
Simples & flexível:  
um seguro como tudo deveria ser

ALLIANZ 
CAMINHÃO



Quando algo inesperado acontecer você precisa ter  
a certeza que tudo ficará bem.  
Seu caminhão está exposto a todo tipo de risco. Por isso, na Allianz, você pode 
escolher entre 6 ofertas com o que precisa para proteger seu veículo. 

Seja qual for o seu estilo de viagem, temos a opção de reboque necessária 
pra acompanhar o seu ritmo.

Mas antes de tudo, vamos definir qual tipo  
de cobertura mais combina com você!

• Proteção para Terceiros: se você é do tipo que busca por um seguro simples, 
que proporciona proteção para imprevistos e acidentes contra terceiros, 
esta é a oferta para você. Aqui, você conta com cobertura de vidros, faróis e 
retrovisores, lanternas e assistência 24h para o seu caminhão.

• Proteção Completa: segurança, tranquilidade e proteção estão em primeiro 
lugar?! Então, temos 5 ofertas para atender as suas necessidades! Proteção 
para você, seu caminhão e terceiros, além de contar com as coberturas de 
vidros, faróis e retrovisores, lanternas, guincho e assistência 24h para o seu 
caminhão.

ALLIANZ CAMINHÃO



ALÉM DE ESCOLHER UMA DAS NOSSAS OFERTAS, VOCÊ    
TAMBÉM PODE CONTAR COM COBERTURA ADICIONAL PARA:

ACESSÓRIOS GERAIS

Coberturas Essencial Básico Ampliado Completo Master Exclusivo

Casco - %FIPE %FIPE %FIPE %FIPE %FIPE

RCF - Danos Materiais R$ 200.000 R$ 50.000 R$ 100.000 R$ 150.000 R$ 300.000 R$ 500.000

RCF - Danos Corporais R$ 400.000 R$ 50.000 R$ 100.000 R$ 150.000 R$ 500.000 R$ 1.000.000

RCF - Danos Morais R$ 60.000 R$ 10.000 R$ 20.000 R$ 30.000 R$ 80.000 R$ 150.000

APP - Morte R$ 20.000 R$ 10.000 R$ 10.000 R$ 20.000 R$ 20.000 R$ 20.000

APP - Invalidez R$ 20.000 R$ 10.000 R$ 10.000 R$ 20.000 R$ 20.000 R$ 20.000

Assistência 24h Plano 1 ou 2 Plano 1 ou 2 Plano 1 ou 2 Plano 1 ou 2 Plano 1 ou 2 Plano 1 ou 2

Guincho 200 Km ou  
1.000 Km

200 Km ou  
1.000 Km

200 Km ou  
1.000 Km

200 Km ou  
1.000 Km

200 Km ou  
1.000 Km

200 Km ou  
1.000 Km

Vidros Plano 1 Plano 1 Plano 1 Plano 1 Plano 1 Plano 1

Acessórios Gerais -

R$ 100 a 60% do 
valor do veículo 
na FIPE (limitado 

a R$ 250 mil)

R$ 100 a 60% do 
valor do veículo 
na FIPE (limitado 

a R$ 250 mil)

R$ 100 a 60% do 
valor do veículo 
na FIPE (limitado 

a R$ 250 mil)

R$ 100 a 60% do 
valor do veículo 
na FIPE (limitado 

a R$ 250 mil)

R$ 100 a 60% do 
valor do veículo 
na FIPE (limitado 

a R$ 250 mil)

PARA QUEM 
BUSCA O 

MÁXIMO DE PROTEÇÃO

CONFIRA AS NOSSAS 6 OFERTAS E ESCOLHA       
QUAL COMBINA MAIS COM AS SUAS NECESSIDADES.

EXCLUSIVO 
RCF

São considerados como acessórios gerais no 
Produto Auto Caminhão os itens:

A) Plotagem/Envelopagem para veículos
Plotagem/Envelopagem estará coberta somente em casos de 
indenização parcial ou integral do veículo, sendo os danos causa-
dos à mesma condizentes com os danos sofridos pelo veículo.

B) Carroçaria
Entende-se por carroçaria o baú e/ou caçamba de madeira 
que não possua chassi próprio e cuja Importância Segurada 

não ultrapasse 50% da Importância Segurada do cavalo/
cabine do veículo.

C) Terceiro /Quarto eixo
Em caso de terceiro e quarto eixo é necessário que o docu-
mento do veículo esteja atualizado com estas informações, 
para que seja possível a contratação de cobertura.

