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Comunicado 
Allianz Auto

Nova versão de cálculo (v.96)

A partir do dia 12/11/2021 estará disponível a nova versão de 
cálculo do Allianz Auto (V.96).

Confira as principais mudanças:

• Atualização da tabela de referência - FIPE; 
• Inclusão de novos modelos; 
• Aceitação para uso Transportadora ou Presta Serviço para 

transportadora (Produto Caminhão). 

Importante:

• As cotações realizadas até 11/11/21 (versão 95), terão o 
preço mantido, desde que estejam dentro do prazo de 
validade de 7 dias corridos (produto Auto Individual) e 30 
dias corridos (produto Auto Frota), e sua efetivação ocorra 
pela Opção "Emitir"; 

• No caso de ocorrer qualquer modificação na cotação ou, 
ainda, reabertura pela Opção "Alterar", após a data informada 
acima, será aplicada a nova versão e tarifação; 

• A partir de 12/11/2021, 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 relatório de renovações Allianz de novembro/2021 foi 
disponibilizado em 15/10/2021, no menu "Gestão 
Renovações". 
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