
Allianz Hotéis

Seguros de A a Z.

Simples e completo, o 
Allianz Hotéis foi criado 
a pensar na estabilidade 
do seu negócio. 

Conheça algumas das vantagens 
que o Allianz Hotéis lhe oferece 
e contacte já o seu Mediador de 
Seguros!

Muito abrangente

- Inclui uma cobertura de roubo para bens de 
Clientes e Empregados;

- Garante automaticamente objetos artísticos com 

- Compreende bens de terceiros à guarda;

- Cobre bens alimentares e provisões,  incluindo 
bens refrigerados;

- Abrange todas as instalações mesmo que situadas 
ao ar livre, desde que adaptadas para esse fim.

Companhia de Seguros Allianz 
Portugal, S.A.

Allianz Hotéis

Um seguro 5 estrelas.

www.allianz.pt

Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.
R. Andrade Corvo, 32
1069-014 Lisboa
Telefone: +351 213 165 300
Telefax: +351 213 165 570
e-mail: info@allianz.pt

CRC Lisboa 2977
Pessoa Coletiva 500 069 514 32
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Allianz Hotéis Allianz Hotéis

Conhecer as nossas condições para o seu negócio 
não poderia ser mais fácil.  
Com apenas 4 dados podemos disponibilizar-lhe 
uma simulação: 
- Localização; 
- Ano de construção/reconstrução;
- Capital seguro para edifício e conteúdos;
- Capital seguro para as coberturas opcionais.

Consulte o seu Mediador Allianz e 
saiba quais as coberturas e capitais 
mais indicados para o seu negócio.

Proteção complementar

A continuidade do seu negócio é nossa prioridade.  
Em complemento à cobertura do património poderá 
incluir outras coberturas que aumentam a sua 
segurança, nomeadamente: 

- Perda de lucros em consequência de um dano 
material , como um incêndio ou uma inundação,  por 
um período de 12 meses;
- Responsabilidade civil, proprietário e exploração, 
incluindo indemnizações por intoxicação alimentar e 
danos em bens de clientes deixados a cargo do hotel.

Para mais informações sobre as nossas soluções  de 
seguros fale com o seu Mediador Allianz ou vá a 
www.allianz.pt

Um seguro com muito 
requinte

Fácil de contratar

O Allianz Hotéis é o seguro multirriscos de que 
necessita para dar ainda mais glamour ao seu 
negócio.

Desde a cobertura base de incêndio às coberturas 
orientadas essencialmente para a atividade hoteleira, 
o Allianz Hotéis oferece-lhe a melhor proteção, com 
limites de indemnização elevados.

Em todas as áreas

Destinado a estabelecimentos hoteleiros de todas 
as categorias, o Allianz Hotéis segura todo o recinto, 
incluindo:

- Acessos;
- Zonas comuns;
- Quartos e apartamentos;
- Instalações de lazer;
- Estacionamentos.

Só tem de cumprir os regulamentos e normativos 
exigidos por Lei.

Garanta a sustentabilidade do seu 
negócio aliando-se a um parceiro 
sólido e de confiança: a Allianz.




