
O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE 
O SEGURO GARANTIA ESTENDIDA

Coberturas e exclusões
Coberturas e exclusões são cláusulas fundamentais do seu contrato, pois 
explicam o que pode ser coberto e o que não pode ser coberto pelo seu 
seguro. Elas são informadas no bilhete de seguro. 
Essas informações também podem ser obtidas por meio de sua seguradora.
Exija a informação antes de contratar. Consulte e esclareça as suas dúvidas.

É opcional
A contratação do Seguro Garantia Estendida é opcional e você pode 
desistir em até sete dias corridos, contados a partir da data da contratação, 
com direito à devolução integral do valor pago.

Adquirir o seguro não gera desconto no produto
O vendedor não pode oferecer um desconto no produto que você está 
comprando “desde que” você leve também o Seguro Garantia Estendida. 
Você decide comprar o produto e o seguro separadamente e por vontade 
própria.

É supervisionado pela Susep
A comercialização do seguro é fiscalizada pela Superintendência de 
Seguros Privados (Susep).
Para entrar em contato com a Susep, acesse o site www.susep.gov.br ou 
ligue para 0800 021 8484.

Exemplo:

Veja como funciona o prazo de garantia para um produto 
com garantia legal obrigatória de 90 dias, garantia contratual 

de 9 meses e Seguro Garantia Estendida de 2 anos.
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No exemplo acima, se o produto der defeito em até 90 dias, 
você utilizará a garantia legal. Se o defeito ocorrer após 90 dias, 

mas dentro dos 9 meses seguintes, você utilizará a garantia contratual. 
E se o produto der defeito nos 2 anos após esse período, 

você utilizará o Seguro Garantia Estendida.

Toda televisão ou qualquer eletrônico vendido 
já vem com garantia.

Conheça as diferenças entre Garantia Legal, 
Garantia Contratual e Seguro Garantia Estendida.

www.OSEGUROGARANTIAESTENDIDA.org.br www.OSEGUROGARANTIAESTENDIDA.org.br



Quem dá valor ao que adquire
sabe que não custa nada se 

manter bem informado

 o QUE É Garantia Legal?

O QUE É O SEGURO GARANTIA ESTENDIDA?

 o QUE É GARANTIA CONTRATUAL?

É a garantia que você tem por direito, estabelecida pelo 
Código de Defesa do Consumidor.

É o seguro utilizado para ampliar o prazo da garantia 
legal e contratual de produtos como eletrodomésticos, 
eletroportáteis, eletrônicos e celulares.

AH, E NÃO SE ESQUEÇA DE LER 
O BILHETE De SEGURO!

atenção!

 É muito importante que você leia o bilhete de 
Seguro Garantia Estendida quando adquiri-lo. Nele 
constam informações importantes, como condições 
gerais, orientação em caso de defeito no produto e 
telefones de contato da seguradora.
É fundamental também que você leia a garantia 
contratual constante no certificado do fabricante.

Caso tenha dúvida no ato da contratação, 
peça ajuda ao vendedor.
Caso tenha dúvida após a contratação, 
entre em contato com a seguradora. 
É importante obter informações sobre o seguro 
para realizar uma compra consciente.
Antes de contratar o Seguro Garantia Estendida, 
esclareça todas as suas dúvidas.

Para saber mais sobre o Seguro Garantia Estendida, 
acesse: www.OSEGUROGARANTIAESTENDIDA.org.br

QUAL O BENEFÍCIO DE CONTRATAR O
SEGURO GARANTIA ESTENDIDA?

Ao adquirir o Seguro Garantia Estendida você 
mantém seu produto protegido por mais tempo;      
e se ele apresentar algum defeito:

terá o conforto de não se preocupar com orçamentos ou 
contratação de técnicos. A seguradora cuidará disso;

você contará com a tranquilidade de um atendimento 
ágil e especializado para o reparo ou a troca de seu 
bem;

terá economia caso seu produto apresente defeito, pois 
o custo do seguro é mais baixo que o custo de um único 
reparo.

É a garantia que pode ser oferecida pelo fabricante com 
o objetivo de conferir ao consumidor uma proteção após 
o vencimento da garantia legal. 
A duração dessa garantia é variável. Confira no ato da 
compra se o produto possui a garantia contratual e qual 
o seu período de duração. 
Verifique se existem distintos prazos de garantia 
contratual para diferentes peças e componentes do 
produto que você comprou.


