
Guia Informativo O que é o Seguro Garantia Estendida Original Fast Shop?

O Seguro Garantia Estendida Original é um seguro que protege produtos contra 

defeitos elétricos e/ou mecânicos que ocorrem após o término da garantia

do fabricante. Neste mercado de seguros, formamos uma parceria estratégica 

com a Seguradora Assurant Solutions que é especializada na comercialização de 

seguros massifi cados, como o Seguro de Garantia Estendida Original.

O que o Seguro Garantia Estendida Original cobre?

A cobertura do nosso seguro é exatamente a mesma descrita no manual de 

garantia do fabricante do seu produto. Portanto, mantenha em bom estado de 

conservação o manual do fabricante. Hoje em dia vários produtos não vêm com 

o manual, nestes casos acesse o site do fabricante para adquirir informações 

sobre a cobertura da garantia de fábrica. Caso seu produto apresente alguma 

falha, pode ser uma indicação de que ele tenha um defeito funcional. Assim como 

no manual do fabricante, a garantia cobre defeitos repentinos ou espontâneos 

de origem mecânica ou elétrica de uma peça e/ou componentes que impeça 

o funcionamento normal do bem, conforme especifi cado pelo fabricante do 

produto. Caso seu aparelho apresente algum defeito  como citado acima, a 

Garantia Estendida irá cobrir os custos de mão-de-obra e as peças necessárias para 

que seja feito o reparo do aparelho.

De que forma iremos atendê-lo?

1. Reparo

Seu produto será avaliado por uma Assistência Técnica especializada para constatar 

se o defeito é funcional, se é um dano estético ou algum outro tipo de defeito 

não coberto. Após avaliação e confi rmação de defeito funcional, será submetido 

à Seguradora Assurant Solutions. Em alguns casos nem sempre é possível reparar 

o produto. Nesse caso a seguradora irá substituir por um produto igual ou similar.

2. Troca

Nesse caso a Seguradora Assurant Solutions irá substituir por um produto igual 

ou similar.

3. Indenização em espécie.

Se ao fi nal, não conseguirmos atender nas duas formas acima iremos devolver seu 

dinheiro de acordo com o valor de Nota Fiscal do produto.

Importante:

• A seguradora Assurant Solutions é quem defi ne a forma como o seu

  produto será atendido;

• Se o seu produto for substituído ou você receber a indenização em espécie,

  encerra-se a cobertura da Garantia Estendida;

Passo a passo para a abertura do sinistro.

1. Verifi que a garantia de fábrica do produto. Caso ainda esteja na garantia de 

fábrica, entre em contato com o fabricante.  Importante: não são cobertos pelo 

Seguro de Garantia Estendida defeitos ocorridos durante a vigência da garantia 

de fábrica

2. Se a garantia de fábrica já encerrou e entrou na vigência do Seguro Garantia 

Estendida Original, então você irá acionar o seu seguro através da Central 

de Atendimento da Seguradora. Importante: Não leve o seu produto com 

defeito direto à assistência técnica sem antes ter aberto o sinistro na Central

de Atendimento da Assurant Solutions.

3. Ao ligar para a Central de Atendimento da seguradora tenha em mãos a nota 

fi scal do produto, o Bilhete de Seguro de Garantia Estendida Original e CPF. 

Importante: Quando levar o produto para a assistência técnica você deverá levar 

os mesmos documentos descritos no passo 3.

4. Na ligação com a Central de Atendimento da Seguradora você receberá 

instruções para seu produto ser avaliado e uma senha de atendimento. Guarde a 

senha de atendimento pois esta será solicitada na assistência técnica e durante 

o processo do atendimento. Para algumas linhas de produto, como celular e 

notebook, você receberá um código de postagem para enviar o seu produto via 

correio para a assistência. Essa postagem não tem custo e após reparo o produto 

será devolvido também via correio. Importante: em caso de impossibilidade de 

reparo,após comprovação pela assistência técnica, a seguradora efetuará a troca 

por outro igual. Quando a reposição por um bem igual não for possível, a troca 

será efetuada por um bem similar ou será efetuado o reembolso, ambos os casos

limitados ao valor da nota fi scal.

