimento  

para verificar se o serviço está  

disponível na sua cidade

* Consulte o limite de utilização na tabela de serviços.  

Os serviços podem ser solicitados pelo Usuário e  

funcionários do mesmo endereço informado na apólice.



NÃO INCLUI:

• Atendimento em período  de obras e

reforma

ASSISTÊNCIA PARA RESIDÊNCIAS

LOCAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO

EM CASO DE:

• Roubo, furto, arrombamento, vendaval, granizo,
desmoronamento, explosão, fumaça, incêndio,  

queda de raios, danos elétricos, alagamento,

impacto de veículos ou queda de aeronaves; que

danifique freezer, fogão ou geladeira da residência.

O USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• Locação de geladeira, freezer e/ou fogão.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO*

Horário Comercial

ABRANGÊNCIA

Consulte a Central deAtendimento  

para verificar se o serviço está  

disponível na sua cidade

* Consulte o limite de utilização na tabela de serviços.  

Os serviços podem ser solicitados pelo Usuário e  

funcionários do mesmo endereço informado na apólice.



ASSISTÊNCIA PARA RESIDÊNCIAS

CHECK-UP RESIDENCIAL

A QUALQUER MOMENTO O  
USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

De 1 a 5 serviços de reparo e conservação a serem

realizados no mesmo atendimento. Entre eles:

• Avaliação da instalação elétrica.

• Troca de lâmpadas, tomadas e  interruptores

(até 10 unidades).

• Verificação de vazamento (apenas inspeção).

• Instalação de olho mágico (1 unidade).

• Lubrificação de fechaduras e

dobradiças (até 10 unidades).

• Limpeza de caixa d’agua de

até 2 mil litros/ 2 caixas (exclusivo para casas).

• Limpeza de calhas até 25 m lineares e até 3,5 

m de altura (exclusivo para casas).

• Remanejamento de móveis dentro da

residência (sem desmontagem).

• Fixação de objetos de decoração, 

como quadro, gancho, suporte, 

prateleira e similares (até 5 unidades).

• Fixação de antenas (exclusivo para

casas).

• Trocas de vidros até 1 m2 (liso, canelado ou 

martelado de até 4 mm).

• Limpezas de ralos e sifões em 

tubulações (até 4 unidades).

• Rejuntamento em box, louças, pias e 

tanques (até 6 unidades).

• Substituição de até 15 telhas de barro 

comum e cerâmica

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO*

De segunda a sábado

(exceto feriados), das 8h às 20h

ABRANGÊNCIA

Brasil

* Consulte o limite de utilização na tabela de serviços.  

Os serviços podem ser solicitados pelo Usuário e  

funcionários do mesmo endereço informado na apólice.

NÃO INCLUI:

• Instalações elétricas de lustres, spots, 

luminárias e similares

• Serviços em altura acima de 7metros



NÃO INCLUI:

• Peças e componentes

• Atendimento para equipamentos  

importados, sem assistência no Brasil

ASSISTÊNCIA PARA RESIDÊNCIAS

CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS

ASSISTÊNCIA PODE SER  
SOLICITADA EM CASO DE:

Defeito ou mau funcionamento de:

• Geladeiras;

• Freezer;

• Frigobar;

• Adega;

• Máquinas de lavar roupas e tanquinhos;

• Máquinas de secar roupas;

• Máquinas lava e seca;

• Maquinas de lavar louças;

• Fornos micro-ondas;

• Fornos elétricos;

• Fornos convencionais;

• Fogões e cooktops;

• Depuradores e exaustores de ar.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

De segunda a sexta-feira,  

das 8h às 20h e sábados das  

8h às 12h, exceto feriados

ABRANGÊNCIA

Brasil

* Consulte o limite de utilização na tabela de serviços.  

Os serviços podem ser solicitados pelo Usuário e  

funcionários do mesmo endereço informado na apólice.



DESCARTE INTELIGENTE

ASSISTÊNCIA PARA RESIDÊNCIAS

QUANDO NECESSÁRIO,  
PODERÃO SER SOLICITADOS:

• Retirada e descarte ecológico de móveis,  

eletrodomésticos, eletroeletrônicos e  

equipamentos.

CONDIÇÕES:

• As retiradas devem ser acompanhadas por um

responsável no local;

• Os móveis deverão estar desmontados e prontos

para a retirada;

• A retirada só será efetuada em local seguro, com  

livre acesso ao veículo que irá transportar o item a  

ser descartado.

