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Allianz
Mercadorias
Protegidas, onde quer que vá!

Seguros de A a Z.

Allianz Mercadorias
Subject line Lorem Ipsum

Proteja as suas
Mercadorias!
O transporte de mercadorias está sempre sujeito a
riscos que são proporcionais à duração da viagem e ao
tipo de transporte utilizado.
Assim, para fazer face a possíveis imprevistos, quer
as mercadorias a transportar sejam suas ou dos seus
Clientes, o Allianz Mercadorias é a solução que procura.

Vantagens do Allianz
Mercadorias
- 2 soluções distintas de acordo com o tipo de
transportes que a sua empresa pratica, de modo a
garantir-lhe a melhor proteção;
- Na cobertura de Furto ou Roubo, garantimos 100% do
capital seguro e apresentamos uma franquia fixa por
sinistro;

Mercadorias Próprias
O Allianz Mercadorias dispõe de um conjunto de
coberturas base que protegem as mercadorias de
uma longa lista de riscos a que estão sujeitos durante
o transporte, nomeadamente: Mau tempo, Colisão,
Capotamento, Naufrágio, Explosão, Quebra ou
Derrame.
Oferece-lhe ainda um conjunto de coberturas opcionais
que permitem adequar o seguro ao seu negócio,
dando-lhe maior proteção. Entre as coberturas
opcionais destacamos: Roubo, Cargas e Descargas,
Greves, Molhadelas.
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Fique ainda a saber, que sem qualquer custo adicional,
o Allianz Mercadorias, disponibiliza-lhe uma cobertura
extra muito útil ao seu negócio:
Gastos de salvamento, recuperação ou
proteção dos seus bens/mercadorias.
Em substituição poderá contratar a modalidade
"All Risks" que irá proteger as mercadorias contra
um elevado número de riscos, que incluem os já
mencionados.

Mercadorias de Terceiros
Seja em Portugal ou no Estrangeiro, o Allianz
Mercadorias será uma mais valia para a sua empresa de
transportes.
Para o ajudar a amenizar os inconvenientes que advêm
de um acidente que leve à perda ou a danos nas
mercadorias dos seus Clientes, conte com o Allianz
Mercadorias.
Em caso de perda ou danos na carga, cuja
responsabilidade seja imputada à sua empresa ou
empregados no exercício da sua atividade como
Tranportador Rodoviário de Mercadorias, a Allianz irá
ajudá-lo a suportar os prejuízos causados ao Cliente por
essa perda ou dano.
Nesta modalidade, a cobertura base de
Responsabilidade Civil do Allianz Mercadorias é ainda
extensível a:
Avarias do sistema de frio
Roubo
Gastos com Remoção e/ou Destruição de
destroços
Para mais informações sobre esta e outras soluções
Allianz consulte o seu Mediador ou vá a www.allianz.pt.
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