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Allianz Comércio e 
Serviços. Flexível, 
completo e criado a 
pensar no seu negócio.

As coberturas que precisa

Um conjunto de coberturas Base, com a possibilidade 
de subscrição de outras coberturas e capitais, mais de 
acordo com as características do seu negócio.

Opções de contratação sem franquias

Com o  Allianz Comércio e Serviços tem a 
possibilidade de subscrever o seu seguro com ou sem 
franquias.

Assistência 24 horas

O Allianz Comércio e Serviços também tem para si 
um serviço de assistência técnica ao domicílio, que 
disponibiliza, em 24 horas, um técnico especializado 
para proceder a pequenas reparações (até 1.500€).
Basta ligar:
- 213 165 300 (dias úteis das 8h30 às 19h00);
- 800 202 875 (dias úteis das 19h00 às 8h30 e fins de 
semana e feriados 24h).

Allianz Comércio e Serviços

Companhia de Seguros Allianz 
Portugal, S.A.

Allianz Comércio
e Serviços

Seguros de A a Z.

Bons negócios são
negócios seguros.Contacte já o seu Mediador Allianz e 

conheça as vantagens que o 
Allianz Comércio e Serviços tem para o 
seu negócio.



Bens seguros são a 
garantia de um negócio 
seguro

Allianz Comércio e Serviços

Com coberturas base que englobam os danos 
mais frequentes, o Allianz Comércio e Serviços 
adapta-se facilmente a diferentes necessidades de 
segurança e proteção, sendo possível subscrever 
outras coberturas e capitais, tendo em conta as 
características próprias de cada negócio.

A uma cobertura base, é possível adicionar 
coberturas complementares, mais adequadas à sua 
empresa, como por exemplo:

- Danos por Água;
- Riscos Elétricos (para conteúdo);
- Furto ou Roubo;
- Tempestade e Inundações;
- Quebra de Vidros;
- Equipamento Eletrónico;
- Avaria de Máquinas;
- Deterioração de Produtos Refrigerados;
- Fenómenos Sísmicos;
- Prejuízos Indiretos.

Além das coberturas complementares existentes, 
o Allianz Comércio e Serviços oferece descontos 
especiais na adoção de medidas de proteção contra 
roubo e incêndio  do seu estabelecimento. Para que 
se preocupe apenas com a gestão do seu negócio, 
as declarações de valores do imóvel e conteúdos 
podem ser atualizados automaticamente.

Assistência em 24 horas!

Soluções                       
Personalizadas

Allianz Comércio e Serviços

Consigo quando mais 
precisa

Allianz Comércio e Serviços

Um seguro Multirriscos é essencial para garantir a 
estabilidade e o desenvolvimento do seu negócio, 
evitando que os imprevistos e eventuais prejuízos 
comprometam a gestão diária da sua atividade 
profissional.

O Allianz Comércio e Serviços é um seguro 
Multirriscos destinado a todo o tipo de 
estabelecimentos comerciais ou empresas de 
serviços, com um conjunto de garantias que vão ao 
encontro de diferentes necessidades de segurança.

Micro e Pequenas empresas
Desde que o património não ultrapasse os 
2.500.000€, o Allianz Comércio e Serviços pode 
ser subscrito por micro e pequenas empresas de 
Serviços, Comércio e Restauração (excluindo hotéis).

Para empresas com maior dimensão ou cuja 
atividade não se inclua nas acima mencionadas, 
recomendamos o seguro Allianz PME’s.

Na ocorrência de um sinistro, a Allianz disponibiliza:
- Reparação de estragos nas paredes ou recheio do 
seu estabelecimento;
- Prestação de cuidados médicos aos seus 
Empregados e Clientes em caso de ferimento 
provocado por acidente ou roubo;
- Cobertura dos prejuízos materiais ou danos 
corporais provocados acidentalmente por si;
- Envio de um técnico especializado para reparações;
- Apoio a organização do transporte de mobiliário ou 
equipamento.

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


