
ASSISTÊNCIA EMPRESARIAL

Sinistros:
a) Incêndio - Combustão acidental, com desenvolvimento de chamas, estranha a uma fonte

de fogo, ainda que nesta possa ter origem e que se pode propagar pelos seus próprios meios;
b) Explosão - ação súbita e violenta da pressão ou depressão de gás ou vapor;
c) Queda de raios - descarga elétrica na atmosfera acompanhada de trovão e relâmpago;
d)  Ciclones e  toda a  ação direta  dos ventos  fortes  atingindo direta  ou  indiretamente  a

domicílio do Associado/Segurado;
e) Tremores de terra;
f) Alagamento ou danos por água - súbita e imprevistamente provenientes de rupturas ou

entupimentos da rede interna de água;
g) Furto qualificado ou roubo, consumados ou frustrados, praticados por arrombamento,

escalamento,  chaves  falsas  ou  com  violência  ou  ameaças  graves  às  pessoas  que  se
encontrarem no domicílio, desde que partidos do Associado/Segurado às autoridades (boletim
de ocorrência);

h) Queda de aeronaves - choque ou queda de todo ou parte de aparelhos de navegação
aérea e engenhos espaciais incluindo objetos delas caídos ou alijados, bem como vibração ou
abalo resultantes de velocidades supersônicas;

i) Impacto de veículos terrestres ou animais - desde que não conduzidos por nenhum dos
Associados/Segurados, não se considerando os danos causados em veículos de terceiros;

j)  Derrame súbito de óleo -  de qualquer  instalação fixa ou móvel  para aquecimento ou
refrigeração do ambiente, excetuando os danos sofridos pela própria instalação;

k) Quebra ou queda de antenas - exteriores de TV e TSF e respectivos mastros e espias,
salvo em operações de montagem ou reparação;

l) Quebra ou queda de painéis - para captação de energia solar destinados à utilização do
Associado/Segurado, salvo em operações de montagem ou reparação;

m) Avarias na rede elétrica - interna do DOMICÍLIO devido a variações anormais de tensão,
curto-circuito, calor causado acidentalmente por eletricidade ou descargas elétricas;

n) Vazamento de gás;
o) Desmoronamento.

Importante: a ECOBIOMA dará 3 (três) meses de garantia sobre os SERVIÇOS
prestados pela nossa Rede de Prestadores.

Os SERVIÇOS aqui descritos estão limitados a um total de, 2 (duas) intervenções
ao ano com limite monetário específico para cada evento. 

Serviços 24 horas - Eletricistas, Encanadores e Chaveiros:
Serviços no horário comercial: Pedreiros, Vidraceiros, Marceneiros e Serralheiros, Pintores,

Técnico em Eletroeletrônico (somente indicação).

Mão-de-obra Especializada para Manutenção Geral:
A  ECOBIOMA  se  encarregará  do  envio  de  profissionais  devidamente  qualificados  e

previamente selecionados, para reparos ou consertos na residência do Associado/Segurado. A
responsabilidade  da  ECOBIOMA se  limita  ao  envio  dos  profissionais  para  qualquer  das
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especialidades  abaixo,  bem como  ao  pagamento  do  custo  de  visita  em de  confecção  de
orçamentos dos profissionais.

Caso o Associado/Segurado necessite, a ECOBIOMA informará o número do telefone de
profissionais para o conserto de eletroeletrônicos.

Esse serviço é apenas de indicação, o acionamento deverá ser realizado pelo Segurado. A
ECOBIOMA não se responsabilizará pelos serviços acionados pelo Associado/Segurado. Esse
serviço de informação/indicação está condicionado à existência de cadastro de prestadores na
Rede da Assistência e/ou à disponibilidade do telefone em registros públicos.

Importante: os custos  de execução do serviço serão de responsabilidade exclusiva do
Associado/Segurado.

Consultoria Orçamentária:
A ECOBIOMA disponibilizará  ao  Associado/Segurado  um  serviço  de  informações  para

verificação dos custos aproximados de mão-de-obra para serviços básicos.

