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ASSISTÊNCIA RESIDENCIAL - CONDIÇÕES GERAIS

Definição: 
A Assistência Residencial é um conjunto de serviços fornecidos para sua residência. 
Os serviços de Assistência são prestados pela CDF Assistência, inscrita no  
CNPJ 08.769.874/0002-09.

Sempre que precisar utilizar sua Assistência, entre em contato com a 
Assistência 24 horas: 0800 602 3035 (território nacional).

COMO UTILIZAR OS SERVIÇOS:
Em caso de acidente ou pane, as ligações deverão ser efetuadas para a Assistência 
24 horas - 0800 602 3035, e deverão ser prestadas as seguintes informações pelo 
usuário:

• Nome completo;
• Número do CPF;
• Número do cliente na fatura de energia*;
• Endereço assistido;
• Motivo da chamada;
• Telefone para contato.

Para que o usuário tenha direito a todos os benefícios da Assistência, o mesmo 
precisa estar em dia com o pagamento da Assistência e é essencial que entre em 
contato com a Assistência 24 horas pelo 0800 602 3035. O usuário que requerer 
um serviço, acionando a Assistência, aceita in actu o prestador provido, seja 
este órgão estatal ou particular, conforme o local do evento, concordando 
assim com as normas locais de atendimento, inclusive em termos de qualidade. 
Em caso de não haver nenhum prestador disponível no município solicitado 
no momento do acionamento, o usuário poderá escolher um prestador de sua 
preferência para efetuar o serviço solicitado e terá direito a reembolso no valor 
previamente estipulado na tabela a seguir. Se o valor do serviço prestado nesse 
caso for maior do que o reembolso preestabelecido aqui nas Condições Gerais, 
fica de responsabilidade do cliente arcar com o valor adicional.

Em caso de dúvidas, reclamações, cancelamentos e informações em geral, entre 
em contato com o SAC: 0800 600 0560.

*Quando o meio de pagamento escolhido for conta de energia. 



# Cobertura Descrição Limites

1
Encanador 
(bombeiro 
hidráulico)

Na hipótese de problema emergencial (problemas hidráulicos) - 
vazamento em tubulações (aparentes), em PVC de 1 a 4 polegadas, 
torneiras, sifões, chuveiros, válvulas de descarga e registros. 
Desentupimento de ramais internos em pias, vasos sanitários e 
tanques, excluídos entupimentos de rede de esgoto que interligam 
as caixas de inspeção de gordura e esgoto da residência.

2 utilizações por 
vigência de até  

R$ 150,00.

2 Chaveiro

Na hipótese de problema emergencial (perda, quebra de chaves 
na fechadura, roubo ou furto de chaves e em caso de travamento 
das chaves que impeça o fechamento ou abertura da porta da 
residência), que impeça o acesso do usuário à residência, a 
empresa de assistência se encarregará do envio de um chaveiro 
para realização do serviço, ou seja, abertura e 01 (uma) confecção 
de chave (simples ou tetra) quando necessário. Não está prevista 
para esse serviço a cópia de novas chaves.

2 utilizações por 
vigência de até  

R$ 150,00.

3 Eletricista

Na hipótese de problema emergencial (problemas elétricos), 
nos casos de tomadas queimadas, interruptores defeituosos, 
disjuntores e fusíveis danificados, chaves facas, troca de chuveiros 
ou resistências de chuveiros ou torneiras elétricas (não blindados) 
de correntes de problema funcional ou que possam vir a acarretar 
curto-circuito ou interrupção de energia na rede de baixa tensão na 
residência. A empresa de assistência se responsabilizará pelo envio 
de um profissional para conter a situação emergencial.

2 utilizações por 
vigência de até  

R$ 150,00.

4
Manutenção
linha branca  
e marrom

Na ocorrência de defeito técnico (de origem elétrica, 
eletrônica, mecânica) que impeça o funcionamento ou uso 
normal do eletrodoméstico, a assistência irá arcar com 
o custo de mão de obra para o reparo do equipamento. 
Eletrodomésticos elegíveis: 1. Linha branca: fogão a gás, 
refrigerador (geladeira), freezer, lavadora de louças, micro-ondas, 
lavadora de roupas e secadora de roupas; 2. Linha marrom: 
televisão (convencional, LED, LCD e Plasma), Blu-ray player, DVD 
player, aparelho de som e home theater.

2 utilizações por 
vigência de até  

R$ 200,00.

5

Manutenção
preventiva  

de ar 
condicionado

Disponibilizamos mão de obra para a verificação geral e limpeza de 
aparelhos de ar condicionado, de até 30.000 BTU’s. Será enviado 
um prestador especializado para limpeza da serpentina, turbina e 
bandeja do condensado ou manutenção para eventuais problemas 
mecânicos e elétricos, sem que seja necessária a remoção do 
aparelho.

1 utilização por 
vigência.

Para saber mais sobre os planos da Assistência Residencial e todos os serviços que 
os compõem, segue abaixo a relação com todo descritivo, separado por planos:

1. Assistência Residencial Básica
Ao contratar a Assistência Residencial Básica no valor de R$ 14,90 por mês com 
renovação automática pelo período de vigência, terá direito a 12 meses dos serviços 
estipulados na tabela a seguir. É importante se atentar na quantidade de utilizações 
dentro de cada cobertura e na carência que cada produto exige, também descritas 
aqui neste documento:

Tabela de coberturas - Assistência Residencial Básica



# Cobertura Descrição Limites

6 Guia de
profissionais

Esse serviço caracteriza-se pela indicação de um profissional 
especializado nos serviços disponíveis na rede da Assistência 
24 horas, o profissional indicado irá apresentar orçamentos de 
conservação e/ou pequenas benfeitorias necessárias à residência. 
A responsabilidade da Assistência limita-se somente à indicação e 
fornecimento do telefone para contato dos profissionais para qualquer 
das especialidades a seguir. O pagamento do custo de visita, custo 
com peças e orçamentos desses profissionais são por conta do 
usuário. • Serviços 24 Horas: eletricistas, encanadores e chaveiros; 
• Serviços no horário comercial: pedreiros, vidraceiros, marceneiros, 
serralheiros e pintores para pequenos reparos.

Ilimitado.

7 Sorteio mensal O usuário irá concorrer a sorteios mensais de R$ 10.000,00 (líquidos 
de IR). √

 
# Cobertura Descrição Limites Informações 

adicionais

1

Fixação de 
quadros,  

prateleiras,  
olho mágico  
e luminárias

Disponibilizamos mão de obra para instalação 
ou substituição de luminárias, prateleiras, olho 
mágico e quadros, de acordo com os locais 
indicados pelo usuário. O serviço será efetuado se 
a instalação for compatível com as especificações 
técnicas da peça. 

Até R$ 300 
ou 2 itens por 
acionamento, 

limitado a 
1 acionamento 

por mês.

Esse serviço 
está limitado 

a 03 (três) 
unidades por 
acionamento.

2

Instalação de 
persianas, trilho 

de cortina e 
varão

Disponibilizamos mão de obra para instalação 
ou substituição de persianas, trilho de cortina 
e varão, de acordo com os locais indicados pelo 
usuário. O serviço será efetuado se a instalação 
for compatível com as especificações técnicas da 
peça. 