NÃO INCLUI:

• Desmontagem ou montagem de móveis  

ou equipamentos

• Retirada de itens de decoração

• Retirada de equipamentos fixados

na parede e piso

• Içamento.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

De segunda a sexta-feira,  

das 8h às 18h e sábados das  

9h às 14h, exceto feriados

ABRANGÊNCIA

Brasil

* Consulte o limite de utilização na tabela de serviços.  

Os serviços podem ser solicitados pelo Usuário e  

funcionários do mesmo endereço informado na apólice.



Assistência  
para automóveis



NÃO INCLUI:

• Peças necessárias para o conserto.

ASSISTÊNCIA PARA AUTOMÓVEIS

REBOQUE 

EM CASO DE:

• Acidente de trânsito, pane, roubo e/ou furto, que  

impossibilite o veículo de circular e que não seja

possível realizar o reparo no local.

O USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• Reboque por guincho até oficina ou
concessionária. Se não houver estabelecimento  

aberto, será realizada a guarda do veículo

até o início do expediente

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO*

24 horas

ABRANGÊNCIA

Brasil

* Consulte o limite de utilização na tabela de serviços. O atendimento só será  

prestado para um automóvel do Usuário, podendo ser alterado 1 vez ao ano.



NÃO INCLUI:

• Peças necessárias para o conserto.

ASSISTÊNCIA PARA AUTOMÓVEIS

SOCORRO MECÂNICO

EM CASO DE:

• Pane mecânica ou elétrica do veículo que o  

impossibilite de circular.

O USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• O envio de mecânico para realização do conserto

no local. Caso não seja possível, será feito

o reboque até oficina ou concessionária.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO*

24 horas

ABRANGÊNCIA

Brasil

* Consulte o limite de utilização na tabela de serviços. O atendimento só será  

prestado para um automóvel do Usuário, podendo ser alterado 1 vez ao ano.



ASSISTÊNCIA PARA AUTOMÓVEIS

CHAVEIRO DE AUTOMÓVEL

EM CASO DE:

• Quebra, perda, roubo, furto ou esquecimento  

da chave do veículo no seu interior,

sem possibilidade de abertura.

O USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• O envio de um chaveiro para abertura e, se  

necessária, a confecção da chave comum do  

veículo. Na impossibilidade de resolução

ou indisponibilidade do profissional, fica garantido
o reboque para local indicado pelo Usuário.

Se necessário, será feita uma cópia simples

da chave.

CONDIÇÃO:

• O atendimento só é previsto para  

chaves e fechaduras comuns.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO*

24 horas

ABRANGÊNCIA

Brasil

* Consulte o limite de utilização na tabela de serviços. O atendimento só será  

prestado para um automóvel do Usuário, podendo ser alterado 1 vez ao ano.



ASSISTÊNCIA PARA AUTOMÓVEIS

RETORNO OU  

CONTINUAÇÃO DE VIAGEM

EM CASO DE:

• Pane, acidente, roubo e/ou furto do veículo
assistido que impossibilite sua utilização nos dois  

dias subsequentes, ocorrido a partir de 50 Km de

distância da moradia do Usuário.

O USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• Meio de transporte para retorno ao domicílio ou  

para continuação da viagem até o destino de todos  

os ocupantes, desde que a distância do destino

não seja superior à da residência.

• Quando realizada a solicitação  

deste serviço, o usuário não terá  

direito ao serviço de Hospedagem  

para Recuperação do Veículo.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO*

24 horas

ABRANGÊNCIA

Brasil

CONDIÇÃO:

• O Serviço de Assistência providenciará o meio  

de transporte mais adequado, podendo ser

passagem de ônibus, passagem aérea ou locação
de carro, com limite de R$ 150,00 / diária  

e no máximo de 2 dias.

* Consulte o limite de utilização na tabela de serviços. O atendimento só será  

prestado para um automóvel do Usuário, podendo ser alterado 1 vez ao ano.



ASSISTÊNCIA PARA AUTOMÓVEIS

HOSPEDAGEM PARA  

RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO

EM CASO DE:

• Pane, acidente, roubo e/ou furto do veículo

assistido ocorrido a uma distância superior

a 50 Km da moradia do Usuário, que o

conserto leve mais de 6 horas para ser realizado  

ou nos casos em que não houver oficina aberta  

e for necessário esperar o início do expediente.

O USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• Hospedagem para o Usuário e seus  

acompanhantes, desde que tenham sido  

solicitados pela Central de Atendimento  

no momento emergencial, que resultou  

na imobilização do veículo.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO*

24 horas

ABRANGÊNCIA

Brasil

* Consulte o limite de utilização na tabela de serviços. O atendimento só será  

prestado para um automóvel do Usuário, podendo ser alterado 1 vez ao ano.