Indicação e Envio de Mão de Obra Especializada para Manutenção Geral: 
A  ECOBIOMA  se  encarregará  do  envio  de  profissionais  devidamente  qualificados  e

previamente  selecionados,  para  novas  construções,  reformas,  reparos  ou  consertos,  na
empresa segurada. A responsabilidade da ECOBIOMA se limita ao envio dos profissionais para
qualquer dos eventos acima, bem como ao pagamento do custo de visita e orçamentos dos
profissionais.

Coberturas Adicionais em Caso de Evento Previsto:

1. Serviço de Chaveiro
No  caso  de  sinistro  em  que  ocorra  arrombamento  de  janelas  ou  portas  de  acesso  à

empresa, com danificação das fechaduras e esta ficar vulnerável, a ECOBIOMA assumirá os
serviços emergenciais de reparo provisório, ou se possível for, o reparo definitivo da fechadura.
Esta cobertura está limitada a R$ 100,00 e 2 intervenções por ano.

2. Serviço de Eletricista
No caso de sinistro nas dependências da empresa em que as mesmas ficarem sem energia

elétrica ou ocorrer risco de vir a ficar, a ECOBIOMA assumirá os serviços emergenciais  de
reparo  para  restabelecer  a  energia  elétrica.  Esta  cobertura  está  limitada a  R$ 150,00 e 2
intervenções por ano.

3. Serviço de Hidráulica
Se em decorrência de um sinistro, a empresa vier a ser alagada ou ocorrer risco de vir a

ser,  a  ECOBIOMA se  encarregará  do  envio  de  profissionais  hidráulicos  para  estancar  tal
vazamento, até o limite de R$ 300,00 e 2 (duas) intervenções por ano. Os custos com materiais
ou qualquer tipo de reparo definitivo são de responsabilidade da empresa.

4. Serviço de Vidraceiro
Em caso de sinistro em que ocorra quebra de vidros de portas ou janelas que façam parte

do  fechamento  exterior  do  imóvel,  a  ECOBIOMA  assumirá  os  custos  com  serviços
emergenciais para conter a situação ou se possível for, execução do serviço. Esta cobertura
está limitada a R$ 60,00 e 2 intervenções por ano.

5. Limpeza da Empresa
Se  em  consequência  de  sinistro  devidamente  coberto  pelas  Condições  Gerais  da

Assistência,  houver  a  necessidade  do  envio  à  empresa  de  profissionais  de  limpeza,  a
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ECOBIOMA se responsabiliza pelas despesas decorrentes até o limite de R$ 400,00, limitado a
2 (duas) intervenções por ano.

6. Mudança
Em  caso  de  sinistro  devidamente  coberto  pelas  Condições  Gerais  da  Assistência  e,

existindo a necessidade de reparos ou reformas que exijam a transferência de móveis e bens
pertencentes  à empresa,  a  ECOBIOMA se encarregará  da mudança até o local  provisório
indicado pela empresa para a guarda dos objetos, desde que dentro de um raio de 50 Km do
local do evento, até o limite de R$ 400,00 e 2 (duas) intervenções por ano.

A empresa  poderá  solicitar  este  serviço  dentro  do  prazo  de  30  dias  da  ocorrência  do
sinistro.

7. Guarda- Móveis
Em  caso  de  sinistro  devidamente  coberto  por  estas  condições  gerais  e,  existindo  a

necessidade de reparos ou reformas que exijam a transferência de móveis e bens pertencentes
à empresa, e o Associado/Segurado não possuir local para a guarda dos móveis, a ECOBIOMA
se encarregará da guarda de objetos e bens até a conclusão da reforma ou reparos no local de
risco, bem como o retorno dos mesmos, desde que dentro de um raio de 50 Km do local do
evento, até o limite de R$ 400,00 e 2 (intervenções) por ano. A empresa poderá solicitar este
serviço dentro do prazo de 30 dias da ocorrência do sinistro.

