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COBERTURAS ADICIONAIS DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS 
 
 

1. Coberturas 
 

1.1. Chaveiro 
 
Riscos Cobertos 
 

a) Ocorrendo arrombamento, roubo ou furto no imóvel segurado que a deixe as portas ou portões 
externos vulneráveis, esta cobertura garantirá o conserto, provisório ou definitivo, de portas, 
portões ou fechaduras; 

 
Disposições Gerais 
 

a) O limite máximo de indenização compreende a mão de obra e o material básico para a 
execução do serviço, limitados, por evento e por vigência, aos valores descritos no item 
3 – Regras de Indenização para as Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas; 

b) Este serviço não cobre chave, porta e portões eletrônicos; 
c) O custo de execução do serviço que exceder o limite máximo de indenização será de 

responsabilidade exclusiva do segurado, bem como, as despesas com o material que não 
seja considerado básico para execução do serviço. 

 

1.2. Mão de obra Hidráulica 
 
Riscos Cobertos 

 
a) Ocorrendo alagamento ou risco de alagamento no imóvel segurado esta cobertura garantirá 

a contenção provisória;  
b) Ocorrendo problemas hidráulicos em tubulações aparentes em PV de 1 a 4 polegadas, 

torneiras, sifões, chuveiros, válvulas de descarga, boia de caixa d´água, caixa acoplada, 
registro, entupimento de ramais internos em pias, vasos sanitários e tanques do imóvel 
segurado, esta cobertura garantirá a contenção emergencial de vazamentos; 

c) Quando tecnicamente possível, será garantido o custo da mão de obra para a troca de 
misturador em casos de problemas hidráulicos, desde que não haja necessidade de 
adaptações por espessura, bem como, remoções de pias, colunas ou gabinetes.  

 
Disposições Gerais 
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a) O limite máximo de indenização compreende a mão de obra e o material básico para a 
execução do serviço, limitados, por evento e por vigência, aos valores descritos no 
item 3 – Regras de Indenização para as Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas; 

b) O custo de execução do serviço que exceder o limite máximo de indenização será de 
responsabilidade exclusiva do segurado, bem como, as despesas com o material que 
não seja considerado básico para execução do serviço. 

 
Riscos Excluídos 

 
a) Quebra de parede, teto ou piso;  
b) Casos de inundação, enchentes ou eventos da natureza;  
c) Entupimentos de rede de esgoto que interligam as caixas de inspeção de gordura e 

esgoto do imóvel segurado;  
d) Reparos definitivos;  
e) Locação de andaime;  
f) Utilização de qualquer equipamento de detecção eletrônica;  
g) Tubulações e/ ou conexões que não sejam de PVC (ex.: cobre, aço ou ferro);  
h) Materiais, equipamentos ou conexões fora de linha (flange de amianto, etc.). 

 
 

1.3. Limpeza 
 

Riscos Cobertos 
 

a) Ocorrendo incêndio, alagamento, impacto de veículos, desmoronamento e vendaval, esta 
cobertura garantirá os serviços de limpeza do imóvel segurado, bem como a limpeza de pisos, 
paredes, tetos e a retirada de sujeiras, para tornar o local habitável. 

 
Disposições Gerais 
 

a) O limite máximo de indenização compreende a mão de obra e o material básico para a 
execução do serviço, limitados, por evento e por vigência, aos valores descritos no item 
3 – Regras de Indenização para as Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas; 

b) A limpeza somente será realizada quando não levar à perda das evidências da ocorrência 
de um sinistro ainda em avaliação pela seguradora e/ou por outras autoridades 
competentes. 

 
Riscos Excluídos 

 
a) Atos de vandalismo, invasão, arrombamento;  
b) Serviços de faxina;  
c) Limpeza de bens móveis e resíduos que não tenham vínculo com o evento;  
d) Locação de caçamba para retirada de entulho ou sujeira. 
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1.4. Vigilância 
 

Riscos Cobertos 
 

a) Ocorrendo incêndio, queda de aeronaves, alagamento, impacto de veículos, desmoronamento, 
vendaval, arrombamento, roubo ou furto qualificado, esta cobertura garantirá o serviço de 
vigilância se o imóvel segurado ficar vulnerável em função de danos em portas, janelas, 
fechaduras ou qualquer forma de acesso. 

 
Disposições Gerais 
 

a) A vigilância somente será realizada se não for realizada a contenção emergencial, como 
por exemplo o serviço de chaveiro.  

b) O período máximo de vigilância será de 3 dias. 
 

