COBERTURAS ADICIONAIS

ASSISTÊNCIA 24 HORAS.

TIPOS DE COBERTURA

Além das já apresentadas, é possível assegurar outros casos com as coberturas
adicionais e essas variam de acordo com o que é oferecido pelas imobiliárias e
seguradoras, no geral contemplam:

A assistência 24 horas contempla
serviços de emergência como:

Cobertura básica
Há reembolso nos seguintes casos:
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Serviços hidráulicos em
tubulações
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Roubos e Furtos: Todos os bens materiais que estão no imóvel, sejam eles
eletrodomésticos, eletrônicos, roupas, móveis, calçados e outros que forem
roubados ou furtados são cobertos pela garantia do seguro;
Fumaça: Também existe o seguro quando algum objeto ou até o imóvel, é
danificado pela fumaça, ainda que seja de incêndio que aconteceu em outro
imóvel que não é segurado;
Vidro: Vidros, mármores e até espelhos que estão fixados em portas, janelas,
divisórias ou molduras, quando quebrados, garantem indenização;

Queda de aeronaves e impacto de veículos: Caso ocorra algum acidente onde a
casa venha a sofrer danos derivados desses dois casos, há indenização;

Tumultos, lockouts e greves: Qualquer furto ou danificação ocasionado por um
desses eventos garante uma indenização;

Acidentes pessoais: Caso ocorra algum acidente dentro da residência que
ocasione invalidez ou até mesmo falecimento, existe a cobertura. Os moradores,
familiares e pessoas que trabalham na casa possuem essa cobertura;

Danos Elétricos: Cobre estragos em eletrônicos que foram causados por algum
curto-circuito, além disso também é possível pedir o serviço de checagem da
fiação de toda a casa;
Alagamentos e inundações: Há reembolso quando as chuvas causam danos
como alagamentos, enchentes, deslizamentos e rompimentos de reservatórios;

Furacão, tornado e granizo: Se o telhado, as janelas ou qualquer outra parte da
casa forem danificados, existe a garantia de indenização.

Serviços elétricos em geral

Desentupimento de
tubulações de esgoto

Substituição de telhas

Chaveiro

Conserto de máquinas como;
Máquina de lavar, secadoras,
micro-ondas, fogão, geladeiras
e freezer.

Incêndio: quando o fogo
destrói o interior do imóvel se
espalhando por toda a
residência. Não há reembolso se o
fogo vir de um eletrodoméstico ou
ficar concentrado em um local;

2
3

Explosões: que ocorrem
devido a problemas na fiação,
gás de cozinha ou panelas de
pressão;

Raios: Diferentemente do que
se pensa, na cobertura básica
só há o reembolso se os raios
danificarem a estrutura do imóvel e
não os eletrodomésticos ou
quaisquer móveis que estão dentro
do domicílio.

