
Danos na fechadura
Perda das chaves
Quebra de chaves na fechadura
Roubo/Furto das chaves do estabelecimento.

CHAVEIRO

O serviço NÃO contempla fechaduras eletrônicas, blindadas e cadeados, bem como a abertura
ou manutenção de portas, armários, etc.

ASSISTÊNCIA 24H
Seguro de Loja Stone

Cobrimos a mão-de-obra do prestador de serviços para situações emergenciais de
pequenos reparos que o seu negócio possa precisar! Veja quais são esses serviços:

Não estão inclusas as despesas com fornecimento ou substituição de materiais/peças,
as quais correrão por conta do Segurado.



Falta de energia no imóvel em razão de queda de raio e danos elétricos ou falhas e avarias
nas instalações elétricas do imóvel
Problemas em tomadas queimadas, interruptores defeituosos, disjuntores e fusíveis
danificados, chaves facas, troca de resistência de chuveiros (não blindados), resistências de
torneiras elétricas, decorrentes de problema funcional ou que possam vir a gerar curto
circuito ou interrupção de energia

ELETRICISTA

O serviço NÃO contempla problemas de falta da manutenção da empresa, anteriores à
contratação do seguro e nem passagem de fios/fiação.

Imóvel alagado ou em risco de alagamento
Vazamentos de tubulações, encanamentos, sifões, rabichos, registros, torneiras, válvulas
de descarga,

ENCANADOR

O serviço fará a contenção emergencial do vazamento de forma paliativa. O serviço NÃO
contempla:

- Tubulações de piscinas, hidromassagens, banheiras e ofurôs
- Quebra de pontos impossíveis de serem identificadas
- Vazamento de calhas
- Serviços que demandem aparelhos de detecção eletrônica
- Tubulações acima de 4 polegadas
- Limpeza de caixas de gordura/esgoto ou caixas de inspeção
- Substituição de caixa d'água

Entupimento de tubulações de pias, sifões, ralos e vasos sanitários (inclusive tubulações) e
encanamentos do imóvel

DESENTUPIMENTO

O serviço NÃO contempla a utilização de equipamentos específicos como caminhões de
sucção, limpeza de caixa de gordura e de caixa de inspeção, limpezas de calhas e coifas e de
tubulações de abastecimento de água limpa (chuva e potável).

Para acionar:
4003-2532 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-888-2532 (Demais regiões)


