SEGURO RESIDENCIAL

Para todos os
gostos
5 pacotes de coberturas para
você escolher o Seguro que mais
combina com o seu perfil e as
suas necessidades.

Assistência 24h para
todos os momentos
Mais de 70 serviços que facilitam a
sua vida e podem ser solicitados a
qualquer hora como chaveiro,
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Básica*
Danos Elétricos
RC Familiar**
Vendaval, furacão, ciclone, tornado e granizo
Perda e pagamento de aluguel
Roubo/furto qualificado de bens
Roubo/furto qualificado de bens fora local segurado
Quebra de vidros, mármores e granitos
Impacto de veículos
Desmoronamento
Danos por água
Tumultos, Greves e Lock-outs
Despesas Extraordinárias
Jóias e Obras de Arte

encanador, eletricista e até serviços
para o seu pet.

Seguro para todos os
seus imóveis
É possível contratar Seguro para sua
casa, apartamento, imóvel de
veraneio e até para o seu imóvel
desocupado ou de aluguel de
temporada.

Preparado para o
home-office
Cobertura para bens de escritório,
em nome do segurado, dentro da
residência habitual.

Pacotes Apartamento
Coberturas
Básica*
Danos Elétricos
RC Familiar**
Vendaval, furacão, ciclone, tornado e granizo
Vendaval, furacão, ciclone, tornado e granizo
Perda e pagamento de aluguel
Roubo/furto qualificado de bens
Roubo/furto qualificado de bens fora local segurado
Quebra de vidros, mármores e granitos
Danos por água
Despesas Extraordinárias
Jóias e Obras de Arte

*Coberturas para Incêndio, Raio, Explosão, Queda de Aeronave e Fumaça. Cobertura para veículo estacionado na garagem da residência em caso de sinistro de incêndio. Até 5% para
recomposição de registros e documentos (valor limitado a R$15.000,00).
**Danos involuntários, corporais ou materiais causados a terceiros pelo segurado, cônjuge, filhos, empregados domésticos, animais domésticos entre outros.

Este material é informativo e resume as condições do seguro Residência da Allianz
Seguros. Para conhecer todos os detalhes e condições acesse www.allianz.com.br

SEGURO GARANTIDO POR:

SEGURO RESIDENCIAL
ASSISTÊNCIA VIP
Assistência/Serviço
Chaveiro
- Abertura de porta
- Troca de fechadura simples*
- Troca de segredo de fechadura*
Cobertura Provisória de Telhado*
Hidráulica
- Encanador
- Desentupimento
- Caça Vazamentos
Reparos Elétricos
Indicação de Profissionais
Vidraceiro
Vigilância e Segurança*
Conserto de eletrodomésticos - Linha Branca
Conserto de eletroeletrônico - Linha Marrom

Limite de valor por evento

Utilização por vigência

R$ 80,00

2 (os 3 serviços podem ser
utilizados apenas 2 vezes)

R$ 30,00

2

R$ 100,00

2 (os 3 serviços podem ser
utilizados apenas 2 vezes)

R$ 100,00
R$ 350,00
R$ 100,00
R$ 350,00
R$ 150,00
R$ 100,00

2
Sem limite
2
2
2
2

Dedetização

R$ 250,00

1 (carência de 3 meses para
renovação externa e seguro novo)

Limpeza de caixa d’água

R$ 200,00

1

Instalação de chuveiro elétrico e/ou troca
de resistência

R$ 80,00

2

Help Desk
- Microcomputadores (desktops e notebooks)
- Mobile
- Smart TV

R$ 70,00

1

Descarte responsável
- Descarte ecológico
- Consultoria sustentável
- Projetos sustentáveis

R$ 100,00

1 (os 3 serviços podem ser
utilizados apenas 1 vez)
Descarte ecológico: limite 5 itens

Conserto de ar condicionado

R$ 150,00

1 (Carência de 3 meses para
renovação externa e seguro novo)

Fornecimento de caçamba

R$ 150,00

1 (Carência de 3 meses para
renovação externa e seguro novo)