1.5. Mudança e Guarda Móveis 
 

Riscos Cobertos 
 

a) Ocorrendo incêndio, queda de aeronaves, alagamento, impacto de veículos, desmoronamento, 
vendaval, arrombamento, roubo ou furto qualificado, esta cobertura garante o serviço de 
transferência (ida e volta), dentro de um raio de até 50 km, e a guarda dos móveis e bens 
pertencentes ao imóvel segurado para um local indicado pelo segurado, quando existir a 
necessidade de reparo do imóvel devido a um dos eventos retro mencionados. 

 

Disposições Gerais 
 

a) O limite máximo de indenização compreende a mão de obra para a execução do serviço, 
limitados, por evento e por vigência, aos valores descritos no item 3 – Regras de Indenização 
para as Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas. 

b) O período máximo de guarda móveis será de 7 dias. 

 

1.6. Fixação de Antena Coletiva 
 

Riscos Cobertos 
 

a) Ocorrendo impacto de veículos, vendaval, granizo, queda de aeronaves, esta cobertura 
garantirá a fixação da antena receptiva de sinais do imóvel segurado ou a sua remoção se a 
antena apresentar risco iminente de queda. 

 
Disposições Gerais 
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a) O limite máximo de indenização compreende a mão de obra e o material básico para a 
execução do serviço, limitados, por evento e por vigência, aos valores descritos no item 
3 – Regras de Indenização para as Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas. 

 
Riscos Excluídos 

 
a) Ajuste de sintonia de canais;  
b) Substituição de peças;  
c) Serviços em edifícios ou em imóveis com mais de dois pavimentos a partir do nível da 

rua;  
d) Serviços em telhados com inclinação superior a 35 graus;  
e) Locação de andaime. 

 

1.7. Transmissão de Mensagens 
 

Riscos Cobertos 
 

a) Ocorrendo roubo ou furto qualificado, incêndio, raio, explosão, desmoronamento, vendaval, 
granizo, fumaça, alagamento, impacto de veículos e queda de aeronave no imóvel segurado, 
esta cobertura garantirá a transmissão de mensagens urgentes a pessoas indicadas pelo 
segurado para comunicação sobre a ocorrência do evento. 

 
Disposições Gerais 
 

a) Apenas ligações telefônicas no território nacional, limitadas, por evento e por vigência, 
aos valores descritos no item 3 – Regras de Indenização para as Coberturas Adicionais 
de Assistência 24 horas. 
 

1.8. Serviço de Informação 
 

Riscos Cobertos 
 

b) Informações de números de telefones de bombeiros, polícia, hospitais e serviços como 
dedetização, lavanderias e limpezas. 

 
Disposições Gerais 
 

b) Apenas ligações telefônicas no território nacional, limitadas, por evento e por vigência, 
aos valores descritos no item 3 – Regras de Indenização para as Coberturas Adicionais 
de Assistência 24 horas. 
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1.9. Zelador e/ou Porteiro Substituto 
 

Riscos Cobertos 
 

a) Ocorrendo roubo ou furto qualificado, incêndio, raio, explosão, desmoronamento, vendaval, granizo, 
fumaça, alagamento, impacto de veículos e queda de aeronave no imóvel segurado, esta cobertura 
garantirá a contratação de um funcionário substituto, caso o zelador e/ou porteiro do imóvel segurado 
sofra danos corporais em decorrência dos eventos retro mencionados e tenha que fica hospitalizado por 
um período superior a 2 dias. 

 
Disposições Gerais 
 

a) O limite máximo de indenização compreende a mão de obra e o material básico para a 
execução do serviço, limitados, por evento e por vigência, aos valores descritos no item 
3 – Regras de Indenização para as Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas. 

b) O período máximo de substituição será de 05 dias. 
 
 

1.10. Contenção 
 
Riscos Cobertos 
 

a) Ocorrendo necessidade de reparos e/ou serviços de pedreiros, vidraceiros, marceneiros e serralheiros 
para conservação do imóvel segurado, esta cobertura garantirá a mão de obra para a execução do 
serviço. 

 
Disposições Gerais 
 

a) O limite máximo de indenização compreende a mão de obra para a execução do serviço, 
limitados, por evento e por vigência, aos valores descritos no item 3 – Regras de 
Indenização para as Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas. 