NÃO INCLUI:

• Em caso de carro alugado,  

não inclui combustível.

ASSISTÊNCIA PARA AUTOMÓVEIS

TRANSPORTE PARA  

RECUPERAÇÃO DE VEÍCULO

EM CASO DE:

• Roubo e/ou furto do veículo assistido ocorrido a uma  

distância superior a 50 Km da moradia do Usuário,  

quando o automóvel for recuperado posteriormente

à saída do Usuário do local da ocorrência.

O USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• Transporte para si mesmo ou pessoa designada  

para retornar ao local para recuperar o veículo.

CONDIÇÃO:

• O Serviço de Assistência providenciará o meio

de transporte mais adequado, podendo ser passagem

de ônibus, passagem aérea ou locação de carro.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO*

24 horas

ABRANGÊNCIA

Brasil

* Consulte o limite de utilização na tabela de serviços. O atendimento só será  

prestado para um automóvel do Usuário, podendo ser alterado 1 vez ao ano.



NÃO INCLUI:

• Pneu para substituição.

ASSISTÊNCIA PARA AUTOMÓVEIS

TROCA DE PNEU

EM CASO DE:

• O pneu do veículo seja furado ou avariado.

O USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• O envio de um profissional para efetuar

a troca pelo estepe.

CONDIÇÃO:

• O serviço só será prestado se o estepe estiver  

em boas condições e o automóvel possuir  

ferramentas para a troca.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO*

24 horas

ABRANGÊNCIA

Brasil

* Consulte o limite de utilização na tabela de serviços. O atendimento só será  

prestado para um automóvel do Usuário, podendo ser alterado 1 vez ao ano.



NÃO INCLUI:

• Combustível.

• Pagamento de multa  

por imobilização.

ASSISTÊNCIA PARA AUTOMÓVEIS

PANE SECA

EM CASO DE:

• O veículo não puder circular devido  

à falta de combustível (pane seca).

O USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• O reboque até o posto de abastecimento

mais próximo, de acordo com o limite contratado.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO*

24 horas

ABRANGÊNCIA

Brasil

* Consulte o limite de utilização na tabela de serviços. O atendimento só será  

prestado para um automóvel do Usuário, podendo ser alterado 1 vez ao ano.



ASSISTÊNCIA PARA AUTOMÓVEIS

MOTORISTA AMIGO

EM CASO DE:

• Na impossibilidade do Usuário conduzir o veículo

por condições físicas ou psicológicas e se

nenhum dos acompanhantes puder substituí-lo

com a devida habilitação.

O USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• O transporte do veículo e do usuário para  

retorno ao seu domicílio.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO*

24 horas

ABRANGÊNCIA

Brasil

* Consulte o limite de utilização na tabela de serviços. O atendimento só será  

prestado para um automóvel do Usuário, podendo ser alterado 1 vez ao ano.



Assistência  
para Pets



EM CASO DE:

• Acidente ou doença súbita do  

animal de estimação do Usuário.

O USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• Transporte de ida e volta do animal até hospital

ou clínica veterinária.

CONDIÇÃO

• Os serviços deverão ser solicitados via Central  

de Atendimento. Não haverá reembolso para  

atendimento realizado de forma particular.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO*

24 horas

ABRANGÊNCIA

Brasil

ASSISTÊNCIA PARA PETS

TRANSPORTE VETERINÁRIO EMERGENCIAL

* Consulte o limite de utilização na tabela de serviços.



NÃO INCLUI:

• Internação, tratamento de doenças  

preexistentes, partos e castração;

• Medicamentos para tratamento, exames, 

vacinas, equipamentos ortopédicos, 

acessórios pós-cirúrgicos.

EM CASO DE:

• Acidente ou doença súbita do animal  

de estimação do Usuário.

O USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• Consulta, medicamentos utilizados durante o

procedimento e cirurgia em hospital ou clínica

veterinária credenciada.

CONDIÇÃO

• Os serviços deverão ser solicitados via Central  

de Atendimento. Não haverá reembolso para  

atendimento realizado de forma particular.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO*

24 horas

ABRANGÊNCIA

Brasil

ASSISTÊNCIA PARA PETS

ATENDIMENTO VETERINÁRIO EMERGENCIAL

* Consulte o limite de utilização na tabela de serviços.



