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Allianz Proteção Infantil. 
Abrangente, solidário    
e criado a pensar             
em si e nos seus filhos.
Contacte já o seu Mediador Allianz   
e conheça as vantagens que o Allianz 
Proteção Infantil lhe oferece.

Allianz Proteção Infantil

De fácil subscrição

Estruturado em 2 Módulos de Coberturas e Capitais,  
o Allianz Proteção Infantil tem soluções que garantem 
os riscos mais comuns (em caso de acidente ou danos 
causados a terceiros) que podem acontecer às crianças 
e jovens.

Proteja os seus e seja solidário

O Allianz Proteção Infantil está consigo e com os seus 
filhos enquanto estes descobrem o mundo. 
Mas vai mais além, uma vez que também ajuda a UNICEF 
a proteger crianças desfavorecidas.

Todos os anos, a Allianz entrega à UNICEF o valor 
correspondente a 70% da rentabilidade obtida com  
o Allianz Proteção Infantil. 
Ofereça aos seus filhos a segurança do Allianz Proteção 
Infantil e ao mesmo tempo contribua para que outras 
crianças tenham dias mais felizes.

Companhia de Seguros Allianz 
Portugal, S.A.

Allianz Proteção
Infantil

Crescer com segurança.

Ao adquirir este 
produto está também 
a apoiar a UNICEF.

Desde 1991, a Allianz  
já entregou à UNICEF  
mais de 1 milhão de Euros.



Proteção dos 0 aos 24

Allianz Proteção Infantil

Descobrir o mundo, começar a andar, aprender a falar, 
brincar e estudar são etapas importantes na vida dos 
seus filhos, por isso dê-lhes a liberdade que precisam 
para crescer, oferecendo-lhes a melhor proteção para  
todas as suas atividades.

O Allianz Proteção Infantil seguirá os passos dos seus 
filhos desde bebés até aos seus 24 anos, e se o  
imprevisto acontecer, conte com o Allianz Proteção 
Infantil para o ajudar.

O Allianz Proteção Infantil disponibiliza-lhe 2 módulos 
de cobertura para proteção dos seus filhos. 
A diferença entre os módulos está nos capitais e no  
valor dos subsídios que a Allianz irá pagar por cada 
acidente. 

Esteja ao lado 
dos seus filhos

Allianz Proteção Infantil

Se ocorrer um acidente que obrigue o seu filho a ficar 
em repouso é natural que tenha de ficar com ele para o 
ajudar a recuperar.
 Nestas situações poderá contar com o Allianz Proteção 
Infantil para o ajudar a minimizar as suas preocupações 
financeiras e a concentrar-se apenas no essencial:  
o bem-estar do seu filho.

 Sempre que os seus filhos necessitarem de 
acompanhamento clinicamente aconselhado, a Allianz 
irá atribuir um subsidio de assistência ao pai, à mãe  
ou a uma pessoa equiparada.

 Além disso o  Allianz Proteção Infantil garante também 
um subsídio diário em caso de internamento  
hospitalar das crianças.

Útil quando as 
brincadeiras correm 
menos bem

Allianz Proteção Infantil

Imagine que durante um jogo amigável de futebol, 
um dos seus filhos chuta a bola e parte um vidro 
da janela do seu vizinho. Com o Allianz Proteção 
Infantil, não vai ter de se preocupar com a despesa. 

A responsabilidade pela reparação é sua, mas a 
Allianz irá reembolsá-lo pelo valor de substituição  
do vidro do seu vizinho.

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

Decida com o seu Mediador qual a melhor opção para os seus filhos: 

Coberturas / Módulos
Capitais

1 2
Invalidez Permanente 25.000,00€ 75.000,00€
Subsídio Diário por Assistência 7,50€ 25,00€
Subsídio Diário por Hospitalização 10,00€ 37,50€
Despesas de Tratamento 2.500,00€ 7.500,00€
Responsabilidade Civil (com franquia de 100€/sinistro) 2.500,00€ 3.750,00€
Despesas de Salvamento e Busca (gratuita) 1.000,00€ 1.000,00€
Valor anual do seguro por criança 30,00€ 60,00€