 
 

2. Exclusões Gerais 
 

a) Serviços providenciados diretamente pelo segurado ou sem autorização da Central de 
Atendimento; 

b) Eventos decorrentes de guerra, invasão, operação bélica, rebelião, revolução, vandalismo, greves 
e tumultos; 

c) Eventos decorrentes de acidentes radioativos ou atômicos; 
d) Confisco ou requisição por ordem de autoridades governamentais ou públicas; 
e) Despesas de hotéis e restaurantes não previstas nas coberturas; 
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f) Eventos decorrentes de problemas ocorridos antes do início de vigência do seguro ou que 
evidenciem falta de manutenção do imóvel; 

g) Eventos ou consequências causadas por dolo do segurado ou dos moradores do imóvel; 
h) Perdas ou danos ocasionados por incêndio ou explosão decorrente, direta ou indiretamente, de 

terremotos, erupção vulcânica, inundação ou qualquer outra convulsão da natureza; 
i) Eventos e suas consequências, decorrentes de alagamento provocado por chuvas, 

transbordamento de rios, córregos, lagos ou qualquer outro evento natural; 
j) Despesas de qualquer natureza superiores aos limites definidos em cada cobertura; 
k) Despesas com locação de andaime; 
l) Remanejamento ou remoção de qualquer bem material, fixado ou não no imóvel (móveis, quadros, 

etc.), que obstrua, impeça ou inviabilize o acesso ao local para a normal execução da cobertura; 
m) Serviços em locais altos, íngremes, escorregadios ou qualquer outro tipo de problema na 

execução. 
 

3. Regras de Indenização para as Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas 
 

Limite Máximo de Indenização 
 

Todas as coberturas estão condicionadas aos Limites Máximos de Indenização estabelecidos nestas 
Condições Gerais. 
 
Para Apólices com Vigência plurianual, o valor por Vigência do limite de reembolso deve ser multiplicado 
pelo número de anos de Vigência contratado na Apólice, mantidos os limites por evento. 
 

Limites Máximos de Indenização das coberturas disponíveis para contratação para 
o plano, conforme abaixo: 

 

Cobertura Limite Monetário 

Chaveiro R$ 120,00 por evento e R$ 240,00 por Vigência 

Mão de Obra Hidráulica R$ 240,00 por evento e R$ 480,00 por Vigência 

Limpeza R$ 480,00 por evento e R$ 480,00 por Vigência 

Vigilância R$ 200,00 por evento e R$ 600,00 por Vigência 

Mudança e guarda móveis R$ 800,00 por evento e R$ 1.600,00 por Vigência 

Fixação de antena coletiva R$ 200,00 por evento e R$ 400,00 por Vigência 

Transmissão de mensagens Ilimitado 

Serviço de informação Ilimitado 

Zelador e/ou porteiro substituto R$ 500,00 por evento e R$ 500,00 por Vigência 

Contenção R$ 250,00 por evento e R$ 500,00 por Vigência 
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Procedimento para solicitar os serviços relativos às Coberturas Adicionais de 
Assistência 24hs 

 
A Assistência 24 horas poderá ser solicitada pelo App HDI ou por meio da Central de Atendimento, nos 
telefones 3003-5390 (capitais) ou 0800 434 4340 (demais localidades).  
Para solicitar serviços, de forma mais ágil, o Segurado também pode optar pelo Chat Bot. Ele está 
disponível no Chat Virtual (Web Chat) do site institucional da HDI Seguros, na página do Facebook 
(Messenger) e no App HDI Segurado. No WhatsApp, o acionamento pode ser feito através do número 
0800 700 1608 (não pode ser utilizado para comunicações telefônicas). 

 
O Segurado poderá realizar o serviço em prestador da Rede Referenciada ou em qualquer outro de 
sua escolha, hipótese em que este terá direito ao reembolso das despesas efetivamente necessárias, 
observados os mesmos Limites Máximos de Indenização discriminados nestas condições. 

 
Em ambos os casos, o Segurado não deve utilizar nenhum serviço antes de receber autorização 
da Seguradora, sob pena de perder o direito à indenização. 

 
Caso escolha realizar o serviço em prestador de sua escolha, para a solicitação do reembolso, o 
Segurado deverá enviar a via original da nota fiscal ou do recibo/RPA, os dados bancários do titular da 
Apólice e o número do protocolo do contato realizado com a HDI para a obtenção da autorização 
mencionada acima, para a Caixa Postal 325, CEP: 06.455-972, Barueri – SP, aos cuidados da área de 
reembolso da Seguradora.  

 
Caso a nota fiscal seja eletrônica, o Segurado poderá realizar a solicitação por e-mail e enviar os 
documentos acima referidos para o endereço eletrônico entrada.reembolso@tempoassist.com.br. 
Após o recebimento de toda a documentação acima mencionada, a Seguradora analisará a solicitação 
do Segurado e, caso não seja necessária a apresentação de documentos adicionais, efetuará o 
reembolso em até 7 (sete) dias úteis. 