 Esse serviço 
está limitado 

a 03 (três) 
unidades por 
acionamento.

3

Revisão de 
instalação 

elétrica (apenas 
diagnóstico)

Um profissional qualificado verifica: reajuste 
de disjuntores e barramentos, organização da 
fiação, identificação e troca de disjuntores, 
dimensionamento do cabeamento, verificação de 
fuga de energia e dicas de economia de energia 
elétrica. 

Não está 
incluso 

nenhum tipo 
de reparo, 
o prestador 

apenas 
apontará os 
eventuais 

consertos que 
deverão ser 

feitos.

4
Fixação de 

suporte de TV, 
micro-ondas

Disponibilizamos mão de obra para instalação ou 
substituição de suporte de TV e micro-ondas, de 
acordo com os locais indicados pelo usuário. O 
serviço será efetuado se a instalação for compatível 
com as especificações técnicas da peça. 

 Esse serviço 
está limitado 

a 03 (três) 
unidades por 
acionamento.

1. Assistência Residencial Plus

Ao contratar a Assistência Residencial Plus no valor de R$ 19,90 por mês com 
renovação automática pelo período de vigência, terá direito a 12 meses dos serviços 
estipulados na tabela a seguir. É importante se atentar na quantidade de utilizações 
dentro de cada cobertura e na carência que cada produto exige, também descritas 
aqui neste documento:

Tabela de coberturas - Assistência Residencial Plus



# Cobertura Descrição Limites Informações 
adicionais

5

Instalação de 
gancho para 
rede, vasos  
e bicicleta

Disponibilizamos mão de obra para instalação 
ou substituição de gancho para rede, vasos e 
bicicleta, de acordo com os locais indicados pelo 
usuário. O serviço será efetuado se a instalação 
for compatível com as especificações técnicas da 
peça.

Até R$ 300 
ou 2 itens por 
acionamento.

Limitado a 
1 acionamento 

por mês.

 Esse serviço 
está limitado 

a 03 (três) 
unidades por 
acionamento.

6
Instalação de 

barra 
de apoio

Disponibilizamos mão de obra para instalação ou 
substituição de barra de apoio, de acordo com os 
locais indicados pelo usuário. O serviço somente 
será efetuado se a instalação for compatível com 
as especificações técnicas da peça. 

Esse serviço 
está limitado 

a 03 (três) 
unidades por 
acionamento.

7

Limpeza de 
ralos e sifões 
e substituição 
de torneiras e 
misturadores

Disponibilizamos mão de obra para a limpeza de 
até quatro ralos e/ou sifões (tubulações de 1” a 
4”), desde que não haja necessidade de utilização 
de qualquer equipamento de detecção eletrônica.

-

8 Ventilador  
de teto

Disponibilizamos mão de obra para 
instalação elétrica de ventilador de 
teto que deverá ser compatível com as 
especificações técnicas do ventilador (limitado 
a 02 (duas) unidades por visita). Não será feita a 
execução de nenhum reparo ou adaptação em 
qualquer ponto do ramal elétrico.

-

9 Limpeza de 
caixa d’água

Disponibilizamos mão de obra para a limpeza de 
caixa d’água com até 5.000 litros, limitada a uma 
única caixa d’água por imóvel. O serviço será 
executado em casa térrea ou sobrado e somente 
quando for tecnicamente possível o acesso à caixa 
d’água. 

Estão 
excluídos os 
casos onde 

houver a 
necessidade 
da retirada 

de telhas de 
fibro-amianto 
acima de um 

metro de 
comprimento. 

10 Tomadas e 
interruptores

Disponibilizamos a troca de até 10 (dez) unidades 
na residência do usuário. -

11 Troca de 
lâmpadas

Disponibilizamos a troca de até 10 (dez) unidades 
na residência do usuário. -

12
Instalação  

de pias 
e tanques

Disponibilizamos mão de obra para instalação ou 
substituição de pias e tanques, de acordo com os 
locais indicados pelo usuário. O serviço somente 
será efetuado se a instalação for compatível com 
as especificações técnicas da peça. 

Serviço 
limitado a  
03 (três) 

unidades por 
acionamento.

13

Manutenção 
preventiva  

de ar 
condicionado

Disponibilizamos mão de obra para a verificação 
geral e limpeza de aparelhos de ar condicionado, 
de até 30.000 BTU’s. Será enviado um prestador 
especializado para limpeza da serpentina, turbina 
e bandeja do condensado ou manutenção para 
eventuais problemas mecânicos e elétricos, sem 
que seja necessária a remoção do aparelho.

Para até  
2 aparelhos. 
Garantia de 
cada serviço 
de limpeza:  

30 dias. 



# Cobertura Descrição Limites Informações 
adicionais

14
Verificação de  

possíveis 
vazamentos

Disponibilizamos mão de obra para a verificação 
de registros, vedantes de torneiras, boia da caixa 
d’água, caixa acoplada, válvula de descarga, sifões 
e flexíveis, garantindo apenas a inspeção.

Até R$ 300 
ou 2 itens por 
acionamento.

Limitado a 
1 acionamento 

por mês.

-

15 Sorteio mensal O usuário irá concorrer a sorteios mensais de  
R$ 10.000,00 (líquidos de IR). √ -

16
Cobertura 
provisória 

de telhados

Na hipótese de evento previsto (roubo ou furto 
qualificado, incêndio, raio, explosão, 
desmoronamento, vendaval, granizo, impacto de 
veículos, queda de aeronaves), quando as telhas 
forem danificadas e necessitarem de substituição, 
a CDF providenciará, se tecnicamente possível, 
a cobertura provisória do telhado com lona, 
plástico ou outro material a fim de proteger 
provisoriamente o imóvel. 

2 utilizações  
por vigência

de até  
R$ 200,00.

-

17 Descarte 
ecológico

Descarte inteligente: móveis e eletrodomésticos 
- retirada de 05 (cinco) itens, móveis ou 
equipamentos eletroeletrônicos da residência 
(sofá, colchão, geladeira, mesa, cadeira, 
armário, fogão, televisão, computador, 
máquina de lavar roupa/louça, demais itens 
contidos na residência. Descarte ecológico: entulho 
e restos de obras, fornecimento de serviço de 
retirada de resíduos e restos de obras, sem o 
auxílio de caçambas, dentro de sua residência. 
Importante: O entulho deverá estar devidamente 
acondicionado em sacos de até 60 kg. Este 
serviço está disponível em todas as capitais e 
regiões metropolitanas do Brasil, além de São 
Paulo e os municípios com distância de até 100 
km da capital paulista, como Campinas, São José 
dos Campos, Sorocaba, abrangendo também a 
Baixada Santista.

1 utilização 
por vigência. -

18 Help Desk

Suporte telefônico e/ou remoto para Informática, 
tablets, aparelhos celulares, smartphones, GPS, 
câmeras fotográficas, videogames e mídias 
players.