8. Serviço de Vigilância
Se  em  decorrência  de  um  sinistro  devidamente  coberto  por  estas  condições  gerais  a

empresa ficar vulnerável, em consequência de danos nas fechaduras e portas, a ECOBIOMA
se encarregará das despesas para a contenção emergencial e, se necessário, providenciará a
vigilância da empresa até o limite de R$ 300,00 de um profissional de vigilância; limitado a 2
(duas) intervenções por ano.

9. Serviço de Cobertura Provisória de Telhados
Se  em  decorrência  de  sinistro,  ocorrer  destelhamento  parcial  nas  dependências  da

empresa, a ECOBIOMA providenciará, se tecnicamente possível, a cobertura provisória com
lona, plástico ou outro material apropriado a fim de proteger o imóvel e seu conteúdo. O limite
para esta cobertura é de R$ 500,00 e 2 intervenções por ano.

10. Serviço de Informação
A ECOBIOMA fornecerá o(s) de telefone(s) de bombeiros, polícia e hospitais, entre outros,

sempre que se fizer necessário devido a ocorrência de sinistro na dependência da empresa. A
ECOBIOMA se responsabiliza somente em informar o(s) número(s) de telefone (s) solicitado
(s). É de responsabilidade da empresa acionar tal serviço.

11. Remoção Inter- Hospitalar
Se em decorrência de sinistro, ocorrido na empresa, resultarem feridos (empregados), em

que após serem prestados os primeiros socorros pelas autoridades públicas competentes, seja
necessária a remoção dos feridos para uma unidade hospitalar mais apropriada, a ECOBIOMA
deverá  providenciar  tal  remoção  pelo  meio  de  transporte  mais  adequado  para  a  situação
(ambulância, avião em linha normal, avião UTI, etc.).

A remoção  será  feita  quando  tal  providência  for  julgada  necessária  a  juízo  do  médico
encarregado do atendimento emergencial e da equipe médica da ECOBIOMA. 

O meio de transporte a ser oferecido será também definido por consenso entre os médicos
acima  referidos,  que  ainda  deverão  estabelecer  a  unidade  hospitalar  para  a  qual  será
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transportado os feridos. Nenhum outro motivo que não o da estrita conveniência médica poderá
determinar a remoção dos feridos. 

A  ECOBIOMA  não  é  responsável  pelo  ingresso  dos  feridos  na  unidade  hospitalar
previamente contatada. Após alta hospitalar,  caso os pacientes não possam retornar a sua
residência em condições normais, a ECOBIOMA se responsabiliza por este transporte desde
que este retorno ocorra dentro do município de residência do paciente. 

A responsabilidade  da  ECOBIOMA está  limitada  aos custos  com o meio  de transporte
utilizado na remoção inter- hospitalar, observado, ainda, o limite de R$ 3.000,00 e 1 (uma)
única intervenção por ano, independente do número de feridos removidos.

12. Regresso Antecipado
Se o proprietário da empresa se encontrar em viagem e, em decorrência de sinistro seu

estabelecimento  comercial  ficar  vulnerável  e  for  necessário  seu  regresso  imediato,  a
ECOBIOMA colocará à sua disposição um meio de transporte alternativo, a seu critério, desde
que sua localização seja superior a 300 (trezentos) quilômetros do local do ocorrido e que o
meio de transporte inicialmente utilizado na viagem não o conduza em tempo hábil.

13. Recuperação do Veículo
Se o Associado/Segurado utilizou-se dos serviços descritos no item anterior e necessitar

retornar ao local onde se encontra seu veículo, a ECOBIOMA colocará à disposição um meio
de transporte mais apropriado, a seu critério, para que o mesmo possa recuperá-lo.

14. Serviço de Courier
Se  em  decorrência  de  sinistro,  o  proprietário  da  Empresa  vier  a  se  acidentar  e  ficar

impossibilitado  de  pagar  as  contas  ou  outros  serviços  ligados  a  atividade  da  empresa,  a
ECOBIOMA garantirá o envio de um mensageiro (motoboy) para realizar os serviços, até o
limite de R$ 120,00 e máximo de 05 (cinco) dias, o que ocorrer primeiro, limitado a 2 (duas)
intervenções por ano.

