Seguro de Roubo e Danos

Oferecemos seguros e serviços de
assistência integrados há
mais de 25 anos.
Dispomos de soluções
para proteger os seus bens.
Somos especialistas em serviços de
assistência à medida dos nossos
clientes.
Minimizamos gastos adicionais que
possam surgir perante imprevistos
que afectem os seus
equipamentos.
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Seguro de Roubo e Danos

Oferecemos protecção contra roubos e danos acidentais, incluindo a reparação
ou a substituição do seu equipamento.

Reparação

Roubo

Reparamos o seu equipamento
através do nosso centro de
reparação autorizado.

Cobrimos o seu equipamento
no caso de roubo, garantindo a
sua reposição.

Substituição

Serviço de Atendimento ao Cliente

Substituímos o seu
equipamento por outro de
características similares, caso a
reparação não seja viável.

Serviço integral coordenado
pelos nossos especialistas para
lhe proporcionar a assistência e
gestão completa de sinistros.

Equipamentos Elegíveis
INFORMÁTICA & CONSOLAS
• Portáteis
• Desktops
• Monitores
• Projectores
• Impressoras/Multifunções
• Scanners
• Consolas fixas/Portáteis
• GPS
• Tablets
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SOM & IMAGEM
• TV
• Leitor de DVD/Blu-Ray
• Gravador de DVD/Blu-Ray
• Equipamentos Hi-Fi
• Kit Home Cinema
• Rádio Leitor CD
• Rádio Gravador
• Subwoofer

FOTOGRAFIA & VIDEO
• Máquinas Fotográficas
• Câmaras de Vídeo
• Lentes
• Flash Externo
COMUNICAÇÕES
• Telemóveis
• Smartphones

Your life. Our world

Este folheto não dispensa a consulta da informação pré-contractual e contractual legalmente exigida. Os seguros Roubo e Danos são publicitados e comercializados sob a marca MAPFRE
WARRANTY e contratados com a Companhia de Seguros MAPFRE ASISTENCIA - Compañia Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A., Agência Geral em Portugal, com representação permanente
na Avenida da Liberdade, n.º 40, 6º Andar, 1269-040 Lisboa, Portugal, matriculada na CRC de Lisboa com o nº único de matrícula e de pessoa colectiva 980 073 243, inscrita sob o n.º 1102 junto do
ISP e sob supervisão desta autoridade, autorizada a exercer a sua actividade no Ramo Não Vida, com o capital social de €1.340.043,30.

