
Cliente Allianz Travel  
   tem desconto em 
 teste de COVID-19
Todo mundo que viaja gosta de curtir o destino que 
escolheu com segurança e tranquilidade. E o Allianz Travel 
oferece tudo isso com benefícios que facilitam a sua vida e 
a sua viagem.

Agora, o cliente do Seguro Viagem Allianz tem acesso a 
descontos exclusivos em laboratórios para a realização do 
teste RT-PCR para COVID-19.

ALLIANZ TRAVEL



Serviços de assistência prestados por AWP Service Brasil Ltda. – CNPJ 52.910.023/0001-37, representante de seguro viagem da Allianz 
Seguros S.A. – ramo 1369, conforme extrato do contrato de representação de seguro. Centrais de Atendimento: (i) Exterior: +55 11 4331 
5445; (ii) Nacional: 0800 770 8020,  Atendimento emergencial: Opção 2; SAC 24 horas: Opção 4; Whatsapp: +55 11 94128 8586.  
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 15414.901460/2015-57. Consulte as Condições Gerais no site www.allianztravel.com.br. O registro do 
produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. A aceitação do seguro estará sujeita à análise 
do risco. Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala: 08000 121 239. Ouvidoria Allianz Seguros: 0800 771 3313.

1. Adquira sua apólice Seguro Viagem Allianz pelo site www.allianztravel.com.br ou 
Televendas no 0800 770 8020, na opção 3. Lembrando que todos os nossos produtos 
contam com assistência médica para casos de COVID-19.

2. Escolha o teste de preferência e se dirija a uma unidade do dr.consulta.

PCR Normal - COVID19 (tempo máximo de 4 dias para o resultado)
PCR Urgente - COVID19 (tempo máximo de 2 dias para o resultado)

*Não é necessário agendar o exame de sorologia para Covid-19.

3. Apresente o número da sua apólice e o código TRAVELPCR10 na recepção da 
unidade para garantir 10% desconto.

Para garantir o desconto, é só seguir o passo a passo:

Não importa o destino, viajar preparado e bem informado é essencial.  
A Allianz Travel está sempre com você.

Baixe o App agora! 
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http://www.allianztravel.com
https://drconsulta.com/servicos/exames?busca=coronavirus
https://drconsulta.com/servicos/exames/coronavirus-2019-deteccao-por-pcr-covid19
https://drconsulta.com/servicos/exames/covid-19-deteccao-por-pcr-urgente
https://apps.apple.com/br/app/travelsmart/id1240067197
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.mondialassistance.TravelSmart
http://www.allianztravel.com.br