Este serviço está disponível apenas em cidades com mais de 100 mil habitantes.

15. Serviço de táxi dentro do Município
Se  em  decorrência  de  sinistro,  o  proprietário  da  Empresa  vier  a  se  acidentar  e  ficar

impossibilitado de dirigir,  a ECOBIOMA garantirá o transporte do mesmo para o trabalho e
posteriormente para retorno à residência, desde que ambos estejam localizados no mesmo
município.

Este serviço será fornecido pelo período máximo de 05 (cinco) dias e até R$ 300,00, o que
ocorrer primeiro; limitado a 2 (duas) intervenções por ano.

16. Transmissão de Mensagens
Em caso de sinistro, a Central da ECOBIOMA fica a disposição do Associado/Segurado

para a transmissão de mensagens urgentes a pessoas indicadas pelo segurado, dentro do
Território Nacional.

Problemas Emergenciais:

- Serviço de Chaveiro
Se os empregados não puderem entrar na empresa em razão de quebra ou perda das

chaves, e não havendo outro meio de solução do problema (chave sobressalente disponível,
etc.),  a  ECOBIOMA providenciará  o  envio  de  um  chaveiro  para  a  abertura  da  porta.  A
responsabilidade  da  ECOBIOMA está  limitada  aos  custos  de  mão  de  obra  do  prestador,
observado, ainda, o limite de R$ 60,00 por evento, e 02 (duas) intervenções por ano. Os custos
com  a  troca  de  peças  e/ou  confecção  de  novas  chaves  serão  de  responsabilidade  do
Associado/Segurado.

REGULAMENTO DA ASSISTÊNCIA EMPRESARIAL 4



- Serviço de Hidráulica
Caso  a  empresa  assistida  tenha  algum  tipo  de  problema  hidráulico  relacionado  a

vazamentos, que possa vir a acarretar alagamento, a ECOBIOMA se encarregará do envio de
um profissional qualificado para conter a situação, ou se possível for, executar o serviço de
mão de obra necessário até o limite de R$ 100,00 e 2 (duas) intervenções por ano.

- Serviço de Eletricista
Se, em decorrência de danos elétricos (curto-circuito), a rede elétrica de baixa tensão da

empresa  for  danificada,  a  ECOBIOMA  enviará  até  o  local  um  técnico  eletricista  para
providenciar o isolamento da parte danificada e a religação da energia.  Este serviço cobre
exclusivamente a mão de obra do profissional até o limite de R$ 100,00 e 2 (duas) intervenções
por ano.

- Serviço de Vidraceiro
Em decorrência de evento(s) coberto(s) que danifique(m) os vidros das áreas comuns da

empresa assistida, a ECOBIOMA enviará um profissional especializado para efetuar reparos
provisórios, obedecidos os limites de R$ 100,00 (cem reais) por evento e número máximo de
02 (duas) intervenções por ano.

Exclusões:
Não estão cobertos por esta assistência:

• Sinistro  em consequência  de  guerra,  invasão,  operação  bélica,  rebelião  ou  revolução,
greves e tumultos;

• Sinistro em consequência de acidentes radioativos ou atômicos; o Confisco ou requisição
por ordem de autoridades governamentais ou públicas;

• Despesas com peças de reposição ou para reparos;
• Eventos decorrentes de problemas ocorridos anteriormente ao início do contrato, ou que

caracterizem falta de manutenção do imóvel;
• Eventos e consequências causadas por dolo do segurado;
• Perdas  ou  danos  ocasionados  por  incêndio  ou  explosão  decorrente,  direta  ou

indiretamente, de terremotos, erupção vulcânica, inundação ou qualquer outra convulsão
da natureza;

• Despesas de qualquer natureza, sem autorização prévia da ECOBIOMA e superiores aos
limites fixados.

Nota: os serviços estão restritos às partes civil,  elétrica e hidráulica que não
fazem parte da linha específica de produção da empresa.

