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COMO SOLICITAR

Acesse o nosso site, compareça a uma Loja de Atendimento mais 
próxima ou ligue para o 116 para registrar o dano em, no máximo, 
90 (noventa) dias após a data de ocorrência. Lembre-se que somente o 
titular ou seu representante legal pode solicitar.

O QUE É NECESSÁRIO INFORMAR

• Características gerais do(s) equipamento(s), tais como marca e 
modelo;

• Data e hora da ocorrência;
• Problema apresentado pelo aparelho elétrico  após a falha na rede 

de energia;
• O acesso ao medidor e às instalações elétricas do local deve ser 

liberado para o técnico.

Caso a conta de energia esteja em nome de pessoa jurídica, 
o responsável deve apresentar o contrato social e a documentação 
do representante legal. Se não for o representante legal, é necessário  
apresentar a procuração.

Caso seja o inquilino do imóvel ou tenha comprado o imóvel 
recentemente, apresente o contrato de aluguel  ou o contrato 
de compra e venda, respectivamente, com firmas reconhecidas.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Após o registro da solicitação, entraremos em contato para agendar 
a visita, que deverá ser realizada em até 10 (dez) dias corridos 
ou 1 (um) dia útil nos casos de equipamentos utilizados para  
o acondicionamento de alimentos perecíveis ou medicamentos.

Em até 15 (quinze) dias após a visita ou, na falta desta, a partir da 
data da solicitação de ressarcimento, você receberá  uma carta 
com o parecer da distribuidora. Esse prazo fica suspenso enquanto 
houver pendência da sua responsabilidade.

IMPORTANTE
Você não será indenizado nos casos em que houver lucros cessantes 
ou outros danos emergentes; ou caso conserte o aparelho antes da 
vistoria da distribuidora. 

Para mais informações, acesse o nosso site.
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SIGA NOSSAS DICAS DE SEGURANÇA:  
Ao construir ou reformar, respeite as 
distâncias de segurança da rede elétrica.