2 utilizações 
por vigência. -

19 Vidraceiro

Na hipótese de quebra de vidros de portas ou 
janelas externas, a CDF se encarregará do envio 
de um profissional qualificado para conter a 
situação ou, quando possível, executar os serviços 
definitivos, arcando com o custo de mão de obra 
e o material básico de reposição necessário. O 
material será vidro transparente básico (canelado, 
liso ou martelado, até 4mm de espessura). A CDF 
não terá responsabilidade sobre a localização de 
vidros coloridos, fumês, temperados, jateados, 
especiais ou que estejam fora de linha de 
fabricação.

2 utilizações 
por vigência 

de até 
R$ 150,00.

-



Definições:
IMÓVEL: Designa a área territorial (terreno mais construções) da residência 
cadastrada, sempre dentro do território nacional, tal como especificado no cadastro.

EVENTO PREVISTO: Eventos externos, súbitos e fortuitos, involuntários por parte 
do usuário ou de seus prepostos, que provoquem danos materiais no imóvel e/ou 
resultem em ferimentos nos seus ocupantes, decorrentes das seguintes situações:

 • INCÊNDIO / RAIO / EXPLOSÃO / QUEDA DE AERONAVE / FUMAÇA;

 •  ROUBO OU FURTO QUALIFICADO (caracterizado pela destruição ou 
rompimento de obstáculos para acesso à residência, como, por exemplo, 
arrombamento);

 •  ALAGAMENTO (dano por água proveniente, súbita e imprevistamente, de 
rupturas ou entupimentos da rede interna de água); 

 • DANOS ELÉTRICOS (caracterizado pela sobrecarga de energia); 

 • VENDAVAL / FURACÃO / CICLONE / TORNADO / GRANIZO;

 • QUEBRA DE VIDROS E ESPELHOS.

PROBLEMA EMERGENCIAL: Para os fins desta proposta, problema emergencial 
é um evento súbito, inesperado, ocasionado pela danificação ou desgaste de 
materiais no imóvel, independentemente da ocorrência de evento previsto, que 
exige um atendimento imediato para evitar a seriedade dos danos ou diminuir 
suas consequências, em caráter exclusivamente reparatório, com serviços para as 
seguintes situações.

PROBLEMAS HIDRÁULICOS: Vazamento em tubulações (aparentes), em PVC 
de 1 a 4 polegadas, torneiras, sifões, chuveiros, válvulas de descarga e registros. 
Desentupimento de ramais internos em pias, vasos sanitários e tanques, excluídos 
entupimentos de rede de esgoto que interligam as caixas de inspeção de gordura e 
esgoto da residência.

PROBLEMAS ELÉTRICOS: Tomadas queimadas, interruptores defeituosos, 
disjuntores e fusíveis danificados, chaves faca, troca de resistências de chuveiros 
(não blindados), torneiras elétricas decorrentes de problemas funcionais ou que 
possam vir a acarretar curto-circuito ou interrupção de energia na residência.

CHAVEIRO: Quebra da chave na fechadura, perda, roubo ou furto da(s) chave(s) de 
porta(s) de acesso ao imóvel.

QUEBRA DE VIDROS: Quebra de vidro é um evento súbito, imprevisível, não 
intencional por parte do usuário, que resulte na quebra de vidros de portas e janelas 
externas, deixando o acesso ao imóvel vulnerável.



Observação: Os tipos de vidros cobertos são: canelado, liso ou martelado, desde 
que sejam transparentes e possuam até 4mm de espessura. A Assistência não 
terá responsabilidade sobre a localização de vidros coloridos, fumês, temperados, 
jateados, especiais ou que estejam fora de linha de fabricação. A responsabilidade 
da Assistência será tirar o usuário da situação emergencial, colocando um vidro 
transparente ou tapume e o serviço será encerrado.

ASSISTÊNCIA: É o serviço que será prestado pela CDF - Assistência 24 Horas, 
obedecendo-se às condições gerais do contrato.

ROUBO E FURTO: Correspondem, respectivamente, às definições dadas pela 
Lei Penal Brasileira a esses eventos ocorridos no imóvel, desde que tenham sido 
oficialmente comunicados às Autoridades Competentes.

PRESTADORES: São as pessoas físicas e jurídicas integrantes dos cadastros e 
registros da CDF - Assistência 24 Horas, para serem selecionadas e/ou contratadas 
por sua conta, risco e de acordo com seus próprios critérios de escolha, para 
prestação dos serviços em suas várias modalidades.

DOMICÍLIO DO USUÁRIO: É o município de domicílio do usuário constante do 
cadastro.

USUÁRIO: É a pessoa física titular de plano de assistência, contratado junto à 
Contratante.

LIMITE: É o critério de limitação ou exclusão do direito ao serviço de assistência a 
ser prestado, estabelecido em função de:

a. Modalidade do evento;
b. Valor máximo de cada um dos serviços;
c. Número máximo de acionamento de um Serviço de Assistência por um mesmo 

usuário dentro do período de 12 (doze) meses.

RESIDÊNCIA: É a moradia habitual do beneficiário no Brasil, devidamente cadastrada 
pela Enel junto à Empresa de Assistência, e também chamada de imóvel, onde 
serão prestados os serviços de assistência descritos neste instrumento.

VALIDADE DOS SERVIÇOS: Em relação a cada adesão o direito à prestação 
dos serviços de Assistência caducará automaticamente na data em que o usuário 
deixar de ter residência habitual no Brasil ou na data em que cessar o vínculo que 
tiver determinado a adesão.

SERVIÇO(S): Serviço(s) designa(m) a organização e operação pela Empresa de 
Assistência de um conjunto de modalidades de assistência definidas e delimitadas 
na presente proposta, combinando um ou mais fornecimentos e prestações 
contratados pela Empresa de Assistência junto a prestadores, visando providenciar 
ao usuário, Assistência Domiciliar.



CARÊNCIA:

Clientes que realizaram a compra por cartão de crédito: 72 horas após a data 
da compra.

Clientes que realizaram a compra por conta de energia: 30 dias após o primeiro 
pagamento. 

Obs.: Os serviços não organizados e/ou autorizados pela Assistência 24 horas não 
darão direito a posterior reembolso nem indenização compensatória.

Vigência da Assistência por cartão de crédito:
O início da vigência será a partir da data da compra, permanecendo vigente por 12 
(doze) meses e poderá ser renovada automaticamente, por igual período, desde que 
não ocorra nenhuma causa de cancelamento.

Vigência da Assistência por conta de energia:
O início da vigência será a partir das 24 horas da data do pagamento da primeira 
parcela, permanecendo vigente por 12 (doze) meses e poderá ser renovada 
automaticamente, por igual período, desde que não ocorra nenhuma causa de 
cancelamento.

Elegibilidade
Poderão aderir à Assistência, clientes maiores de 18 anos. 

Pagamento da Assistência por cartão de crédito:
O pagamento da Assistência será cobrado na fatura do cartão de crédito informado 
no ato da compra. 

Pagamento da Assistência por conta de energia:
O pagamento da Assistência Residencial será mensal e cobrado junto com a 
conta de consumo de energia da distribuidora do grupo Enel. Ocorrendo a falta 
de pagamento, a Assistência fica automaticamente suspensa, voltando a vigorar a 
partir de 7 (sete) dias após a regularização do pagamento.

