SEGURADORA

Assistência 24h
Linha Branca e Linha Marrom
Para acionar sua assistência basta ligar para 0800 880 1900.
Na ocorrência de defeito técnico (de origem elétrica, eletrônica, mecânica) que impeça o
funcionamento ou uso normal do eletrodoméstico, arcaremos com o custo de mão de obra
conforme limites e coberturas descritas abaixo:

Eletrodomésticos elegíveis
Linha Branca: Fogão, Cooktop, Forno Elétrico, Refrigerador (Geladeira), Freezer, Lavadora de
Louças, Micro-ondas Lavadora de Roupas, Tanquinho, Secadora de Roupas e Lava e Seca
Roupas;
Linha Marrom: Televisão (Convencional, LED, LCD e Plasma), Vídeo Cassete, Blu-ray player,
DVD player, Aparelho de Som e Home Theater.
• Estarão cobertos exclusivamente os equipamentos de uso doméstico, vinculados ao CPF
do Segurado, desde que a garantia do fabricante tenha sido expirada.
• O conserto do eletrodoméstico/eletroeletrônico estará condicionado a existência de peças
de reposição na rede de assistência técnica autorizada no país. Para os eletrodomésticos sem
peças de reposição, a central de atendimento orientará o usuário a executar o serviço por
conta própria e enviar o comprovante para análise de reembolso.
• Fica a critério da Assistência a escolha do técnico responsável. O usuário não poderá
solicitar o envio de um outro técnico para realizar o serviço.

Exclusões
• Serviços providenciados diretamente pelo usuário;
• Produtos Importados e/ou que não possuam peças disponíveis para substituição;
• Defeitos previstos pela Garantia do Fabricante durante a sua vigência, além dos que o
Fabricante, a qualquer tempo, esteja obrigado a reparar em decorrência de lei, condenação
judicial ou ocorrência de "recall" e ainda as ocorrências pelas quais tenham se
responsabilizado através de qualquer meio de comunicação;
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• Defeitos causados por fogo, acidente de qualquer tipo, atos decorrentes da natureza,
roubo, furto, arrombamento, vandalismo, tumulto, motim, rebelião, revolta, revolução, força
militar, danos intencionais, utilização inadequada ou negligência do usuário, caso fortuito ou
de força maior, etc.;
• Qualquer oxidação (ex: ferrugem) em qualquer parte do Produto ou qualquer Defeito
causado por esta;
• Defeitos causados por derramamento ou contaminação de quaisquer líquidos no Produto
e/ou exposição à umidade ou calor excessivo;
• Defeitos causados por falta de limpeza, conservação, manutenção periódica ou preventiva;
• Defeitos causados por instalação ou montagem incorreta ou inadequada;
• Defeitos causados por transporte impróprio ou inadequado;
• Defeitos causados ocorrido antes do início e/ou informado após o término da vigência;
• Defeitos causados decorrente de revisão ou conserto do Produto efetuado por pessoa ou
empresa não indicada pela Central de Atendimento;
• Defeitos causados causado por variação de tensão (voltagem) elétrica; utilização em
tensão (voltagem) elétrica incorreta ou fora dos parâmetros indicados no Produto;
• Defeitos causados por partes, peças e componentes que são consumíveis ou sofram
desgaste natural tais como: filtros e feltros de limpeza, tubos, mangueiras e drenos, gaxetas
e borrachas vedadoras, botões e puxadores, pés e calços de sustentação, etc.,
independentemente da origem do problema;
• Produto cujo número de identificação, do chassi ou de série tenha sido removido e/ou
adulterado;
• Lâmpadas, espelhos ou quaisquer componentes de vidro do Produto;
• Qualquer tipo de acessório como frontal da porta, prateleiras, gavetas, dispenser,
corrediças, tampas, etc., assim como quaisquer outros acessórios não previstos pela garantia
do fabricante;
• Quaisquer danos estéticos no Produto como: arranhões, riscos, marcas, pontadas ou
amassados; painéis, tampas ou botões trincados ou quebrados; pinturas e acabamentos
manchados, removidos ou descascados; sujeira; desgaste ou desbotamento pelo uso ou
limpeza constante;
• Custos de conserto, atendimento, deslocamentos, inspeção e avaliação técnica ao Produto
que não apresentar defeito;
• Quaisquer custos para serviços de: instalação ou desinstalação, montagem ou
desmontagem, limpeza ou lubrificação, regulagem, reapertos ou alinhamentos, manutenção
de caráter periódico ou preventivo do Produto;
• Quaisquer custos se ocorrer qualquer alteração no produto ou se o mesmo for utilizado de
maneira não recomendada pelo Fabricante, incluindo, mas não se limitando, a falha de uma
peça feita sob encomenda ou acrescentada ao Produto;
• Quaisquer custos se ocorrer qualquer alteração no produto ou se o mesmo for utilizado de

SEGURADORA

maneira não recomendada pelo Fabricante, incluindo, mas não se limitando, a falha de uma
peça feita sob encomenda ou acrescentada ao Produto;
• Custos e qualquer responsabilidade por dano à propriedade, por lesão ou morte de
qualquer pessoa que decorra do manuseio, operação, conservação ou uso do Produto, esteja
ou não relacionado com as partes, peças ou componentes previstos pelo serviço;
• Custos e qualquer responsabilidade por perda de uso, tempo, lucro, inconveniência ou
qualquer outra perda do usuário e/ou de terceiros decorrente de um defeito no Produto;
• Caso exista a necessidade de locação de andaime ou escada com altura superior ao
praticado (7 metros), o serviço não poderá ser disponibilizado;
• Conserto Aparelhos Linha Branca e linha marrom. Aparelhos danificados em decorrência de
evento previsto na residência assistida (desgaste natural).

Observações
• A prestação dos serviços fica limitada até R$ 300,00 (trezentos reais) e 2 (duas)
intervenções a cada 12 (doze) meses.
• Custo de peças por conta do Usuário.
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