Allianz Auto

Companhia de Seguros
Allianz Portugal, S.A.

Allianz Auto.
Simples, completo e
criado a pensar em si.

À medida das suas necessidades
O Allianz Auto dispõe de 6 módulos
pré-estabelecidos de coberturas, que permitem
escolher com exatidão o grau de segurança mais
conveniente para si.

Assistência 24 horas por dia
www.allianz.pt
Assistência ao seu automóvel e ocupantes a
partir da porta da sua casa. O Allianz Auto inclui
também o serviço de Assistência ao Sinistro
Automóvel, para o ajudar em caso de acidente,
orientando-o nos procedimentos a tomar. O serviço
funciona por telefone e, em alguns locais, também
presencialmente.

Viatura de Substituição por Avaria
Nos módulos RC Mais, DP Base, DP Mais e DP Mais
Sem Franquia, a Allianz disponibiliza-lhe uma
viatura de substituição durante a reparação do
seu automóvel (disponível 2 vezes por ano, por
um período máximo de 5 dias).

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
Capital Social €39.545.400
CRC Lisboa 2977
Pessoa Coletiva 500 069 514

O seguro que vai consigo
para todo o lado.
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Contacte já o seu Mediador Allianz
e conheça as vantagens que o
Allianz Auto tem para si.

Não dispensa a consulta de informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
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A melhor companhia
na estrada

Sempre protegido

O que esperar em caso
de acidente

O Allianz Auto é o seguro automóvel que está
sempre a seu lado: protege-o a si sempre que
precisar, com a garantia da reposição de danos
que possam ocorrer, sejam da sua responsabilidade
ou não. Ter um seguro Allianz Auto é ir mais além
do que é obrigatório por Lei.
É também a certeza de ter à sua disposição um
conjunto completo de serviços que lhe serão úteis
nos momentos em que mais necessita: quando os
imprevistos acontecem.

Coberturas

RC RC
RC
DP
DP DP Mais
Base Mais Perda Base Mais Sem
Total
Franquia

Responsabilidade Civil (RC)
Ocupantes
Assistência em Viagem
Proteção Jurídica
Quebra Isolada de Vidros
Privação de Uso por Avaria
RC Complementar
Perda Total
Furto ou Roubo
Incêndio, Raio ou Explosão
Fenómenos da Natureza
Queda de Aeronaves
Privação de Uso por Acidente
Choque, Colisão, Capotamento
Greves, Vandalismo e Terrorismo
Valor de Substituição em Novo*
Bagagens
*Garantia válida apenas para veículos novos, durante os seus primeiros 2 anos.

Com o AllianzAuto pode escolher o nível de
proteção que necessita (quer em Responsabilidade
Civil (RC), quer em Danos Próprios (DP)), de acordo
com as suas necessidades de segurança.

Proteja-se enquanto conduz.
A Allianz está ao seu lado
quando mais precisa.

São seis módulos de coberturas - RC Base, RC Mais,
RC Perda Total, DP Base, DP Mais e DP Mais Sem
Franquia - onde é possível obter a melhor proteção.
Em qualquer das opções, a Allianz assume o
pagamento dos prejuízos que ocorram, de acordo
com o nível de proteção contratado.
Os módulos mais económicos destinam-se a
prejuízos causados a terceiros, mas pode compor
a sua apólice optando por módulos que incluem
garantias de Danos Próprios cobrindo, dessa forma,
as despesas resultantes da reparação do seu
automóvel.

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

Disponibilidade Total
Temos uma equipa de técnicos sempre disponível
para o auxiliar, à distância de um telefonema, que lhe
garantem o seguinte:
- Envio de um técnico ao local do acidente ou
esclarecimentos telefónicos sobre os procedimentos
a efetuar;
- Em caso de avaria, e caso seja possível, efetuamos a
reparação no local;
- Reboque do veículo para a sua oficina;
- Ajuda para pequenos contratempos (substituição
de pneus ou perda de chaves).
Estes serviços estão disponíveis 24 horas por dia,
através do número 800 201 833.

Comodidade e Conforto
Nas opções de Danos Próprios, a Allianz recomenda
a utilização da Rede Convencionada de Oficinas para
reparar o seu veículo.
Entre outras vantagens, a escolha desta rede
permite-lhe usufruir de:
- Viatura de cortesia pelo tempo de reparação;
- Franquias mais baixas.
Para saber quais são as oficinas mais próximas de si:
- Ligue 213 165 300 de 2ª a 6ª feira, das 8h30 às19h00;
- Navegue em www.allianz.pt;
- Consulte via mobile em m.allianz.pt