A  ECOBIOMA  não  fará  qualquer  tipo  de  reembolso  que  não  tenha  sido
previamente autorizado pela Central.

REGULAMENTO DA ASSISTÊNCIA EMPRESARIAL 5



REGULAMENTO DAS ASSISTÊNCIAS 24 HORAS

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS

Os SERVIÇOS oferecidos são de Assistência 24 horas e não se confundem com seguro ou
auxílio funeral. Dessa forma, esses SERVIÇOS têm regras próprias e coberturas limitadas.

Os SERVIÇOS de assistência 24 horas mencionados neste instrumento estarão cobertos
em todo o território nacional para os Padrões Básico e Classic e internacional para o Padrão
Master ou VIP.

A prestação dos SERVIÇOS pela ECOBIOMA serão providenciados de acordo com a infra-
estrutura, regulamentos, legislação, costumes, localização e horário do local do EVENTO.

Qualquer  problema  ou  irregularidade  na  execução  dos  SERVIÇOS  contratados,  a
ECOBIOMA deverá ser comunicada imediatamente para que a mesma execute as providências
cabíveis.

Para ter  direito  aos SERVIÇOS a seguir,  o  Associado/Segurado ou seu familiar  deverá
acionar a ECOBIOMA, desde o início do SINISTRO, para que a mesma realize e coordene
todos os procedimentos cabíveis.

Em nenhuma hipótese deverá a família encomendar diretamente os SERVIÇOS constantes
neste  instrumento,  sob  pena  de  arcar  com os  ônus  daí  decorrentes,  pelos  quais  não  se
responsabilizará a APLUB ou a ECOBIOMA.

Caso a Central de Atendimento 24 h não seja acionada, por motivos de força maior, as
despesas efetuadas com o funeral serão, até o limite de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos
reais),  reembolsadas  mediante  a  apresentação  das  notas  fiscais  originais  referentes  aos
serviços prestados.

Não será realizado qualquer  reembolso decorrente das despesas comprovadas com os
SERVIÇOS aqui descritos, caso a Central 24h não seja acionada, desde o início do SINISTRO.

As solicitações de Assistências 24 Horas serão realizadas através de ligação de Discagem
Direta Gratuita (DDG) pelo número 0800.722.5665 em Território Nacional e, no exterior, através
do número (55) 51-2136-5630.
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DEFINIÇÕES PARA AS ASSISTÊNCIAS

Para os fins definidos de orientação ao atendimento, consideram-se:

Associado/Segurado:  entende-se por Associado/Segurado a pessoa física, com até 80
(oitenta) anos ou jurídica, integrante de uma  apólice de seguro comercializado ou adquirido
pela CONTRATANTE, com DOMICÍLIO habitual no Brasil, designadas à CONTRATADA através
de CADASTRO, assim como seu cônjuge ou companheiro (a) e filhos com limite de idade de
18 (dezoito) anos, conforme cobertura contratada.

Beneficiário: entende-se  por  BENEFICIÁRIO  a  pessoa  física,  informada  em vida  pelo
Associado/Segurado  à  CONTRATADA ou  à  CONTRATANTE,  que  receberá  os  benefícios
descritos neste instrumento, conforme SERVIÇO contratado e período estabelecido. 

Cobertura:  Individual  -  cobertura  somente  para  o  Associado/Segurado;  Familiar  -
cobertura para o Associado/Segurado, seu cônjuge ou companheiro(a) e filhos até 18 (dezoito)
anos.

    Nota: os filhos que necessitam de cuidados especiais, decorrentes de deficiência psico-
motora, tendo a sua dependência comprovada através de laudo médico legal, estarão cobertos
pelos SERVIÇOS aqui descritos, sem considerar o limite de idade.

Defeito: é uma falha ou pane de fabricação de origem elétrica, eletrônica, mecânica ou
outra que impeça o funcionamento ou uso normal do produto.

Fabricante: é a empresa que originalmente manufaturou ou montou o produto.

Garantia  do  Fabricante: é  a  garantia  inicial  oferecida  pelo  Fabricante  e  prevista  no
Certificado de Garantia ou Manual do Produto.