Caso o pagamento não ocorra em até 60 (sessenta) dias, a Assistência será cancelada 
automaticamente e o usuário deverá realizar uma nova adesão, cumprindo o devido 
tempo de carência.

Cancelamento - cartão de crédito:
O cancelamento poderá ser feito em um prazo máximo de 07 dias corridos após 
a data de compra, em caso de arrependimento, desde que não haja solicitação de 
serviço pendente. O processo de cancelamento será realizado através da Central de 
Atendimento 0800 600 0560, mediante apresentação do número do CPF do cliente. 
O estorno ocorrerá em até 02 (dois) meses, de acordo com a regra da operadora do 
cartão, no próprio cartão do cliente.



Cancelamento - Conta de energia:

O cancelamento deverá ser realizado pelo titular da conta de energia por meio do 
SAC, através do número 0800 600 0560, mediante número do cliente na distribuidora 
de energia do grupo Enel. 

A Assistência reserva-se o direito de cancelar automaticamente o produto do cliente 
ou negar a prestação de serviço quando este causar ou provocar intencionalmente 
um fato que dê origem à necessidade de prestação de qualquer um dos serviços 
aqui descritos, ou quando o cliente omitir ou fornecer intencionalmente informações 
falsas. 

Atualização do valor da Assistência
Anualmente, o valor pago pelos serviços de Assistência poderá ser atualizado pelo 
IGPM/FGV (Índice Geral de Preços do Mercado da Fundação Getúlio Vargas) ou 
outro índice que o substitua.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA RESIDENCIAL BÁSICA

Encanador emergencial (bombeiro hidráulico)
Na hipótese de problema emergencial (problemas hidráulicos) - vazamento em 
tubulações (aparentes), em PVC de 1 a 4 polegadas, torneiras, sifões, chuveiros, 
válvulas de descarga e registros. Desentupimento de ramais internos em pias, vasos 
sanitários e tanques, excluídos entupimentos de rede de esgoto que interligam as 
caixas de inspeção de gordura e esgoto da residência.

Limite de utilização: Esse serviço é limitado a 2 acionamentos por vigência de até  
R$ 150,00.

Chaveiro
Na hipótese de problema emergencial (perda, quebra de chaves na fechadura, roubo 
ou furto de chaves e em caso de travamento das chaves que impeça o fechamento 
ou abertura da porta da residência) que impeça o acesso do usuário à residência, a 
empresa de assistência se encarregará do envio de um chaveiro para realização do 
serviço, ou seja, abertura e 01 (uma) confecção de chave (simples ou tetra) quando 
necessário. Não está prevista para esse serviço a cópia de novas chaves.

Limite de utilização: Esse serviço é limitado a 2 acionamentos por vigência de até  
R$ 150,00.

Eletricista emergencial
Na hipótese de problema emergencial (problemas elétricos), nos casos de tomadas 
queimadas, interruptores defeituosos, disjuntores e fusíveis danificados, chaves 
facas, troca de chuveiros ou resistências de chuveiros ou torneiras elétricas  



(não blindados) decorrentes de problema funcional ou que possam vir a acarretar 
curto-circuito ou interrupção de energia na rede de baixa tensão na residência. 
A empresa de assistência se responsabilizará pelo envio de um profissional para 
conter a situação emergencial.

Limite de utilização: Esse serviço é limitado a 2 acionamentos por vigência de até  
R$ 150,00.

Manutenção de linha branca e marrom
Na ocorrência de defeito técnico (de origem elétrica, eletrônica, mecânica) que 
impeça o funcionamento ou uso normal do eletrodoméstico, a assistência irá arcar 
com o custo de mão de obra para o reparo do equipamento.

Eletrodomésticos elegíveis:
1. Linha branca: fogão a gás, refrigerador (geladeira), freezer, lavadora de louças, 
micro-ondas, lavadora de roupas e secadora de roupas;

2. Linha marrom: televisão (convencional, LED, LCD e Plasma), Blu-ray player,

DVD player, aparelho de som e home theater.

Limite de utilização: Esse serviço é limitado a 2 acionamentos por vigência de até  
R$ 200,00.

Manutenção preventiva de ar condicionado
Disponibilizamos mão de obra para a verificação geral e limpeza de aparelhos de ar 
condicionado, de até 30.000 BTU’s, para manter filtros e o equipamento de acordo 
com as normas dos fabricantes, garantindo assim maior vida útil aos equipamentos 
e evitando desperdícios ou fuga de energia elétrica.

Limite de utilização: Esse serviço está limitado a 01 (um) acionamento por ano.

Guia de profissionais 
Esse serviço caracteriza-se pela indicação de um profissional especializado nos 
serviços disponíveis na rede da Assistência 24 horas, o profissional indicado irá 
apresentar orçamentos de conservação e/ou pequenas benfeitorias necessárias à 
residência. 

A responsabilidade da Assistência limita-se somente à indicação e fornecimento do 
telefone para contato dos profissionais para qualquer das especialidades a seguir. O 
pagamento do custo de visita, custo com peças e orçamentos desses profissionais 
são por conta do usuário. 

• Serviços 24 Horas: eletricistas, encanadores e chaveiros;

• Serviços no horário comercial: pedreiros, vidraceiros, marceneiros, serralheiros e 
pintores para pequenos reparos.



Observação: Os custos para contratação do profissional são de responsabilidade 
do usuário.

Limite de utilização: Ilimitado.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA RESIDENCIAL PLUS
Além dos serviços citados acima na Assistência Residencial Básica, o cliente terá 
direito também aos serviços citados abaixo.

O usuário terá direito a serviços preventivos e de manutenção para pequenos 
reparos, revisões ou instalações, uma vez ao mês, sem a necessidade que aconteça 
um problema emergencial para utilizar.

O serviço Residencial é um conjunto de serviços com 14 (quatorze) itens fornecidos 
até uma vez ao mês. A escolha dos itens está limitada a 2 (dois) itens entre os 14 
(quatorze) disponíveis, no valor máximo de R$ 300,00 por acionamento do serviço total.  
Os valores e os itens não são cumulativos para o mês subsequente.

Seguem abaixo as descrições de cada item:

LIMITE DE UTILIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA RESIDENCIAL: Até R$ 300,00 
(trezentos reais) ou 2 (dois) itens por acionamento, limitado a 1 (um) acionamento 
por mês.

Serviços gerais: Fixação de quadros, prateleiras, olho mágico, luminárias, persianas, 
trilho de cortina ou varão, varal de teto, suporte para vasos de plantas, bicicletas 
e rede de balanço, ganchos, suporte para TV, micro-ondas, kit de banheiro. Esse 
serviço está limitado a 06 (seis) unidades por acionamento.
Instalação de barra de apoio: mão de obra para a instalação de uma barra de apoio, 
desde que existam condições técnicas no local.
Esse serviço está limitado a 03 (três) unidades por acionamento.

Ventilador de teto: Mão de obra para instalação elétrica de ventilador de teto que 
deverá ser compatível com as especificações técnicas do ventilador. Não será feita 
a execução de nenhum reparo ou adaptação em qualquer ponto do ramal elétrico.
Esse serviço está limitado a 02 (duas) unidades por acionamento.

