
ALLIANZ 
EQUIPAMENTOS
IDEAL PARA VOCÊ QUE PRECISA DE
GARANTIA PARA SEUS EQUIPAMENTOS



• Depois dos funcionários, seus equipamentos são os bens mais valiosos da sua 
empresa. O Allianz Riscos Diversos Equipamentos é o seguro criado especialmente 
para proteger seu patrimônio.

• Seguro com amplas coberturas, ideal para quem quer tranquilidade e proteção 
para máquinas e equipamentos diversos, e com limites de coberturas diferenciados 
para contratação.

• Diversifi cação das áreas de utilização, como: Construção Civil, Industrial, Área 
Médica, Laboratorial, Portáteis.

• Cotação e contratação1 online, de forma simplifi cada e ágil.

• Processo de inspeção de risco por aplicativo que agiliza a coleta de informações e 
facilita acesso ao cliente.

• Inovadora metodologia de cálculo que garante um custo competitivo, de acordo 
com a categoria a que seu equipamento pertence e ao grau de risco apresentado.

ALLIANZ EQUIPAMENTOS

POR QUE FAZER O SEGURO EQUIPAMENTOS?

O Allianz Equipamentos oferece diversas coberturas, veja quais são elas: 

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

COBERTURAS
PRINCIPAIS COBERTURAS ADICIONAIS

1Online, para equipamentos de até R$ 5.000.000,00 de importância
segurada (básica + RC + Perda de Pagamento de Aluguel).
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Básica + Proximidade de água2

Indenização de prejuízos ou despesas decorrentes de eventos na Cobertura Básica 
(equipamento segurado) e em casos nos quais o equipamento esteja operando 
próximo da água (praias, margens de rios, represas, canais, lagos, lagoas).3

Danos Elétricos
Garante a indenização de danos com fusão, carbonização, queima ou derretimento 
de fios, enrolamentos, circuitos e aparelhos elétricos e eletrônicos em casos de calor 
provocado por eletricidade gerada artificialmente em decorrência de condição 
acidental, súbita e imprevista.

Roubo e/ou Furto Qualificado de Bens
Indenização de prejuízos ou despesas decorrentes de roubo e/ou furto qualificado 
praticado por terceiros.

Perda/Pagamento de Aluguel
Cobre as prestações mensais correspondentes ao tempo que for necessário e 
razoável para a reposição ou reparação do equipamento que sofreu sinistro.

Responsabilidade Civil4 – Danos Materiais e Corporais
Garante a indenização em virtude de sua responsabilidade por danos involuntários, 
danos materiais e corporais causados a terceiros.

Acidentes Pessoais Operador
Indenização em casos decorrentes de acidentes ocorridos durante a operação do 
maquinário.

Acidentes Viagem de Entrega
Garante a indenização de danos materiais causados aos bens segurados, em 
consequência de acidente com o veículo transportador.5

ENTENDA MELHOR AS COBERTURAS:

² Exclusivamente para equipamentos móveis.
³ Exclusão da cobertura quando o equipamento estiver operando a bordo de embarcações ou sobre qualquer 
outro tipo de base operacional flutuante ou fixa sobre água.
4 Cobertura restrita para alguns equipamentos. Consulte as regras de utilização nas condições gerais do seguro em 
www.allianz.com.br.
5 Esta cobertura será válida somente para equipamentos novos, quando objeto de “viagem de entrega” realizada 
sob responsabilidade da fábrica, concessionária ou loja; transportados por via terrestre, dentro do território 
nacional, com limite de distância de 250 quilômetros. Esta garantia extingue-se após o recebimento formal e 
efetivo do equipamento pelo Segurado.



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

milhões de

clientes

+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)

Este material cita as principais características do produto. Consulte todos os detalhes das coberturas no Manual do 
Segurado/Condições Gerais disponível no site da Allianz www.allianz.com.br.
Allianz Seguros S/A: CNPJ 061.573.796/0001-66. Processo SUSEP: 15414.004661/2004-51, 15414.901320/2013-17, 
15414.002217/2009-14 15414.002486/2011-97. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, 
incentivo ou recomendação à sua comercialização.
Privacidade de Dados da Allianz, disponível em: www.allianz.com.br/politica-de-privacidade.

Uma das maiores
seguradoras da Europa
em valor de mercado

SAC 24 horas: 08000 115 215

Ouvidoria: 0800 771 3313

Atendimento à pessoa com 
defi ciência auditiva ou de fala:
08000 121 239

+128 anos de experiência 
no mundo


