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Imobiliária
Empresa
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Com o Allianz Assistência Imobiliária – Empresa você tem pronta assistência em casos emergenciais.

Allianz Assistência Imobiliária – Empresa



    






  







 

  
                     
 








 

    
      
      
 

 

     
    



 


 






 


         







     



 



    


 

 




       










 
 
 
  
 
 
 

 

 


 


     


 
 

    



 




Nas cidades onde não houver a infra-estrutura de profissionais necessárias para a prestação dos serviços aqui 
previstos, a empresa segurada ou seus funcionários poderão organizá-los, desde que o serviço Allianz Assistência 
Imobiliária Empresa tenha sido previamente contatado para fornecer orientação e dar a autorização para  
tal procedimento.
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CNPJ 061.573.796/0001-66 – Processo SUSEP 15414.002359/2007-10.
O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, 
incentivo ou recomendação à sua comercialização.
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www.allianz.com.br

Allianz Seguros
SAC - 24h: 0800 115 215
Atendimento à pessoa com deficiência auditiva
ou de fala - 24h: 0800 121 239

Ouvidoria: 0800 771 3313

Linha Direta Allianz - serviços ao segurado  
e aviso de sinistro:
3156 4340 (Grande São Paulo)
0800 7777 243 (Outras localidades)