D) Pneus e Rodas especiais
Estes itens podem ter cobertura contratada, desde que os 
mesmos não sejam itens de série do veículo, ou seja, não 
façam parte do modelo original do mesmo.

E) Equipamentos
Estarão cobertos os equipamentos, guincho Munck, Roll on 
Roll off e plataforma baú e betoneira.



ALLIANZ CAMINHÃO

VEJA OS SERVIÇOS DOS PLANOS DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS ALLIANZ

Tipos de serviços Plano 1 Plano 2 
Limite Km 200 Km 1.000 Km

Utilizações 3 5

Reparo no local ou reboque após pane

2o guincho em caso da mesma pane

Reboque após acidente, roubo ou furto localizado

Transporte emergencial

Pagamento de hospedagem

Transporte para recuperação do veículo

Reboque até o posto mais próximo - pane seca

Chaveiro

Remoção médica após acidente ou incêndio

Traslado de corpo em caso de falecimento

Envio da pessoa da família em caso de hospitalização

Retorno antecipado do segurado em caso de falecimento de parente próximo

Hospedagem do acompanhante

Prolongamento da estada

Guarda do veículo



E tem mais! Você sabia que aqui na Allianz o seguro  
do seu caminhão inclui serviços de reparos gratuitos*  
para sua casa? Dá só uma olhada:

Reparos 
elétricos

Reparos  
hidráulicos 

Help Desk

Substituição 
de telhas

Chaveiro

Indicação de 
profissional 

* Allianz Auto Caminhão conta com reparos residenciais gratuitos para apólices como pessoa física.
Consulte as condições em www.allianz.com.br



TIRANDO AS SUAS DÚVIDAS: 

Para que servem as coberturas de Responsabilidade Civil 
Facultativa (RCF)?

RCF – Danos Materiais: Se você estiver dirigindo e colidir no carro ou 
bens de outras pessoas, essa cobertura ajuda com as despesas que tiver 
com reparos, reposições e até mesmo com advogados, se for necessário, 
até o limite máximo contratado.  
RCF – Danos Corporais: Se você causar um acidente que machuque 
outras pessoas que estiverem fora do veículo segurado e tiver que se 
responsabilizar por despesas médicas e hospitalares, essa cobertura 
ajuda a cobrir estes custos até o limite máximo contratado.  
RCF – Danos Morais e Estéticos: Esta cobertura existe para cobrir 
indenizações até o limite máximo contratado, caso seja comprovado que 
você de alguma maneira insultou outra pessoa durante o acontecimento 
de um acidente (sinistro). 

 
Qual a importância das coberturas de Acidentes Pessoais (APP)?

Acidentes podem acontecer, caso os passageiros do veículo segurado 
venham a se ferir ou alguém falecer, estas coberturas garantem a 
indenização até o limite do valor contratado nos casos de invalidez 
permanente, parcial ou total, também em caso de falecimento de algum 
dos passageiros. 



ALLIANZ CAMINHÃO

FALE CONOSCO

Linha Direta Allianz: 
4090 1110 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 
e 0800 777 7243 (Outras Localidades)

Assistência: 0800 013 0700

SAC 24 horas: 0800 011 5215

Ouvidoria: 0800 771 3313

Atendimento à pessoa com 
deficiência auditiva ou de fala: 
0800 012 1239

“Allianz Seguros S.A., CNPJ: 61.573.796/0001-66, Rua Eugênio de Medeiros nº 303, ands. 1-parte, 2 ao 9, 15 e 
16, Pinheiros, São Paulo - CEP: 05425-000. Processo SUSEP nº 15414.002216/2004-57. Consulte as Condições 
Contratuais, assim como os planos de assistência 24h, serviços e abrangência do seguro no site www.allianz.com.br. 
O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.   
A aceitação do seguro está sujeita à análise do risco.”

QUEM SOMOS?

Estamos em

países
+70

Allianz Parque     
Estamos presentes em 8 arenas  
no mundo todo, como o Allianz 
Parque no Brasil.

No Brasil, desde 1904
+128 anos de experiência

milhões de

clientes

+88

ABA - Associação Beneficente  
dos Funcionários do Grupo Allianz 
Projeto educacional que atende  
+ de 6000 crianças e jovens.

Uma das maiores 
seguradoras da Europa 
em valor de mercado

VOCÊ AINDA ESCOLHE COMO PAGAR!

Boleto 
Em até 10x

Cartão de crédito 
Em até 10x  
sem juros

Débito Automático  
Em até 10x  
sem juros

$


