
 

 

 
 
 

A informação constante deste documento não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente 

exigida. As mensagens publicitárias contidas no presente documento e afetas ao presente produto são válidas até à data de 

publicação que expressamente as substitua ou até à data em que o produto deixe de ser comercializado. Este produto é 

comercializado pela MAPFRE – Seguros Gerais, S.A. Sede: Rua Castilho, 52, 1250-071 Lisboa | Pessoa Coletiva n.º 502  245 

816 matriculada sob esse número na Conservatória de Registo Comercial de Lisboa com o capital social de 33.108.650 €.  
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Os Serviços de Bricolage e Reparações Urgentes garantem os custos de deslocação de um técnico e as 

primeiras 3 horas de mão-de-obra para a execução dos seguintes trabalhos: 

 BRICOLAGE  

 Colocação de acessórios de cozinha e casa de banho (toalheiros, cestos, cabides, ganchos, 

saboneteiras, porta copos, porta rolos e porta escovas);   

 Troca de mecanismo de autoclismo;  

 Selagem de juntas deterioradas da banheira;  

 Substituição de torneiras ou instalação de novas onde exista pré-instalação de água;  

 Instalação ou substituição de lâmpadas ou de apliques onde existam pontos de luz;  

 Montagem de móveis em kit, colocação de prateleiras;  

 Instalação de cortinas, cortinados, estores;  

 Colocação/fixação de quadros, espelhos ou figuras decorativas ligadas a paredes;  

 Substituição de tomadas ou interruptores de luz por outros diferentes (sem alterações de 

localização);  

 Instalação, ligação, conectividade e configuração de equipamento tecnológico: TDT, DVD, Câmara 

Digital, Home Cinema, Video Digital, Computadores, TV e Consolas de Vídeo.  

O cliente pode solicitar, no máximo, duas intervenções, por anuidade do seguro. 

A MAPFRE garante a conexão com os profissionais adequados para a realização destes serviços, num prazo 

máximo de 48 horas, em dias úteis, desde a realização do pedido pelo cliente. O cliente deverá acordar com 

a MAPFRE uma data para a execução dos trabalhos, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, em horário 

das 09:00 às 19:00 horas. 

 REPARAÇÕES URGENTES 

 Serralharia 

 Vidraçaria  

 Serviço de Eletricista  

 Serviço de Canalizador  

Ficam a cargo do cliente o custo dos materiais empregues e, se for o caso, o excesso de tempo de mão-de-obra 

que eventualmente seja necessária. 