Observações

• Produtos de grande porte (por exemplos, fogão e refrigerador) você receberá 

uma visita da assistência técnica para avaliação do produto.

• Para os demais produtos, você receberá orientações da Central de Atendimento 

Assurant em como proceder.

Assurant Solutions.
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente 

(Sugestões, Informações e Reclamações)

0800 771 6333 - Atendimento 24 horas, 7 dias  por semana

Defi ciente Auditivo ou de Fala
0800 726 63 63

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Central de Atendimento para abertura de sinistro
Para Capitais e Regiões Metropolitanas

3003 0959

Para Demais Regiões
0800 606 6305

Horário de Abertura de Sinistro das 08h às 20h, de segunda a sábado

Ouvidoria
Esse é um canal de comunicação entre o cliente e a seguradora 

para mediar situações de confl ito. Caso já tenha registrado sua reclamação

no SAC e não esteja satisfeito, entre em contato através do número:

0800 771 7266

Atendimento das 09h às 18h, de segunda a sexta (horário de Brasília)

Envia sua mensagem para ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@assurant.com

Central de Atendimento Fast Shop
Para Capitais e Regiões Metropolitanas

3003 3728

Para Demais Regiões
0800 010 3728

De segunda a sexta-feira das 8h às 22h e aos sábados das 8h às 20h

www.fastshop.com.br

A Fast Shop S.A. (CNPJ: 43.708.379/0001-00) é a Representan de seguros da Assurant Segura-

dora S.A Seguro de Garantia Estendida Original. Seguradora: Assurant Seguradora S.A. – CNPJ: 

03.823.704/0001-52 – Inscrição SUSEP: 0214-3 – Processo SUSEP 15414.900032/2014-26. As 

condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à SUSEP poderão ser 

consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo 

constante no bilhete. Consulte as Condições Contratuais deste seguro e o Extrato do Contra-

to de Representação nas nossas lojas. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte 

da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. É proibido condicionar des-

conto no preço do bem à aquisição do seguro. A comercialização de seguro é fi scalizada pela 

SUSEP. Disque SUSEP: 0800 021 8484 ou na rede mundial de computadores www.susep.gov.br

O que o Seguro Garantia Estendida Original não cobre:

As coberturas do Seguro  Garantia Estendida Original são as mesmas do

fabricante e também possui os mesmos riscos excluídos. Verificar manual de 

fábrica.

Abaixo, citamos alguns exemplos que podem não estar cobertos pela 
garantia de fábrica e nem pelo Seguro Garantia Estendida Original:

• Manutenção preventiva, exemplos: limpeza nos teclados de um computador.

• Defeitos estéticos: arranhões, desbotamento de cor, manchas, etc.

• Reposição de partes consumíveis: rodinhas, borrachas de apoio, pilhas, etc. 

• Acessórios: bateria, fones de ouvido, etc.

• Mau uso e agentes externos: quedas, ferrugem, derramar líquidos, etc.

Cancelamento do Seguro Garantia Estendida Original:

Vale lembrar que a contratação do seguro é opcional e você pode usufruir do Direito 

de Arrependimento e, em até 7 dias após a compra, ter a devolução integral do valor.

Após o 7º dia da data de contratação, você poderá cancelar o seu seguro, mas será 

descontado impostos e será devolvido o valor proporcional do prêmio descontado 

o período que o bem fi cou segurado. Para cancelar sua Garantia Estendida entre 

em contato em alguma de nossas lojas ou na Central de Atendimento Assurant 

Solutions.

O seguro será cancelado em situações como:

• Quando ocorrer a substituição do produto durante a vigência do fabricante;

• Se existir fraude ou tentativa de fraude pelo segurado.

E se eu vender ou doar o produto?

Quando você realiza a compra de uma Garantia Estendida, este seguro irá 

acompanhar o produto. Em caso de substituição de proprietário(a) do produto 

adquirido com a Garantia Estendida, a seguradora deverá ser informada pelo 

proprietário atual ou por seu representante legal; para isso, ele precisará estar com 

os seguintes documentos em mãos: CPF, endereço completo, número do bilhete de 

seguro, carta de transferência de titularidade e também, CPF e endereço completo 

do novo proprietário e ligar para a Central de Atendimento Assurant Solutions.


