
Your life. Our world

Cobertura de roubo e danos 
acidentais para informática e 

comunicações 

Proteção total dos 
equipamentos até um 
máximo de 24 meses

Segurança perante 
imprevistos que gerem 

gastos adicionais

Seguro de Roubo e Danos
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Desde

29€



Seguro de Roubo e Danos

Oferecemos proteção contra danos acidentais, roubo ou furto por arrombamento, incluindo 
a reparação ou a substituição do seu equipamento.

Equipamentos Elegíveis

INFORMÁTICA e CONSOLAS
• Computadores Portáteis
• Computadores Fixos
• Monitores
• Projetores
• Impressoras e Multifunções
• Scanners
• Consolas fixas e Portáteis
• GPS

COMUNICAÇÕES
• Telemóveis
• Smartphones
• Smartwatches
• Tablets
• Fitbands

Your life. Our world

Reparação*

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

Substituição* 

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

Roubo ou Furto por Arrombamento* 

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

Serviço de Atendimento ao Cliente 

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

Canal lifeStyle
+351 213 216 864
bwwarrantypt@mapfre.com

*Limite económico conforme condições contratuais aplicáveis.

Este folheto não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual 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 no Edifício Europa, na Av. José Malhoa Nº 16 F – 7º, 1070-159 Lisboa, Portugal, matriculada na CRC de Lisboa com o nº único de matrícula e de pessoa 
coletiva 980 073 243, inscrita sob o n.º 1102  junto da ASF e sob supervisão desta autoridade, autorizada a exercer a sua atividade no Ramo Não Vida, com o capital social de 
€1.340.043,30.


