
ALLIANZ 
RESPONSABILIDADE
CIVIL GERAL PME

VOCÊ SEGURO E TRANQUILO PARA SE 
CONCENTRAR NO SEU NEGÓCIO.



ALLIANZ RESPONSABILIDADE
CIVIL GERAL PME

• Modalidade: Cobertura básica principal da apólice, contratada de 
acordo com a atividade principal exercida pelo cliente. O produto de 
RC da Allianz possui 32 modalidades.

• Cobertura: Contratada de acordo com a necessidade do cliente, 
avaliando todas as atividades exercidas por ele. O produto de RC na 
Allianz  possui mais de 50 coberturas.

• Cotação online: Produto RC PME, desenvolvido para atender as 
pequenas e médias empresas, proporcionando mais agilidade e 
autonomia ao corretor.

E você ainda garante:

• Expertise Global.

• Capacidade automática de resseguro de R$35Milhões.

POR QUE ALLIANZ RC PME?

O Allianz Responsabilidade Civil Geral PME é um produto desenvolvido sob 
medida para pequenas e médias empresas.

Negócios como restaurantes, obras e eventos recebem a visita de diversas 
pessoas diariamente e precisam de atenção especial para garantir a 
segurança de todos.

Com nosso seguro, você tem cobertura em casos de danos involuntários 
causados a terceiros.



Coberturas básicas*

Operações – Estabelecimentos comerciais e/ou industriais: Garante a 
responsabilidade civil do segurado por danos materiais e corporais causados a 
terceiros, decorrentes de acidentes relacionados à existência, uso e conservação do 
estabelecimento indicado, assim como às operações comerciais e/ou industriais do 
segurado, realizadas no imóvel especificado.

Produtos no território nacional e no exterior: Cobre danos corporais e/ou danos 
materiais provocados por defeito dos produtos. Válido para objetos fabricados, 
vendidos e/ou distribuídos pelo segurado, excluindo danos ao produto, sua qualidade 
ou utilização inadequada.

Estabelecimento de ensino: Cobertura de responsabilidade civil por danos material 
ou corporais. Inclui existência, uso e conservação de estabelecimentos em uso para 
operações comerciais. Os alunos são considerados terceiros. Não cobre danos ou 
destruição de bens de professores e funcionários.

Obras civis e/ou instalação e montagem (obra específica): Cobertura de danos 
materiais ou corporais causados durante a execução do serviço ou da obra. Inclui 
serviço de montagem, desmontagem, reparo, instalações e obras civis, excluindo 
danos causados à própria obra.

Proprietários, administradores, locatários e/ou arrendatários de anúncios e/ou 
antenas: Garante a existência e manutenção de anúncios em painéis de propaganda 
e/ou antenas administrados, alugados ou arrendados pelo segurado. Não inclui 
danos causados à antena e/ou ao anúncio, assim como problemas decorrentes da 
instalação.

Coberturas adicionais

Empregador: Cobre danos sofridos pelo empregado, assim como despesas 
emergenciais de socorro e resgate em casos de invalidez total permanente ou morte. 
Exclui reclamações trabalhistas ou doenças.

Poluição súbita: Cobertura em casos de contaminação/vazamento súbito e acidental 
por até 72 horas. Inclui danos ocorridos no nível ou acima da superfície do solo e da 
água, excluindo despesas de limpeza.

Dano moral: Proteção contra danos morais decorridos diretamente de dano corporal 
e/ou dano material cobertos pela apólice e efetivamente indenizados. Não inclui dano 
moral puro e dano estético.

*Consulte às Condições Gerais.

ENTENDA MELHOR AS PRINCIPAIS COBERTURAS:
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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 
no mundo

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)

Assistência 24h: 08000 177 178

SAC 24 horas: 08000 115 215

Ouvidoria: 0800 771 3313

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

Este material cita as principais características do produto. Consulte todos os detalhes das coberturas e benefícios dos
serviços de assistência 24horas no Manual do Segurado/Condições Gerais disponível no site da Allianz www.allianz.com.br
Allianz Seguros S/A: R. Eugênio de Medeiros, 303 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05425-000 CNPJ 061.573.796/0001-66.
Processo SUSEP: 15414.000310/2005-52 / Lucros Cessantes: 15414.004477/2007-54 / Responsabilidade Civil: 
15414.901312/2013-71 / Acidentes Pessoais: 15414.003106/2006-74 e Vida em Grupo: 15414.003113/2006-76.
O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. Privacidade
de Dados da Allianz, disponível em: www.allianz.com.br/politica-de-privacidade.

Uma das maiores
seguradoras da Europa
em valor de mercado
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