Limpeza de caixa d’água: Até 5.000 litros, limitada a 01 única caixa d’água por 
residência. O serviço será executado quando for tecnicamente possível o acesso 
à caixa d’água. Não estão contemplados nesse serviço coletores de água. Estão 
excluídos os casos onde houver a necessidade da retirada de telhões de fibro-
amianto acima de 01 metro de comprimento. Esse serviço é exclusivo para casas.
Esse serviço está limitado a 01 (uma) unidade por residência.



Troca de tomadas e interruptores: Mão de obra para a troca de tomadas e 
interruptores, esse serviço não contempla mudanças na rede elétrica, como o 
dimensionamento das tomadas ou interruptores.
Esse serviço está limitado a 10 (dez) unidades por acionamento.

Troca de lâmpadas: Convencionais e incandescentes, incluindo o serviço de troca 
de bocal, reator, tomadas e interruptores. Está inclusa apenas a mão de obra. 
Esse serviço está limitado à troca de até 10 (dez) unidades totais, independentemente 
do item. 

Instalação de pias e tanques (rejuntamento): Mão de obra para a aplicação de 
rejunte em pias e tanques convencionais. Esse serviço não contempla a execução 
da instalação hidráulica ou qualquer quebra de parede e piso. 
Esse serviço é limitado a 3 (três) itens por acionamento.

Revisão de instalação elétrica (apenas diagnóstico): Um profissional qualificado 
verifica: reajuste de disjuntores e barramentos, organização da fiação, identificação 
e troca de disjuntores, dimensionamento do cabeamento, verificação de fuga de 
energia e dicas de economia de energia elétrica. 

Não está incluso nenhum tipo de reparo, o prestador apenas apontará os eventuais 
consertos que deverão ser feitos.

Verificação de possíveis vazamentos: Em registros, vedantes de torneiras, boia da 
caixa d’água, caixa acoplada, válvula de descarga, sifões e flexíveis. Está garantida 
apenas a inspeção.

Limpeza de ralos e sifões e substituição de torneiras e misturadores: Mão de 
obra para limpeza de ralos e sifões em tubulações de 1 a 4 polegadas, desde que 
não haja necessidade de utilização de qualquer equipamento de detecção eletrônica. 
Não contempla a aplicação e/ou substituição de material. 
Esse serviço está limitado a até 4 (quatro) ralos e/ou sifões por acionamento.

Manutenção corretiva de ar condicionado: Mão de obra para a limpeza ou 
manutenção em aparelhos condicionadores de ar. Envio de prestador especializado 
para limpar a serpentina, turbina e bandeja do condensador, ou para realizar a 
manutenção de eventuais problemas mecânicos e elétricos, sem que seja necessária 
a remoção do aparelho.

O serviço será realizado desde que a unidade seja interna (evaporadora), instalada 
a uma altura de até 3 (três) metros de altura ou unidade externa (condensadora) 
instalada a uma altura de até 4 (quatro) metros.



A limpeza/manutenção do condicionador de ar somente será realizada se a sua 
instalação estiver de acordo com o procedimento técnico do fabricante.

O equipamento deve estar instalado em local de fácil acesso, a ser analisado pelo 
técnico com o intuito de não comprometer a sua segurança.

É de responsabilidade do usuário a compra de peças, materiais e componentes 
específicos e que sejam necessários para a execução dos serviços, que não sejam 
da limpeza do equipamento.
O serviço será executado em apenas 1 equipamento do usuário.

Limite de utilização: Até R$ 300,00 (trezentos reais) ou 2 (dois) itens por 
acionamento, limitado a 1 (um) acionamento por mês.

EXCLUSÕES GERAIS

Não estão cobertos por essa Assistência:
 • Despesas com materiais;

 •  Remoção de qualquer bem material, fixado ou não no imóvel, que obstrua o 
acesso ao local, ou torne inviável a execução normal de qualquer serviço;

 •  Serviços em edifícios ou em imóveis com mais de dois pavimentos a partir do 
nível da rua, telhados com inclinação superior a 35 graus que ofereça risco de 
acidente ao prestador;

 • Custos de execução do serviço que excederem os limites acima;

 • Locação de andaime;

 • Aparelhos de ar-condicionado central;

 •  Qualquer aplicação de acabamento fino e obra civil após os reparos, tais como 
colocação de azulejos, pisos, cerâmicas, pintura e revestimentos diversos ou 
qualquer tipo de acabamento (furação de parede, forro, pintura, gesso);

 • Reparos em controles remotos;

 • Reparos na saída de dreno da unidade interna;

 • Instalação ou reinstalação do aparelho de ar condicionado;

 • Reparos na extensão da tubulação de fluido refrigerante e cabeamento elétrico;

 • Manutenção em tubulações de alumínio;

 • Higienização de condicionadores de ar portáteis;

 •  Não nos responsabilizamos por danos/prejuízos aos bens do usuário, decorrentes 
do vazamento de líquido do dreno e/ou vazamento de óleo das conexões e/ou 
tubulações, originado pela instalação incorreta dos aparelhos;

 • Serviços providenciados diretamente pelo usuário; 



 •  Eventos previstos e/ou problemas emergenciais decorrentes de guerra, invasão, 
operação bélica, rebelião, revolução, vandalismo, greves e tumultos; 

 •  Eventos previstos e/ou problemas emergenciais decorrentes de acidentes 
radioativos, ou atômicos; 

 •  Confisco ou requisição por ordem de autoridades governamentais ou públicas; 

 •  Eventos decorrentes de problemas ocorridos anteriormente ao início do contrato, 
ou que caracterizem falta de manutenção do imóvel; 

 • Eventos ou consequências causadas por dolo do usuário; 

 •  Perdas ou danos ocasionados por incêndio ou explosão decorrente, direta ou 
indiretamente, de terremotos, erupção vulcânica, inundação ou qualquer outra 
convulsão da natureza;

 •  Eventos previstos e/ou problemas emergenciais e suas consequências, 
decorrentes de alagamento provocado por chuvas, transbordamento de rios, 
córregos, lagos ou qualquer outro evento natural; 

 •  Despesas de qualquer natureza superiores aos limites de responsabilidade 
da prestadora, ou ainda acionados diretamente pelo interessado, sem prévia 
autorização; 

 • Despesas com locação de andaime; 

 •  Remanejamento ou remoção de qualquer bem material, fixado ou não no imóvel 
(móveis, quadros, etc.), que obstrua, impeça ou inviabilize o acesso ao local para 
a normal execução do serviço de assistência;

 •  Problemas emergenciais e suas consequências, decorrentes de alagamento 
provocado por chuvas, transbordamento de rios, córregos, lagos ou qualquer 
outro evento natural; 

 • Necessidade de quebra ou reforma em alvenaria; 

 • Equipamentos de sucção (bombas, caminhões, caldeiras, etc.); 

 • Equipamentos de detecção eletrônica; 

 • Tubulações de esgoto superiores a 30 metros; 

 •  Falta de conservação dos encanamentos, bem como a caixa de gordura (avarias 
prévias); 

 •  Serviço de desobstrução ou desentupimento dos ramais hidráulicos ligados à 
caixa; 

 • Remoção ou transporte de dejetos e resíduos; 

 •  Caixas de gordura ou desentupimento em imóveis que não sejam residenciais; 

 • Desentupimento em tubulações de cerâmica (manilhas); 

 • Limpeza da caixa de gordura ou fossa séptica;



 •  Serviços em edifícios ou em imóveis com mais de dois pavimentos a partir do 
nível da rua ou com mais de 6 metros de altura, telhados com inclinação superior 
a 35 graus que ofereça risco de acidente ao prestador.

