PENSOU IMÓVEL, PENSOU PROLAR

Assistência 24 horas

0800.775.3537
PROLAR ASSISTÊNCIA 24 HORAS: ATENDIMENTO PERSONALIZADO,
365 DIAS POR ANO, AMPARANDO E ASSISTINDO VOCÊ EM SITUAÇÕES DIFÍCEIS E EM OCORRÊNCIAS EMERGENCIAIS.

Valores e Coberturas
A partir dos próximos meses, a Prolar disponibilizará o Seguro Incêndio Conteúdo e Assistência 24 Horas
com o custo de:
• R$ 7,90 mensais para imóveis residenciais (garantindo R$ 42.000,00 para cobertura de incêndio de seus
bens internos + serviços de assistência 24h).
• R$ 14,50 mensais para imóveis comerciais (garantindo R$ 42.000,00 para cobertura de incêndio de seus
bens internos + serviços de assistência 24h).
O início da vigência do seguro é no primeiro dia do mês seguinte ao pagamento, terminando no último dia
do referindo mês e assim, sucessivamente, para adesão nos meses seguintes.
Para outros valores de coberturas, converse com a equipe da Prolar.

Um diferencial que só a Prolar pode oferecer
Os clientes da Prolar podem contar com mais um diferencial. Através de uma Central de Serviços 24 horas, a Prolar busca prestar atendimento para a solução de problemas emergenciais
nos imóveis de seus clientes.
São diversos serviços, como: eletricista, encanador, chaveiro, vigilância, vidraceiro, hospedagem, limpeza da residência, cobertura provisória de telhado e regresso antecipado.
Os serviços serão acionados por meio de Call Center (0800).
Trata-se de um serviço OPCIONAL, que só a Prolar pode oferecer na Serra Gaúcha, porque é
uma das maiores imobiliárias do Rio Grande do Sul.

Serviço Opcional
Veja no seu próximo DOC todos os serviços da Assistência 24 horas e como proceder para acioná-los.
As coberturas, ocorrências previstas, providências, garantias e limite de cobertura-eventos estão disponíveis
no site www.prolar.imb.br
Quem não quiser optar pelo Seguro Incêndio Conteúdo e Assistência 24 horas, poderá deduzir o valor
sugerido ao fazer o pagamento do DOC. Para a exclusão definitiva, entre em contato conosco pelo telefone
(54) 3026.8999, identificando o setor que você é cliente: locações ou condomínio. Assim, o descadastramento
será feito com maior agilidade.
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Garantias e Benefícios
Um diferencial que só a Prolar pode oferecer
Os clientes da Prolar podem contar com mais um diferencial. Através de uma Central de Serviços 24
horas, a Prolar busca prestar atendimento para a solução de problemas emergenciais nos imóveis de
seus clientes.
Os serviços serão acionados por meio de Call Center (0800).
Trata-se de um serviço OPCIONAL, que só a Prolar pode oferecer na Serra Gaúcha, porque é uma das
maiores imobiliárias do Rio Grande do Sul.

Serviços
• Eletricista
• Encanador
• Chaveiro
• Vidraceiro
• Cobertura provisória
do telhado
• Guarda de animais
domésticos (reembolso)
• Mudança e guarda móveis

• Serviço de vigilância
guarda residencial
• Limpeza de imóvel
• Indicação de profissionais
para orçamentos
• Recuperação do veículo
(território nacional)
• Serviço de babysitter
(reembolso)

• Regresso antecipado
(território nacional)
• Restaurante e lavanderia
(reembolso)
• Serviço de informação
• Remoção inter-hospitalar
• Hospedagem

Serviço Opcional
A partir do próximo DOC, você estará recebendo a cobrança referente à contratação deste serviço opcional.
As coberturas, ocorrências previstas, providências, garantias e limite de cobertura-eventos estão disponíveis
no site www.prolar.imb.br
Quem não quiser optar pelo Seguro Incêndio Conteúdo e Assistência 24 horas, poderá deduzir o valor
sugerido ao fazer o pagamento do DOC. Para a exclusão definitiva, entre em contato conosco pelo telefone
(54) 3026.8999, identificando o setor que você é cliente: locações ou condomínio. Assim, o descadastramento
será feito com maior agilidade.

Coberturas e prêmios (Incêndio dos bens Internos + Serviço de Assistência 24 Horas )
Imóveis Residenciais

Imóveis Comerciais

R$ 42.000,00
R$ 50.000,00
R$ 70.000,00
R$ 87.000,00
R$ 110.000,00
R$ 150.000,00

R$ 42.000,00
R$ 70.000,00
R$ 87.000,00
R$ 110.000,00

R$ 7,90
R$ 9,00
R$ 11,80
R$ 14,20
R$ 17,40
R$ 23,00

R$ 14,50
R$ 21,50
R$ 25,75
R$ 31,50
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*Valor para imóveis residenciais com prêmio de R$ 7,90 por mês.
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