
ALLIANZ 
NÁUTICA
PARA CURTIR A NATUREZA OU PARTICIPAR DE UMA COMPETIÇÃO, 
SÓ EMBARQUE COM A PROTEÇÃO DA ALLIANZ.



O Allianz Náutica é um seguro para quem quer aproveitar ao máximo 
seus momentos de lazer e navegar em águas tranquilas, sem tormentas.

• Proteção contra diversos tipos de danos. 

• A forma certa dos passageiros e da embarcação navegarem com a 
tranquilidade que merecem.

ALLIANZ NÁUTICA

POR QUE ALLIANZ NÁUTICA?

Franquia única
Válido para todas as coberturas contratadas – reduzida, normal ou majorada.

Pagamento
Pagamento por boleto bancário ou débito em conta, em até 4x sem juros 
ou 7x com juros.

Navegação sem limites
Em águas territoriais brasileiras, desde que observada a autonomia da 
embarcação, estabelecida pela Capitania dos Portos.

Isenção do Laudo de Inspeção
Para Embarcações Novas (com nota fi scal de até 30 dias no momento 
da cotação) e para Renovações Internas Sem Sinistro, desde que a 
embarcação tenha idade máxima de 10 anos.



Coberturas Adicionais

• Cobertura de Responsabilidade Civil

• Cobertura de Remoção de Destroços – Casco

• Cobertura de Remoção de Destroços – RC

• Cobertura de Participação em Regatas à Vela

• Cobertura de Transporte Terrestre

• Cobertura de Roubo/Furto Qualificado Parcial de Equipamentos Fixos

• Cobertura de Roubo/Furto Qualificado Parcial de Equipamentos Não Fixos

Contratação mínima

• Cobertura Básica + Cobertura de Responsabilidade Civil

A Cobertura Básica compreende a soma do casco, 
motor, equipamentos e acessórios, garantindo:

• Proteção em caso de perda total

• Assistência e salvamento à embarcação

• Proteção em casos de roubo total ou furto qualificado total

• Segurança em operação de colocação e retirada na água

• Suporte para participação em competição de pesca

CONHEÇA NOSSAS COBERTURAS:



Cobertura de Roubo/Furto Qualificado Parcial de Equipamentos Fixos e/ou Não 
fixos: Disponível somente para embarcações que possuam, no mínimo, 30 pés 
de comprimento e que estejam sob guarda em garagem náutica ou iate clube. 
Garante prejuízos decorrentes de roubo ou furto qualificado, envolvendo acessórios 
e/ou equipamentos da embarcação segurada, fixos ou não fixos, devidamente 
relacionados no Laudo de Inspeção.

Cobertura de Remoção de Destroços – Casco: Reembolso das despesas que o 
segurado tiver com a remoção de destroços do casco.

Cobertura de Remoção de Destroços – Responsabilidade Civil: Reembolso das 
despesas que o segurado tiver com a remoção de destroços pela Responsabilidade 
Civil.

Participação em Regatas à Vela: Disponível somente para a categoria de 
risco “Veleiro”. Garante ao segurado a extensão da cobertura básica quando a 
embarcação estiver participando de Regatas à Vela.

Transporte Terrestre: Disponível somente para embarcações que possuam, no 
máximo, 30 pés de comprimento. Garante as operações de deslocamento da 
embarcação por vias terrestres, ferroviárias ou rodoviárias, em reboque apropriado 
ou no interior de veículos terrestres adequados. 

ENTENDA MELHOR AS COBERTURAS ADICIONAIS:

Contrate a cobertura ideal para sua embarcação!
Qual é o tipo de sua embarcação?
Lancha, iate, barco a vela ou jet boat?
Procure um corretor e faça uma cotação.

3% do valor da Importância Segurada (IS) da cobertura, com 
mínimo de R$ 300,00 e máximo de R$ 15.000,00.

10% do valor da Importância Segurada (IS) da cobertura, com 
mínimo de R$ 400,00 e máximo de R$ 20.000,00.

20% do valor da Importância Segurada (IS) da cobertura, com 
mínimo de R$ 600,00 e máximo de R$ 30.000,00.

ENTENDA NOSSAS FRANQUIAS:

Reduzida: 

Normal: 

Majorada: 



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 Benefi cente 
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
defi  ciência auditiva ou de fala:
08000 121 239

Este material cita as principais características do produto. Consulte todos os detalhes das coberturas no Manual do 
Segurado/Condições Gerais disponível no site da Allianz www.allianz.com.br. Allianz Seguros S/A: R. Eugênio de Medeiros, 
303 - Pinheiros, São Paulo - SP CEP 05425-000 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 deste plano na SUSEP não implica,
por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.
Privacidade de Dados da Allianz, disponível em: www.allianz.com.br/politica-de-privacidade

Uma das maiores
seguradoras da Europa
em valor de mercado


