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Your life. Our world

mapfre-warranty.pt

Oferecemos seguros
 e serviços de assistência integrados 

há mais de 25 anos.

Dispomos de soluções para 
proteger os seus equipamentos.

Somos especialistas em 
seguros de garantia,

assim como em 
serviços de assistência. 

Beneficie de um seguro 
de garantia 

de avarias até 3 anos. 

Seguro de Garantia

Canal lifeStyle
+351 213 216 864

bwwarrantypt@mapfre.com



Seguro de Garantia

Proteja o seu novo equipamento com um seguro de garantia, protegendo-o contra 
avarias, em caso de falhas mecânicas ou técnicas. 

Your life. Our world

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

Reparação
Reparamos o seu equipamento em 
caso de avaria.

Substituição 
Substituímos o seu equipamento 
por outro da mesma marca ou 
similar e com as mesmas 
características técnicas, caso a 
reparação não seja possível. 

Serviço de Atenção ao Cliente 
Disponibilizamos um serviço 
integral coordenado pelos nossos 
especialistas para proporcionar-lhe 
informação geral, conselhos sobre 
a manutenção e funcionamento 
dos seus aparelhos, assim como 
assistência e gestão completa de 
sinistros.

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

ELECTRODOMÉSTICOS
• Máquinas lavar roupa/loiça  
• Secador de roupa 
• Fogão 
• Forno 
• Micro-ondas 
• Frigorífico/Americano  
• Arca Horizontal/Vertical 
• Combinado 
• Cave de Vinhos 
• Mini Bar 
• Esquentador/Termoacumulador
• Ar Condicionado 
• Placa Encastre
• Exaustor/Chaminé Encastre
• Pequenos eletrodomésticos

Equipamentos Elegíveis

COMUNICAÇÕES
• Telemóveis
• Smartphones

FOTOGRAFIA & VÍDEO
• Máquinas fotográficas
• Câmaras de vídeo
• Lentes
• Flash Externo

INFORMÁTICA & CONSOLAS
• Portáteis
• Desktops
• Monitores
• Projetores
• Impressoras/Multifunções
• Scanners
• Consolas fixas/portáteis
• GPS
• Tablets

Não estão cobertas as avarias que tenham a sua origem em fonte elétrica, nomeadamente sobretensão e sobreintensidade, 
incluindo as produzidas pela eletricidade atmosférica e curto-circuito. Para mais informações sobre coberturas e exclusões 
consulte a informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. 

Este folheto não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. Os seguros Roubo e Danos são publicitados e comercializa-
dos 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.


