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SEU FUTURO E DOS SEUS FAMILIARES.



ALLIANZ ACIDENTES PESSOAIS INDIVIDUAL

A vida é cheia de surpresas e acidentes podem acontecer. Com a Allianz, você se 
planeja e tem apoio para que tudo aconteça da melhor forma possível.

São 4 ofertas de coberturas e serviços de assistência para você escolher o que 
mais combina com o que precisa.

• Simplifi cado 
Cobertura mínima, para casos de morte acidental ou invalidez. Esta 
oferta também inclui assistência funeral familiar.

• Básico 
Além da cobertura mínima, conta com ajuda extra para despesas 
médicas e hospitalares em casos de acidente. Esta oferta também 
inclui assistência funeral familiar.

• Plus 
Inclui cobertura para complementar a renda do segurado, caso ele 
esteja incapacitado de trabalhar por um período. 

• Master 
Essa oferta é a mais completa! Inclui todas as coberturas e oferece 
serviços de assistência, como Assistência Nutricional, Desconto em 
Medicamentos e 2ª Opinião Médica Internacional, que te garantem, 
além de tranquilidade, uma economia extra. 

POR QUE ALLIANZ ACIDENTES PESSOAIS INDIVIDUAL?

• O Seguro Acidentes Pessoais garante proteção para aqueles momentos 
imprevisíveis que você mais precisa e menos espera.

• É importante que você se sinta seguro para fazer o que mais gosta.

• Acidentes podem ter efeitos duráveis, mas você vai se sentir mais tranquilo 
por estar cuidando de você e da sua família.

POR QUE FAZER O SEGURO
DE ACIDENTES PESSOAIS INDIVIDUAL?



MORTE ACIDENTAL - MA
Pagamento do valor contratado² em caso de falecimento do segurado de forma 
acidental.

INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE - IPA
Pagamento do valor segurado² caso haja perda, redução ou impotência funcional 
definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão, em consequência de lesão física 
causada por acidente ocorrido dentro do período de vigência do seguro.

DESPESAS MÉDICAS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICAS - DMHO
Reembolso de despesas médicas, hospitalares e odontológicas efetuadas para 
tratamento decorrente de acidente pessoal.

DIÁRIAS POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA CAUSADA POR ACIDENTE - DIT
Pagamento de diárias por incapacidade temporária causada por acidente pessoal, 
caracterizada pela impossibilidade de exercer sua profissão ou ocupação durante o 
tratamento médico.

ASSISTÊNCIA FUNERAL FAMILIAR
Oferece serviços funerários em caso de falecimento do segurado ou cônjuge, todos 
com até 70 anos de idade na data de inclusão na apólice. Inclui filhos, de acordo com 
a regra do Imposto de Renda3.

ASSISTÊNCIA FUNERAL AMPLIADA
Oferece serviços funerários em caso de falecimento do segurado titular, cônjuge, pais 
e sogros, todos com até 70 anos de idade na data da inclusão na apólice. Inclui filhos, 
de acordo com a regra do Imposto de Renda3.

2ª OPINIÃO MÉDICA INTERNACIONAL
Serviço de consultoria médica, destinado a pacientes previamente diagnosticados, que 
possibilita um rápido e eficaz acesso a opiniões de profissionais médicos altamente 
qualificados, com especialização no tipo de enfermidade apresentada.

ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL
Proporciona orientação alimentar aos segurados. As informações são organizadas 
e prestadas por uma equipe de nutricionistas capacitados, ou por profissionais de 
nutrição, com o objetivo de auxiliar o segurado a manter uma vida mais saudável.

DESCONTO EM MEDICAMENTO
Descontos em medicamentos cadastrados. Consulte os medicamentos e os 
estabelecimentos credenciados através do telefone: 0800 55 1640.

CONHEÇA NOSSAS COBERTURAS1

CONHEÇA NOSSAS ASSISTÊNCIAS1

1. Cada cobertura e assistência possui suas regras e condições. Consulte as Condições Gerais para mais detalhes, 
disponíveis no site da Allianz.
2. Capital segurado
3. Para o imposto de renda, as regras de filhos são:
- Filho(a) ou enteado(a), até 21 anos de idade, ou, em qualquer idade, quando incapacitado física ou mentalmente 
para o trabalho;
- Filho(a) ou enteado(a), se ainda estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de 
segundo grau, até 24 anos de idade.
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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 Beneficente  
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 
deficiência auditiva ou de fala: 
08000 121 239

Allianz Seguros S/A: R. Eugênio de Medeiros, 303 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05425-000 CNPJ 061.573.796/0001-66.
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
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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