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TIM PROTECT SEGURANÇA 

Agora você fica por dentro  
de todos os detalhes  
da sua oferta 

Com o TIM PROTECT SEGURANÇA, o administrador/contratante protege seu 
computador, smartphone ou tablet contra as diversas ameaças virtuais 
(Antivírus), controla o tempo de uso do computador e internet de seus 
colaboradores, escolhe quais sites podem ser acessados e localiza, bloqueia e 
apaga todo o conteúdo dos smartphones ou Tablets em caso de perda ou 
roubo, através da funcionalidade de Antirroubo. 

Mecânica da Oferta 
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IMPORTANTE: 
Os valores cobrados poderão ser reajustados a cada 12 (doze) meses, contados da data do lançamento 
comercial do plano, ou na menor periodicidade permitida em lei, de acordo com a variação do IGP-DI no 
período ou outro que venha a substituí-lo. 
 

Serviço disponível para todos os segmentos corporativos, de acordo com as 
capacidades de armazenamento a seguir: 

Plano / Pacote / 
Serviço 

TIM Protect 
Segurança 

Preço com desconto 

R$5,90 

Valor do serviço por usuário (acesso): 
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Vigência: 

O serviço TIM PROTECT SEGURANÇA é válido para contratações realizadas até 31/03/2017, podendo ser 
cancelado a qualquer momento, sem a aplicação de multa. 

Habilitação do serviço: 

A habilitação do serviço ocorrerá após o período máximo de 3 dias a partir da solicitação do cliente via canais de 
venda. Após a solicitação de ativação do serviço, o administrador receberá no e-mail cadastrado nos sistemas da 
TIM, um e-mail de boas-vindas para o serviço. O e-mail de boas-vindas conterá um link para que o administrador 
defina sua senha a fim de viabilizar o acesso à interface web do TIM PROTECT SEGURANÇA e posterior cadastro 
do e-mail e sobrenome dos colaboradores/acessos que ativarem o serviço. Dessa forma, quando o administrador 
ingressar pela primeira vez no TIM Protect Segurança, ele, obrigatoriamente, deverá fornecer o e-mail e 
sobrenome dos colaboradores da Empresa para que eles recebam o mesmo e-mail de definição de senha e, 
consequentemente, acesso ao serviço. 

Cobrança: 

Feita através da conta TIM da sua empresa. 

Prazo de Permanência: 
Para adquiri-la, sua empresa deverá concordar em permanecer nela pelo prazo mínimo de 24 meses assinando o 
nosso contrato de permanência. 

Elegibilidade: 

O TIM PROTECT SEGURANÇA é válido para:  
 
• Clientes Liberty Web  
• Clientes Liberty Web Empresa 


