
  

 
Comunicado 
              Allianz Auto 
 
Nova versão de cálculo 

    
 

  

 
A partir do dia 13/05/2022 estará disponível a nova versão de cálculo do Allianz 
Auto (V.103). 
 
 Confira as principais mudanças: 

 
o Atualização da IS FIPE;  
o Inclusão de novos modelos de veículos. 
o Funcionalidade CAP e Comissão liberados para edição em cálculos 

recuperados no cotador pelo botão Emitir, sem impacto na versão de 
cálculo da cotação inicial. 
 

 Importante: 
 

o As cotações realizadas até 12/05/2022 (versão 102), terão o preço mantido, 

desde que estejam dentro do prazo de validade de 7 dias corridos (produto 

Auto Individual) e 15 dias corridos (produto Auto Frota), e sua efetivação 

ocorra pela Opção Emitir; 

o Caso ocorra qualquer modificação na cotação ou, ainda, reabertura pela 

Opção Alterar, após a data acima, será aplicada a nova versão e tarifação;  

o A partir de 13/05/2022 as Renovações Internas do Auto Individual 

calculadas pelo Fluxo Completo, ou seja, mediante a opção Renovar com 

Alteração, estarão sob a vigência da nova versão de cálculo e tarifação;  

o O relatório de renovações Allianz de maio/2022 foi disponibilizado em 

19/04/2022 no menu Gestão Renovações. 

 
Em caso de dúvidas, entre em contato com seu atendimento comercial. 
   

  

*Consulte as condições gerais 
Allianz Seguros SA, 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 Gerais, 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. Linha Direta Allianz Corretor 4090 1120 (Capitais e Regiões 
Metropolitanas), 0800 777 8243 (Demais regiões). 0800 0121 239 (exclusivo para portadores de limitação auditiva e de fala). 
Ouvidoria Allianz Seguros 0800 771 3313. A aceitação do seguro está sujeita à análise de risco. 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. 

 

 

http://www.allianz.com.br/
http://emkt.relacionamentos.allianzseguros.com.br/emkt/tracer/?2,7127904,seqTeste,8a36,6