EVENTOS:
São considerados eventos na residência assistida as ocorrências abaixo:
a)  Incêndio - combustão acidental, com desenvolvimento de chamas, estranha a 

uma fonte de fogo, ainda que nesta possa ter origem e que se pode propagar 
pelos seus próprios meios;

b)  Explosão - ação súbita e violenta da pressão ou depressão de gás ou vapor;

c)  Queda de raios - descarga elétrica na atmosfera acompanhada de trovão e 
relâmpago;

d)   Ciclones e toda a ação direta dos ventos fortes atingindo direta ou indiretamente 
a residência do usuário;

e) Tremores de terra;

f)  Danos por água, provenientes súbita e imprevistamente de rupturas ou 
entupimentos da rede interna de água, ou seja: tubulação, encanamento, rede de 
esgoto da residência, ralo de chão e registro quebrado;

g)  Furto qualificado ou roubo, consumados ou frustrados, praticados por 
arrombamento, escalamento, chaves falsas ou com violência ou ameaças 
graves às pessoas que se encontrarem na residência, desde que participados às 
autoridades (Boletim de Ocorrência);

h)  Queda de aeronaves - choque ou queda de todo ou parte de aparelhos de 
navegação aérea e engenhos espaciais incluindo objetos delas caídos ou alijados, 
bem como vibração ou abalo resultantes de velocidades supersônicas;

i)  Impacto de veículos terrestres ou aéreos, desde que não conduzidos pelo 
usuário, não se considerando os danos causados em veículos de terceiros;

 j)  Quebra de vidros, incluindo espelhos, desde que devidamente aplicados e com 
espessura superior a 4 milímetros e superfície superior a meio metro quadrado, 
assim como de pedras mármore, desde que aplicadas em suporte adequado;

k)  Avarias na rede elétrica interna da residência - relógio de luz (desde 
que fora da responsabilidade da Cia. Elétrica), fiação que liga a rede 
elétrica ao chuveiro, tomadas, interruptores, disjuntores e bocais de luz  
devido a variações anormais de tensão, curto-circuito, calor causado acidentalmente 
por eletricidade ou descargas elétricas;

l) Vazamento de gás.



OUTRAS OBSERVAÇÕES:

a) A inspeção somente será realizada a partir do momento em que o usuário tiver 
tomado as seguintes providências:
-  Comprar antecipadamente o material a ser substituído ou instalado pelo prestador, 

conforme orientações da central (ex.: lâmpadas, disjuntores, interruptores, 
buchas, parafusos, vidros, etc.);

-  Desligar o registro com 24 horas de antecedência, no caso de limpeza de caixa 
d’água. Atenção: A caixa não poderá estar totalmente vazia, pois poderá ocorrer 
a quebra acidental da caixa devido ao ressecamento;

-   Informar altura do “pé-direito” do imóvel.
b)  Se, após o agendamento e envio do serviço, o usuário não estiver no local ou 

não tiver em seu poder todo o material necessário para a realização dos serviços, 
conforme orientação prévia da Central, será de sua responsabilidade o pagamento da 
locomoção e deslocamento do prestador.

Vidraceiro
Na hipótese de quebra de vidros de portas ou janelas externas, a Assistência se 
encarregará do envio de um profissional qualificado para conter a situação ou, 
quando possível, executar os serviços definitivos, arcando com o custo de mão de 
obra e o material básico de reposição necessário. O material será vidro transparente 
básico (canelado, liso ou martelado, até 4mm de espessura). A Assistência não 
terá responsabilidade sobre a localização de vidros coloridos, fumês, temperados, 
jateados, especiais ou que estejam fora de linha de fabricação.

Limite de utilização: Esse serviço está limitado a 2 acionamentos por ano de até  
R$ 150,00.

Cobertura Provisória de Telhado
Na hipótese de evento previsto (roubo ou furto qualificado, incêndio, raio, explosão, 
desmoronamento, vendaval, granizo, impacto de veículos, queda de aeronaves), 
quando as telhas forem danificadas e necessitarem de substituição, a CDF 
providenciará, se tecnicamente possível, a cobertura provisória do telhado com lona, 
plástico ou outro material a fim de proteger provisoriamente o imóvel.

Limite de utilização: Esse serviço está limitado a 2 acionamentos por ano de até  
R$ 200,00.

Descarte ecológico
Descarte inteligente: Móveis e eletrodomésticos. Retirada de 05 (cinco) itens, 
móveis ou equipamentos eletroeletrônicos da empresa (sofá, colchão, geladeira, 
mesa, cadeira, armário, fogão, televisão, computador, máquina de lavar roupa/louça, 
demais itens contidos na empresa. 



Descarte ecológico: Entulho e restos de obras, fornecimento de serviço de retirada 
de resíduos e restos de obras, sem o auxílio de caçambas, dentro de sua empresa. 

Importante: O entulho deverá estar devidamente acondicionado em sacos de até 
60 kg.
Esse serviço está disponível em todas as capitais e regiões metropolitanas do Brasil, 
além de São Paulo e os municípios com distância de até 100 km da capital paulista, 
como Campinas, São José dos Campos, Sorocaba, abrangendo também a Baixada 
Santista.

Limite de utilização: Esse serviço está limitado a 01 (um) acionamento por ano.

HELP DESK
Help Desk - Informática
Instalação e configuração do computador, como conectar os cabos e inicializar o 
sistema operacional (Windows, Linux e IOS); 

Otimização do computador e instalar impressoras, webcam, caixas de som, rede e wifi;

Como proteger seu computador e seus arquivos com a instalação de um antivírus 
e criação de backups; 

Utilizar as principais funcionalidades de sua máquina e softwares que facilitam seu 
trabalho, como Microsoft Word, Excel, Power Point; 

Acessar a internet e criar um e-mail pessoal, e/ou perfil no Twitter, Orkut, MSN e 
utilizar aplicativos como o Skype; 

Criar uma conta no Facebook, postar mensagens, postar fotos e utilizar suas 
principais ferramentas;

Diagnósticos e solução de problemas com o hardware do computador;

Diagnóstico e solução de problemas de acesso à internet.

Observação:
Suporte para resolver dúvidas ou problemas, por telefone ou via acesso remoto 
para notebooks, desktops e netbooks, com as configurações mínimas: processador 
Pentium IV, memória de 1GB e HD de 80GB; para aplicativos dos sistemas 
operacionais Windows (a partir da versão XP), Linux e IOS e para programas originais 
e homologados pelo fabricante.