 
O pagamento referente ao reembolso somente será efetuado pela Seguradora em conta bancária 
de titularidade do Segurado. 

 

Reintegração do Limite Máximo de Indenização 
 

Na contratação de apólices com Vigência anual, em caso de Sinistro que resulte em 
pagamento inferior ao Limite Máximo de Indenização de qualquer das coberturas de 
Assistência 24 horas, tal limite não será reintegrado de forma automática e nem mediante 
solicitação do Segurado. 

 
Na contratação de apólices com Vigência plurianual, em caso de Sinistros que resultem em 
pagamentos inferiores ao Limite Máximo de Indenização, tal limite será reintegrado 
automaticamente a cada 12 meses, a partir do 13º mês. 

mailto:entrada.reembolso@tempoassist.com.br
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MANUAL DA ASSISTÊNCIA 24 HORAS 

 

CONDIÇÕES GERAIS DE ASSISTÊNCIA 
 

 

Assistência 24 horas HDI Condomínio Funeral do Síndico 
 

Cláusula 1ª Definições  
 
USUÁRIO: o síndico do condomínio segurado.  
EVENTO PREVISTO: Morte Natural ou Acidental.  
ÂMBITO TERRITORIAL: Brasil.  
 

Cláusula 2ª Riscos Cobertos 
 

a) Atendimento Social: Na ocorrência do óbito do usuário, a família deve entrar em contato com a Central de 
Atendimento, que comunicará a funerária mais próxima de onde ocorreu o óbito, para que a mesma 
providencie tudo que for necessário para a execução do funeral; 

b) Funeral: Composto pelos seguintes itens: 

• Urna; 

• Higienização básica e ornamentação do corpo (com flores da estação); 

• Coroa de flores da estação; 

• Véu; 

• Paramentos e velas; 

• Carro fúnebre para remoção dentro do município; 

• Registro em cartório, quando autorizado pela legislação local; 

• Livro de presença; 

• Locação de sala para velório somente em capelas municipais; 

• Taxas de sepultamento em cemitério municipal ou em outro cemitério com valor equivalente ou 
cremação; 

• Locação de jazigo em cemitério municipal ou em outro cemitério com valor equivalente, quando 
necessário e disponível na cidade. 

Observação: Todos os itens acima serão disponibilizados conforme infraestrutura local. Não caberá à HDI 
Seguros a responsabilidade pela falta de itens que não estejam disponíveis ou sejam comercializados em 
determinadas praças. 

c) Cremação: traslado do corpo da cidade onde ocorreu o óbito para a cidade mais próxima onde existir o serviço 
de cremação, escolhida pela família, e o posterior retorno das cinzas aos familiares; 

d) Sepultamento: sepultamento do corpo em jazigo e cidade indicado pela família; 
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e) Transporte de Familiar: no caso de falecimento do usuário fora de seu município de residência e havendo a 
necessidade de um membro da família para liberação do corpo, a HDI Seguros fornecerá um meio de 
transporte mais apropriado, bem como, hospedagem em hotel, por um período mínimo necessário. 

f) Traslado Nacional do corpo: No caso de falecimento do usuário fora do local de domicílio, a HDI Seguros 
providenciará o traslado, da cidade onde ocorreu o óbito até o local de domicílio ou local de sepultamento, 
conforme designado pela família. 

g) Transmissão de Mensagens Urgentes: Na ocorrência do óbito, de acordo com os eventos previstos, a HDI 
Seguros poderá transmitir para a família do usuário ou pessoas indicadas por esta, mensagens urgentes sobre 
o acontecimento. 

 

Cláusula 3ª Riscos Excluídos 
 

a) Despesas de qualquer natureza, sem autorização prévia da Central de Atendimento, não previstas 
nestas condições gerais ou superiores aos limites fixados; 

b) Suicídio, quando cometido pelo usuário durante os dois primeiros anos de vigência do plano 
contratado junto à HDI Seguros; 

c) Reembolso de despesas providenciadas diretamente pela família e não autorizadas pela Central de 
Atendimento;  

d) Reembolso de despesas providenciadas diretamente pela família e autorizadas pela Central de 
Atendimento após 90 dias da ocorrência do evento; 

e) Sepultamento de membros 
 

Cláusula 4ª Limites (por vigência) 
 

a) Riscos cobertos descritos nas alíneas “a,b,c,d, e” do item II: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); 
b) Riscos cobertos descritos na alínea “f, g” do item II: Sem Limite. 

 


