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Companhia de Seguros Allianz 
Portugal, S.A.

Allianz Família

Para aqueles que adora.



A solução para as  
grandes questões

Qual é o nosso bem mais precioso? Aquele que 
protegemos com todas as nossas forças? A família. 
Mas o que será do futuro da nossa família se algo 
acontecer?

Sabemos que estas são as questões que preocupam 
quem tem marido ou mulher e filhos. É importante 
saber que as pessoas que mais amamos estão 
protegidas perante os imprevistos, saber que a 
estabilidade financeira do nosso agregado familiar 
não será abalada por uma situação inesperada.

Mas e se ao invés de se limitar a pensar no que 
poderá acontecer, porque não fazer já alguma coisa 
para salvaguardar o futuro daqueles que mais ama?

O Allianz Família é a resposta para quem procura 
assegurar o bem-estar do seu agregado familiar.

Quando o imprevisto acontece temos de ter do 
nosso lado alguém em quem possamos confiar. 
Aqui, a Allianz configura-se como o parceiro ideal.

Procure-nos. O Allianz Família é uma solução 
claramente económica e fácil de contratar.

Poderá contar com  a Allianz para o ajudar a preparar 
o futuro dos mais novos com o Allianz Poupança 
Jovem.
 
Com um mínimo de 10€ por mês ou 50€ por ano, 
poderá ensiná-los a poupar  e a construir, pelas suas 
próprias mãos, os alicerces para o seu futuro, com 
determinação, rentabilidade e eficácia.

Proteção extra para os seus filhos
 
E porque queremos que o Allianz Família seja uma 
solução muito completa, a Allianz dá-lhe ainda a 
possibilidade de complementar a segurança dos 
seus filhos, quando acontecem aqueles acidentes 
típicos das traquinices dos jovens, subscrevendo em 
simultâneo o seguro Allianz Proteção Infantil.

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

Allianz Família Allianz Família

Allianz  Família. Para aqueles que 
adora, a quem nada pode faltar.

A pensar nos  
mais novos