Exclusões:
Visita de técnico especializado;

Suporte para softwares não licenciados;

Suporte de softwares de uso empresarial, no-breaks, redes empresariais, servidores 
empresariais;

Suporte para computadores com mais de cinco anos de fabricação;



Auxílio ou instrução na utilização avançada de softwares de aplicação específica, 
tais como programas financeiros, de engenharia, softwares gráficos, médicos e 
similares;

Upgrade físico de configuração do equipamento adquirido (substituição de Memória, 
Processador, HDs, etc.);

Quaisquer despesas com mão de obra e/ou peças;

Mídia para backup (CD, DVD, etc.);

Suporte presencial.

Help Desk - Tablets
Configuração inicial do equipamento, rede wifi, contas de e-mail;

Instruções para manuseio, utilização, download de aplicativos; 

Sincronização de contatos, calendários, bookmarks, e arquivos do smartphone para 
o computador e vice-versa; 

Informações para utilização do iBook; 

Orientação para atualização de softwares (updates).

Observações:
Suporte para resolver dúvidas, por telefone ou via acesso remoto, para tablets com 
sistema operacional Android, Windows e IOS.

Exclusões:
Suporte para softwares não licenciados;

Suporte de softwares de uso empresarial;

Auxílio ou instrução na utilização avançada de softwares de aplicação específica, 
tais como programas financeiros, de engenharia, softwares gráficos, médicos e 
similares;

Upgrade físico de configuração do equipamento adquirido (substituição de Memória, 
Processador, e etc.);

Mídia para backup (CD, DVD, etc.);

Suporte presencial.

Help Desk - Aparelhos celulares
Configuração e personalização do aparelho; 
Instrução para transferência de arquivos do celular para o computador e vice-versa 
(fotos, músicas, vídeos); 
Orientação para economia de bateria; 
Configuração e orientação para envio de mensagens instantâneas: SMS, MMS, 
BBM; Instruções gerais de manuseio e utilização; 
Configurações básicas do aparelho (perfil de chamadas, despertador, fundo de tela, 
toques, volume, rádio, TV, etc.); 



Contatos; configuração do sincronismo (unilateral ou bidirecional), organização da 
agenda; edição do contato; envio do contato para outros aparelhos; 
Backup do aparelho; 
Indicação de aplicativos e jogos para necessidade de cada cliente.

Observações:
Suporte para resolver dúvidas, por telefone ou via acesso remoto para configurar 
aparelhos celulares, homologados por operadoras nacionais de telefonia móvel, 
receber orientação para utilizar softwares, aprender a utilizar as principais funções.

Exclusões:
Quaisquer despesas com mão de obra e/ou peças;

Softwares não licenciados;

Equipamentos que não sejam destinados à utilização pessoal;

Suporte presencial.

Help Desk - Smartphones
Configuração e personalização do smartphone; 

Instrução para transferência de arquivos do celular para o computador e vice e versa 
(fotos, músicas, vídeos);

Orientação para ativação e uso do bluetooth, tethering e wifi; 

Auxílio para utilização do GPS no celular; 

Orientação para economia de bateria; 

Configuração e orientação para envio de mensagens instantâneas: SMS, MMS, 
BBM;

Instruções gerais de manuseio e utilização; 
Configurações básicas do aparelho (perfil de chamadas, despertador, fundo de tela, 
toques, volume, rádio, TV, etc.); 

Contatos; configuração do sincronismo (unilateral ou bidirecional), organização da 
agenda; edição do contato; envio do contato para outros aparelhos;

Sincronização de smartphone e computador: contatos, calendários, bookmarks e 
arquivos; 

Configuração de contas de e-mail válidas nos aparelhos. Sincronia de e-mails 
(unilateral ou bidirecional); 

Backup do aparelho; 

Atualizações de softwares; 

Orientação para download: App World, Apple Store e Google Play.



Observações:
Suporte para resolver dúvidas, por telefone ou via acesso remoto para configurar 
aparelhos celulares smartphones com sistema operacional Windows Mobile, 
Android, Blackberrry RIM, Symbian OS, homologados por operadoras nacionais de 
telefonia móvel, receber orientação para utilizar softwares, aprender a utilizar as 
principais funções.

Exclusões:
Quaisquer despesas com mão de obra e/ou peças;

Softwares não licenciados;

Equipamentos que não sejam destinados à utilização pessoal;

Suporte presencial.

Help Desk - GPS, câmeras fotográficas, videogames e mídias players
Instruções para utilização e principais funcionalidades; 

Configuração de suas preferências; 

Configuração de rota - origem e destino; 

Configuração do viva-voz; 

Instruções para atualizações de software ou mapas.

Observações:
Suporte para resolver dúvidas, por telefone ou via acesso remoto para configurar, 
receber orientação para utilizar softwares, aprender a utilizar as principais funções.

Exclusões:
Quaisquer despesas com mão de obra e/ou peças;

Softwares não licenciados;

Equipamentos que não sejam destinados à utilização pessoal;

Suporte presencial;

Limite de utilização: 2 acionamentos por vigência;

Atendimento: horário comercial.

CAPITALIZAÇÃO
A Assistência Residencial é a assistência para seu lar com várias coberturas e ainda 
possui o direito de concorrer a sorteios mensais em dinheiro pela Loteria Federal 
do Brasil. 

REGULAMENTO DA CAPITALIZAÇÃO

Clientes que realizaram a compra por cartão de crédito:
A CDF Assistência e Suporte Digital S.A., CNPJ 08.769.874/0002-09, é a proprietária 



de Títulos de Capitalização emitidos e administrados pela Icatu Capitalização 
S/A, CNPJ 74.267.1700/0001-73, aprovadas pela SUSEP, conforme processo nº 
15414.900237/2019-16, cedendo ao cliente a participação nos sorteios, conforme 
descrito abaixo:

Ao aderir à Assistência, o cliente terá direito a concorrer no último sábado do mês 
subsequente ao início de vigência ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), líquidos 
de IR. Para participar dos sorteios o cliente precisa estar em dia com o pagamento. 
O cliente receberá por email o número da sorte e o resumo das Condições Gerais 
contratadas.

O sorteio será apurado com base na extração da Loteria Federal do Brasil, no último 
sábado de cada mês. Será contemplado o Título vigente na data do sorteio, cujos 
05 (cinco) algarismos de seu NÚMERO DA SORTE coincidam, na ordem, lidos de 
cima para baixo, com as unidades simples do 1º ao 5º prêmio da Loteria Federal, 
conforme o exemplo abaixo:

Não ocorrendo extração da Loteria Federal do Brasil em uma das datas previstas, o 
sorteio correspondente será adiado para a primeira extração subsequente, visando 
não ocorrer acúmulo de sorteios.

Caso a Caixa Econômica Federal, responsável pela extração da Loteria Federal do 
Brasil, não realize as extrações substitutas, suspenda definitivamente a realização 
das extrações da Loteria Federal do Brasil, modifique as referidas extrações, de 
forma que não mais coincidam com as premissas aqui fixadas, ou, ainda, caso 
ocorra qualquer impedimento à vinculação da Loteria Federal do Brasil aos sorteios 
previstos neste plano, a Icatu Capitalização S.A. promoverá os sorteios com 
aparelhos próprios, em local de livre acesso ao público, sob fiscalização de auditoria 
independente e nas condições estipuladas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a 
contar da data dos sorteios não realizados, dando ampla e prévia divulgação do fato.

