
ALLIANZ 
AUTO FROTA
PROTEÇÃO E TRANQUILIDADE PARA SUA 
FROTA PERCORRER TODOS OS CAMINHOS.



• Vantagem de ter cobrança unifi cada, que gera economia para
a sua empresa, permitindo contratar as melhores coberturas e
assistências para todos os veículos.

• Seguro fl exível, que te garante a liberdade de contratar
coberturas e assistências, que mais se encaixam a realidade da
sua empresa e a necessidade da sua frota.

• Contar com uma seguradora de confi ança, como a Allianz, que te
ajuda a proteger sua frota, seja ela de carros, motos ou caminhões.

• Simplicidade e tranquilidade na hora de trabalhar, pois sua
frota segue protegida por uma seguradora que está sempre
disponível para te ajudar

ALLIANZ AUTO FROTA

POR QUE FAZER UM SEGURO DE FROTA?



Cobertura Compreensiva: Danos materiais causados por colisão, incêndio, roubo 
e furto contam com indenização garantida dentro dos riscos cobertos e do limite 
contratado na apólice.

Cobertura de Responsabilidade Civil: O segurado conta com cobertura de danos 
materiais e corporais causados a terceiros em acidentes de trânsito, desde que a 
causa seja coerente com as condições contratadas. 

Cobertura de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP): Em caso de acidente 
de trânsito, os passageiros presentes no carro contam com indenização, por 
consequência de morte ou invalidez permanente, total ou parcial. 

Cobertura de Acessórios Gerais: Itens que não fazem parte do modelo original 
do carro tem indenização garantida, em casos de imprevistos no trânsito. São 
considerados acessórios gerais: CD/MP3 player/DVD, Carroçaria, Envelopagem do 
veículo, Guincho Munck, Roll on Roll of, Plataforma Baú, Unidade Frigorífica Fixa e 
Plataforma Elevatória.

Cobertura de Blindagem: Contratação permitida para veículos blindados 
ano/modelo 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023/zero KM. Para veículos com ano 
modelo inferior a 2019, é permitida a contratação da garantia de vidros 
blindados.

Carta Verde: O segurado fica coberto contra imprevistos causados a 
terceiros exclusivamente nos países integrantes do MERCOSUL e Chile. 

Cobertura para Extensão de Perímetro: O seguro tem a sua cobertura 
estendida para todos os países da América do Sul, sendo esta uma 
condição exclusiva para apólices dos Estados do Paraná, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

Allianz Auto Frota oferece diversas coberturas, veja quais são elas:

POR QUE ALLIANZ AUTO FROTA?
Benefícios que fazem a diferença na hora que você precisa.



Allianz Auto Frota, fique de olho:

• Incêndio/Raio/Explosão/Implosão/Fumaça / Queda de Aeronaves

• RCF DM e DC: soma de 2 milhões das coberturas;

• APP Morte: máximo de 100 mil;

• APP Invalidez: máximo de 100 mil;

• Franquia: normal e reduzida;

• Carta Verde: para região Sul e Mato Grosso do Sul com DM 20 mil dólares e 
DC 40 mil dólares;

• Acessórios Gerais: mínimo de R$ 100,00 e máximo limitado ao valor de 
casco do item para passeio e picape. Para veículos de carga o limite máximo 
é de 60% do valor do veículo na FIPE, limitado a 250 mil, e para motos o 
limite máximo é de R$ 5 mil.

VOCÊ AINDA PODE ESCOLHER:

Cobertura 
de Casco 

90, 100 ou 
110% FIPE;

Vidros
Plano 1, 

Plano 2 ou 
Blindados

RCF Danos 
Morais 

de 50 mil, 100 
mil, 150 mil 
ou 200 mil

Carro 
Reserva
7, 15 ou 30 

diárias e 
opção de não 

contratar



DIVERSOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 24H:

Guicho 200, 500 ou 1.000 Km

Reparo no local ou Reboque após pane

2° guincho em caso da mesma pane

Reboque após acidente, roubo  
ou furto localizado

Transporte Emergencial

Pagamento de Hospedagem

Transporte para recuperaçaõ de veículo

Reboque até o posto mais próximo - 
Pane Seca / Falta de Combustível

Troca de Pneus

Chaveiro

Remoção médica após acidente  
ou incêndio

Translado do corpo em caso  
de falecimento

Envio de pessoa da família em caso  
de hospitalização

Retorno antecipado do segurado em 
caso de falecimento de parente próximo

Hospedagem do acompanhante

Prolongamento de Estada

Guarda do Veículo

Carro substituto

Motorista amigo

Auto Moto

Caminhão Semirreboque



QUEM SOMOS?

Estamos em

+70

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

milhões de

clientes

países
No Brasil,

estamos desde 1904

+88

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

FALE CONOSCO

Linha Direta Allianz:

4090 1110 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

e 0800 777 7243 (Outras Localidades)

Assistência 24h: 08000 177 178

SAC 24 horas: 08000 115 215

Ouvidoria: 0800 771 3313

Telefone de acessibilidade:

08000 121 239

Este material cita as principais características do produto. Consulte todos os detalhes das coberturas e serviços de 
assistência 24horas no Manual do Segurado/Condições Gerais disponível no site da Allianz. Allianz Seguros S/A., 
CNPJ 61.573.796/0001-66. Processo SUSEP: 15414.002216/2004-57 / Lucros Cessantes: 15414.900351/2018-65 / 
Responsabilidade Civil: 15414.900352/2018-18 / Riscos de Engenharia: 15414.900353/2018-54. O registro do produto 
é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.A Allianz Seguros respeita a sua 
privacidade e é contra o spam na rede. Para mais informações acesse a Política de Privacidade de Dados da Allianz, 
disponível em: www.allianz.com.br/politica-de-privacidade.

Uma das maiores
seguradoras da Europa
em valor de mercado