R$ 200,00 por dia
(por até 2 dias)

2

Hospedagem*

SEGURO RESIDENCIAL
ASSISTÊNCIA VIP (Continuação 1)
Assistência/Serviço

Limite de valor por evento

Utilização por vigência

Retorno antecipado ao domicílio*

Transporte aéreo R$ 200,00
Transporte rodoviário R$ 100,00

1

Recuperação do Veículo*

Transporte aéreo R$ 200,00
Transporte rodoviário R$ 100,00

1

Limpeza*
Substituição de telhas
Transporte e guarda-móveis*
Conserto de aquecedor de gás
Serviços Gerais
- Fixação de prateleiras e quadros
- Fixação de suporte para TV
- Fixação de varal (teto ou parede)
- Instalação de trilhos de cortinas,
varão e persianas
- Instalação de ventilador
- Instalação de fechadura tetra
- Montagem de móveis
- Serviço de rejuntamento
- Instalação de kit cozinha parede (escorredor, porta talheres, porta toalha e porta
mantimento) e/ou banheiro e/ou lavanderia
- Instalação de espelho
- Instalação de olho mágico
- Instalação de gancho para rede, vasos e
bicicletas
- Instalação de luminárias
Assistência bike
- Instalação de acessórios
- Manutenção
- Montagem de bicicleta adulto ou infantil

R$ 200,00
R$ 150,00
R$ 400,00
R$ 150,00
R$ 100,00
5 unidades
1 kit de suporte
1 kit de varal
1 kit de fixação
1 unidade
1 unidade
1 unidade
10 unidades

1
2
2
1

2 (limitado a 5 serviços)

1 kit com até 5 unidades
1 unidade
1 unidade
1 kit de fixação
2 unidade

R$ 150,00

2

SEGURO RESIDENCIAL
ASSISTÊNCIA VIP (Continuação 2)
Assistência/Serviço
Pacote de serviços Pet (cães e gatos)
- Assistência funeral
- Aplicação de vacina em domicílio
- Envio de ração
- Hospedagem Pet
- Transporte veterinário emergencial
- Consulta veterinária
- Veterinário emergencial (Despesas com
cirurgias e medicamentos)
- Orientação veterinária por telefone
Check-up lar
- Revisão de instalação elétrica
- Troca de lâmpadas tomadas e interruptores
- Lubrificação de fechaduras e dobradiças
- Verificação de possíveis vazamentos
hidráulicos aparentes
- Limpeza de calhas/rufos
- Limpeza de ralos e sifões
Check-up kids
- Avaliação de risco do imóvel
- Inspeção de tomadas e interruptores
- Instalação de protetores de tomadas
- Remanejamento de móveis
- Instalação de travas de segurança
Check-up idoso
- Avaliação dos cômodos da residência e fixação
de barras de apoio
- Avaliação de pisos pré-existentes
- Identificação de focos de riscos/quedas
- Instalação de sensor de presença
- Instalação de Luz de emergência
- Instalação de assento dentro do box do
banheiro
- Mudança de móveis de um cômodo para outro

Limite de valor por evento

Utilização por vigência

R$ 250,00
R$ 50,00
R$ 50,00
R$ 50,00 (por até 4 dias)
R$ 100,00
R$ 150,00
R$ 250,00

1
1
1
1
1
1
1 (carência 3 meses para
renovação externa e seguro novo)

-

5

10 unidades
20 unidades

Este material é informativo e resume as condições do seguro Residência da Allianz
Seguro. Para conhecer todos os detalhes e condições acesse: www.allianz.com.br •
Processo SUSEP: 15414.100898/2004-62 • Ouvidoria Allianz Seguros: 0800 771 3313. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou
recomendação a sua comercialização.

1

4 ralos e/ou sifões
10 protetores de tomada
-

4 barras ou suportes
de apoio
3 sensores de presença
3 equipamentos de luz de
emergência
1 kit de assento dentro
do box
1 móvel de um cômodo
para outro

*Serviços disponíveis somente em caso de sinistro.
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