Valor de Aquisição: é o valor de compra do Produto discriminado em sua Nota Fiscal.

Cadastro: é o conjunto de informações relativas aos Associados/Segurados, elegíveis para
requisição  dos  SERVIÇOS,  fornecidas  e  atualizadas  periodicamente  pela  CONTRATANTE 
para uso da CONTRATADA, na forma de arquivo digital enviado por meio eletrônico conforme
layout estabelecido pela CONTRATADA, e com dados que indiquem: nome completo, data de
nascimento, CPF, endereço completo,  padrão contratado, matrícula ou n° de identificação de
todos  os  Associados/Segurados, bem  como  todas  as  demais informações  necessárias  à
perfeita prestação dos SERVIÇOS aqui descritos.

Domicílio: é a moradia onde o Associado/Segurado estabelece sua residência com ânimo
definitivo.

Evento: é a ocorrência de fato causador de SINISTRO, proveniente de acidente ou não,
cujo fato ocasionará a prestação de SERVIÇO.

Sinistro: é  a  ocorrência  com data  caracterizada,  exclusiva  e  diretamente  externa,  que
tenha como causa direta o EVENTO, que levará o Associado/Segurado a acionar a assistência
24 horas.
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Morte  Natural: causada  segundo  a  própria  lei  da  vida,  quando  a  causa  mortis é  a
senilidade extrema ou moléstia.

Morte  Provocada  ou  Violenta: quando  a  causa  mortis é  provocada  por  mecanismo
externo, seja ele suicida (por ato de vontade da própria pessoa), homicida (por ação criminosa
de alguém) ou acidental (por um acontecimento imprevisto).

Prestador: é  a  empresa qualificada e  selecionada a  critério  da  CONTRATADA,  para  a
prestação do SERVIÇO.

Serviços: designam a organização e operação pela CONTRATADA de um conjunto de
modalidades de assistência definidas e delimitadas no presente instrumento, combinando um
ou mais fornecimentos e prestações adquiridos pela CONTRATADA junto a PRESTADORES,
visando providenciar ao Associado/Segurado a Assistência 24h.

Urgência Absoluta (Emergência) Problemas Emergências: todo incidente imprevisto que
necessite de intervenção dentro das 24 (vinte e quatro) horas subsequentes a sua ocorrência,
e que, de sua resolução, depende o bem-estar do Associado/Segurado do serviço.

Gestão de Serviços: corresponde ao processo de administração da Assistência 24h sendo
que,  neste  formato,  as  despesas  decorrentes  da  prestação  dos  SERVIÇOS  são  de
responsabilidade da CONTRATANTE, sendo refaturadas à mesma pela CONTRATADA.

Médico Regulador: acolhe todos os pedidos de socorro que recorrem à central médica e
estabelece  uma  estimativa  inicial  do  grau  de  urgência  de  cada  caso,  desencadeando  a
resposta mais adequada e equânime a cada solicitação. Além disso, monitora continuamente a
estimativa inicial do grau de urgência até a finalização do caso e assegura a disponibilidade
dos meios necessários para a efetivação da resposta definitiva. Viabiliza o acesso imediato do
paciente ao serviço médico mais indicado, visando conferir estabilidade clínica, afastamento do
risco  de  morte,  diminuição  do  potencial  gerador  de  sequelas  com  diminuição  da  morbi-
mortalidade. 
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ECOBIOMA - ASSOCIAÇÃO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 
CNPJ Nº 10.326.675/0001-89

Av. Júlio de Castilhos, 44 - 11º andar - Porto Alegre / RS

 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL - APLUB
CNPJ Nº 92.672.070/0001-04

Av. Júlio de Castilhos, 10 - Porto Alegre / RS
 

 APLUB CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 88.076.302/0001-94

Av. Júlio de Castilhos, 10 - Porto Alegre / RS

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
CNPJ Nº 08.602.745/0001-32

Rua São Clemente, 38 - 7º andar - Rio de Janeiro / RJ
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