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

Allianz Casa
Dá à sua casa toda a importância que ela tem para si.

Com o Allianz Casa tem:
• A proteção que precisa
• Profissionais qualificados sempre disponíveis para o ajudar
• Assistências que se adaptam a si



Proteja bem o lugar que 
melhor o protege.
 
Sabemos que mais do que quatro paredes, a sua casa é o lugar 
mais importante do mundo. Um lugar onde cabe o seu 
património, a sua família, a sua vida. 
Se sempre contou com a sua casa para o manter seguro, 
conte agora com o Allianz Casa para ter a certeza de estar 
bem protegido.
 

Escolha simplicidade 
e facilidade.
 
Além de maior segurança e simplicidade a preços mais 
competitivos, o Allianz Casa dá-lhe a liberdade de escolher 
o módulo que mais se adequa a si e à sua casa.

Tudo isto com um processo de compra fácil. Basta que nos diga:

Um seguro com que pode 
sempre contar.

Seja qual for o módulo de coberturas que escolher, terá sempre 
disponíveis coberturas de Assistência e Proteção Jurídica.

Os serviços de Assistência do Allianz Casa acompanham 
as suas necessidades.

Para ter acesso aos serviços de assistência do Allianz Casa, 
só precisa de ligar para o 213 165 300.

A Allianz disponibiliza-lhe um conjunto alargado de 
assistência para o ajudar em todas as situações na sua casa.

Conheça os serviços de assistência que o Allianz Casa 
lhe oferece:
 - Assistência ao Domicílio;
 - Assistência Informática;
 - Reparação e Substituição de Eletrodomésticos;
 - Serviços de Bricolage;
 - Envio de Técnico para Reparação 
 de Eletrodomésticos.

Tudo para dar à sua casa toda a proteção que ela precisa.

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

Assistências que 
se adaptam a si.

Allianz Casa Allianz Casa

• BASE: Oferece as coberturas essenciais para a sua 
casa, como incêndio, roubo, tempestades e quebra 
de vidros.

• MAIS: Além das coberturas essenciais, também 
segura a sua casa contra os inconvenientes causados 
por situações que envolvam água, eletricidade 
e vandalismo.

• EXTRA: É a proteção mais completa para a sua casa.

O módulo de coberturas pretendido;

O código postal;

Tipo, uso e m2;

Forma de pagamento.