Para pagamento do sorteio, será necessário informar dados de nome completo, 
nacionalidade, número do CPF, número do documento de identidade com o órgão 
expedidor e data de expedição, data de nascimento, endereço completo, telefone 
de contato, profissão ou ramo de atividade, PPE e dados bancários (conta corrente).

Extração da Loteria
Federal

1º Prêmio:
2º Prêmio:
3º Prêmio:
4º Prêmio:
5º Prêmio:
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3 Número contemplado: 59.833



Caso o cliente não possua conta corrente, será realizado o crédito via OP no Banco 
Santander e o cliente poderá sacar o prêmio em qualquer agência do banco.

Se o valor do prêmio for superior a R$ 10.000,00, será necessário enviar cópia dos 
documentos CPF, RG e comprovante de endereço (conta de consumo com data de 
emissão não superior a 6 meses) em nome do sorteado.

O cancelamento ou inadimplemento da Assistência elimina a participação do cliente 
nos sorteios.

Abrangência do sorteio será todo o território brasileiro. A CDF informará o cliente 
contemplado no sorteio, através de e-mail, telefonema ou carta, indicando os 
procedimentos necessários para o efetivo recebimento do prêmio. 

A CDF reserva-se o direito de alterar a promoção a qualquer tempo, desde que 
observados os procedimentos previstos nas normas expedidas pela SUSEP.

Título de Capitalização da modalidade Incentivo emitido pela Icatu Capitalização S.A. 
inscrita no CNPJ sob o nº 74.267.170/0001-73, SUSEP nº 15414.900237/2019-16. A 
aprovação do Título de Capitalização pela SUSEP não implica, por parte da Autarquia, 
em incentivo ou recomendação à sua aquisição, representando, exclusivamente, 
sua adequação às normas em vigor. É proibida a venda de Títulos de Capitalização 
para menores de 16 anos. 25% (vinte e cinco por cento) para custeio dos sorteios 
e 60% (sessenta por cento) para a reserva de resgate. Serviço de Informação 
ao Cidadão SUSEP: 0800 021 84 84 (dias úteis, das 09h30 às 17h) ou acesse  
www.susep.gov.br. Ouvidoria Icatu Seguros: 0800 286 0047.

Clientes que realizaram a compra por conta de energia:
Ao aderir à Assistência Residencial, o cliente terá direito a concorrer no último 
sábado do mês subsequente ao início de vigência ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) líquidos de IR. Para participar dos sorteios o cliente precisa estar em dia com 
o pagamento. 

A CDF Assistência e Suporte Digital S.A., CNPJ 08.769.874/0002-09, é a proprietária 
de Títulos de Capitalização emitidos e administrados pela Icatu Capitalização 
S.A., CNPJ 74.267.1700/0001-73, aprovadas pela SUSEP, conforme processo nº 
15414.900237/2019-16, cedendo ao cliente a participação nos sorteios.

COMO VOU CONCORRER?
A partir do seu número do cliente, que fica na parte superior da sua conta de luz. 
Esse número será a sua sorte. Veja a seguir como funciona:



3 0 3 9 6 1 4 5

0 3 9 6 1 4 5

3 9 6 1 4 5

0 9 6 1 4 5

Extração da Loteria
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Se o número do cliente tiver 8 algarismos: corte os dois primeiros algarismos, à 
esquerda, e o último, à direita. Se o número do cliente na conta for 3039614-5, seu 
número da sorte será 39614.

Se o número do cliente tiver 7 algarismos: corte o primeiro algarismo, à esquerda, e 
o último, à direita. Se o número do cliente na conta for 039614-5, o seu número da 
sorte será 39614.

Se o número do cliente tiver 6 algarismos: corte somente o último, à direita. Se o 
número do cliente na conta for 39614-5, o seu número da sorte será 39614.

Se o número do cliente tiver 5 ou menos algarismos: corte o último algarismo, à 
direita, e complete incluindo zeros (0) no início da numeração, até formar um com 5 
algarismos. Se o número do cliente na conta for 9614-5, seu número da sorte será 
09614.

O cancelamento ou inadimplemento do Assistência Residencial elimina a participação 
do cliente nos sorteios.

COMO POSSO SER SORTEADO?
O sorteio será apurado com base na extração da Loteria Federal do Brasil, no último 
sábado de cada mês. Será contemplado o Título vigente na data do sorteio, cujos 
05 (cinco) algarismos de seu NÚMERO DA SORTE coincidam, na ordem, lidos de 
cima para baixo, com as unidades simples do 1º ao 5º prêmios da Loteria Federal, 
conforme o exemplo ao abaixo:



Não ocorrendo extração da Loteria Federal do Brasil em uma das datas previstas, o 
sorteio correspondente será adiado para a primeira extração subsequente, visando 
não ocorrer acúmulo de sorteios.

Caso a Caixa Econômica Federal, responsável pela extração da Loteria Federal do 
Brasil, não realize as extrações substitutas, suspenda definitivamente a realização 
das extrações da Loteria Federal do Brasil, modifique as referidas extrações, 
de forma que não mais coincidam com as premissas aqui fixadas, ou, ainda, 
caso ocorra qualquer impedimento à vinculação da Loteria Federal do Brasil aos 
sorteios previstos neste plano, a Icatu Capitalização S.A. promoverá os sorteios com 
aparelhos próprios, em local de livre acesso ao público, sob fiscalização de auditoria 
independente e nas condições estipuladas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a 
contar da data dos sorteios não realizados, dando ampla e prévia divulgação do fato.

Para participação do sorteio, será necessário informar dados de nome completo, 
nacionalidade, número do CPF, número do documento de identidade com o órgão 
expedidor e data de expedição, data de nascimento, endereço completo, telefone 
de contato, profissão ou ramo de atividade, PPE e dados bancários (conta corrente).

Caso o cliente não possua conta corrente será realizado o crédito via OP no Banco 
Santander e o cliente poderá sacar o prêmio em qualquer agência do banco.

A CDF reserva-se o direito de alterar a promoção a qualquer tempo, desde que 
observados os procedimentos previstos nas normas expedidas pela SUSEP.

Título de Capitalização da modalidade Incentivo emitido pela Icatu Capitalização S.A. 
inscrita no CNPJ sob o nº 74.267.170/0001-73, SUSEP nº 15414.900237/2019-16. 
A aprovação do Título de Capitalização pela SUSEP não implica, por parte da Autarquia, 
em incentivo ou recomendação à sua aquisição, representando, exclusivamente, 
sua adequação às normas em vigor. Serviço de Informação ao Cidadão SUSEP: 0800 
021 84 84 (dias úteis, das 09h30 às 17h) ou acesse www.susep.gov.br. Ouvidoria 
Icatu Seguros: 0800 286 0047.

E COMO RECEBEREI MEU PRÊMIO?
Caso você seja sorteado, informaremos, via carta ou telefone, o que você deve 
fazer para retirar seu prêmio. Depois disso, você receberá um crédito em conta 
corrente ou uma ordem de pagamento bancária. Os documentos que deverão ser 
encaminhados à Assistência Residencial são: CPF, identidade, comprovante de 
residência e dados bancários quando a conta corrente for do banco Santander.



Assistência Parceira:


