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Companhia de Seguros Allianz 
Portugal, S.A.

Allianz Acidentes
Pessoais

Porque para imprevisto,  
já bastam os imprevistos.



Os imprevistos fazem 
parte da sua vida
A vida é mesmo assim: cheia de surpresas.  
E se nenhum de nós pode fazer nada quanto a isso, 
cabe a cada um proteger-se contra os prejuízos e 
incómodos que os imprevistos podem trazer.

Todos os anos, um conjunto diversificado de 
acidentes afeta centenas de milhares de pessoas 
em Portugal, por vezes temporariamente, outras 
de forma permanente. E estes acidentes são uma 
realidade que não devemos ignorar.

Esteja a trabalhar ou a descansar, proteja-se a si e  
aos seus com o Allianz Acidentes Pessoais. 

É o seguro que lhe permite concentrar todas as suas 
forças na sua recuperação e relegar para segundo 
plano as preocupações com dificuldades financeiras 
que podem surgir depois de um acidente.

Decida com o seu Mediador Allianz 
qual a melhor opção para si. 

Módulo Simples
Protege-o dos prejuízos financeiros decorrentes de 
um acidente que o impeça de prosseguir a sua vida 
normal. 
Em casos mais graves em que ocorra Morte,   
garante proteção aos beneficiários do contrato.

Módulo Alargado

Ajuda-o a fazer face a prejuízos financeiros, 
decorrentes de um acidente que o impeça de 
prosseguir a sua vida normal.
 
Inclui ainda um capital adicional por Grande 
Invalidez, o pagamento de despesas com reabilitação 
ou com cirurgia reconstrutiva resultante do acidente 
que causou a invalidez, bem como Assistência em 
Viagem se se encontrar em viagem ao estrangeiro.

Coberturas Facultativas

Módulo Simples e Alargado: 
•	 Assistência no Domicílio;
•	 Despesas de Tratamento;
•	 Subsídios diários por Incapacidade 

Temporária e/ou Hospitalização.

Módulo Alargado:
•	 Morte, que inclui: 

 - Indemnização por Morte; 
 - Indemnização por Morte Simultânea  
da Pessoa Segura e Cônjuge; 
 - Despesas de Funeral; 
 - Despesas de Trâmites Legais;

•	 Morte por Acidente de Circulação;
•	 Invalidez Permanente para o exercício  

da profissão.

Proteção Complementar
 
Para crianças e jovens até aos 24 anos, a Allianz 
disponibiliza o Allianz Proteção Infantil.

Para mais informações sobre esta e 
 outras soluções Allianz consulte o  
seu Mediador ou vá a www.allianz.pt.

Allianz Acidentes Pessoais Allianz Acidentes Pessoais

Agora a Assistência em Viagem  
é ainda mais abrangente!