NÃO INCLUI:

• Banho, tosa e tratamentos estéticos.

• Exames, medicamentos, vacina e  

acessórios.

A QUALQUER MOMENTO O  
USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• Consulta veterinária de rotina ou para  

avaliação de sintomas suspeitos do animal  

de estimação do Usuário.

CONDIÇÕES

• O atendimento deve ser agendado via Central de

Atendimento e será realizado por um profissional

da rede credenciada.

• Contempla somente o valor da consulta.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO*

De segunda a sábado

(exceto feriados), das 8h às 20h

ABRANGÊNCIA

Brasil

ASSISTÊNCIA PARA PETS

CONSULTA VETERINÁRIA DE ROTINA

* Consulte o limite de utilização na tabela de serviços.



EM CASO DE:

• Doença ou lesão do usuário, devidamente atestada 

por laudo médico que o impeça de cuidar do seu 

animal de estimação

O USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• Serviço de Leva e Traz até o local necessário 

(clínicas veterinárias, banho e tosa, hotel).

CONDIÇÃO

• Apresentação do atestado médico

• Solicitação do serviço via Central  de 

Atendimento

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO*

24 horas

ABRANGÊNCIA

Brasil

ASSISTÊNCIA PARA PETS

LEVA E TRAZ

*Consulte o limite de utilização na tabela de serviços.

NÃO INCLUI:

• Custos da clínica veterinária, banho 

e tosa ou hotel



NÃO INCLUI:

• Despesas extras da estadia como:  

ração, medicamento, banho, tosa  

e todas aquelas que não estejam  

inclusas no custo da diária.

EM CASO DE:

• Hospitalização do Usuário, em decorrência de  

acidente pessoal ou doença súbita, que o impeça

de cuidar do seu animal de estimação.

O USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• Transporte do pet até o hotel credenciado;

• Hospedagem do pet.

CONDIÇÕES

• Mediante apresentação de atestado médico.

• O serviço deve ser solicitado via Central  

de Atendimento e atendido por um  

estabelecimento da rede credenciada.

• Contempla somente o valor das diárias.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO*

De segunda a sábado

(exceto feriados), das 8h às 20h

ABRANGÊNCIA

Brasil

ASSISTÊNCIA PARA PETS

HOSPEDAGEM PET

* Consulte o limite de utilização na tabela de serviços.



EM CASO DE:

• Falecimento do animal  

de estimação do Usuário.

O USUÁRIO PODERÁ SOLICITAR:

• Transporte do corpo até funerária pet.

• Serviço funeral pet.

• Sepultamento ou cremação (de acordo  

com a preferência do Usuário).

• Nas localidades em que não houver infraestrutura  

para a realização do serviço, haverá o  

recolhimento do animal de estimação onde

serão realizados os devidos trâmites, conforme a  

legislação do município.

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO*

24 horas

ABRANGÊNCIA

Brasil

ASSISTÊNCIA PARA PETS

FUNERAL PET

* Consulte o limite de utilização na tabela de serviços.



Definições:

Especificamente para o grupo de assistências para residências e automóveis:

• Residência Assistida: Casa ou apartamento de uso diário e permanente do Segurado, conforme 

indicado no cadastro.

• Automóvel Assistido: Automóvel conduzido pelo Segurado, sem fins comerciais ou de aluguel, ou 

ainda, de transporte público de pessoas ou mercadorias.

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.

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA



Casos em que não serão prestados atendimento:

Especificamente para o grupo de assistências para pessoas:

• Problemas ou doenças pré-existentes à contratação do seguro.

Especificamente para grupo de Assistências para Pets

(gatos e/ou cachorros que vivam na moradia habitual do usuário):

• Sacrifício induzido (ou tentativa de) no animal.

• Consumo induzido de narcóticos, produtos tóxicos ou medicamentos aplicados sem 
recomendação veterinária.

• Práticas desportivas do animal em competição de caráter profissional/amador.

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA

Especificamente para o grupo de assistências para automóveis:

• Atendimento para panes repetitivas que caracterizam falta de manutenção do automóvel

• Automóvel em trânsito por estradas, trilhas ou caminhos de difícil acesso, impedidos ou não 

abertos ao tráfego, ou de areias fofas ou movediças, e situações similares a essas



/BBSeguros @BBSeguros @bbseguros

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

http://www.facebook.com/BBSeguros
http://www.instagram.com/BBSeguros
http://www.twitter.com/BBSeguros
http://www.canaldecondutaetica.com.br/bbseguros
http://bbseguros.com.br/

