
ALLIANZ 
EMPRESARIAL
NÓS CUIDAMOS DOS RISCOS PARA
VOCÊ EXPLORAR AS OPORTUNIDADES



• É a proteção contra imprevistos que colocam em risco seus negócios e operações.

• Um seguro com soluções amplas para deixar você mais tranquilo, com excelente 
custo benefício

• Não importa o tamanho da sua empresa, o Allianz Empresarial oferece a 
segurança que você precisa para pensar apenas nos negócios.

• Valor de Novo1 - contratando essa cláusula, você não vai precisar se preocupar 
com depreciação dos bens em caso de eventual sinistro.

• Diversos serviços de Assistência 24h para emergências, e até para manutenção 
do imóvel segurado.

ALLIANZ EMPRESARIAL

POR QUE FAZER UM SEGURO EMPRESARIAL?

Temos coberturas que realmente  protegem sua empresa em casos de Incêndio, 
Roubo, Alagamento e e outras ocorrências, sendo algumas opcionais².
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Alagamento3

POR QUE ALLIANZ EMPRESARIAL?
11 Coberturas que valem por 44

1. Cláusula disponível para contratação para locais com Valor em Risco de até R$ 10 milhões.
2. As Condições Especiais Opcionais devem ser verifi cadas nas Condições Gerais do Produto, 
disponível no site www.allianz.com.br.
3. Cobertura facultativa  - Análise via Matriz.



Alagamento: Garante os danos materiais causados ao imóvel segurado devido a 
entrada de água por chuva forte (súbita e passageira), tromba d’água, enchente, 
água causada pela ruptura de encanamentos, canalizações, adutoras4.

Danos Elétricos: Cobertura de danos em instalações elétricas, máquinas e 
equipamentos eletroeletrônicos em caso de curtos-circuitos, variações anormais de 
tensões, descargas elétricas e danos causados por queda de raio.

Despesas Fixas: Pagamento5 das Despesas Fixas do segurado se este ficar total 
ou parcialmente paralisado em decorrência de algum sinistro assegurado pela 
cobertura Básica de Incêndio.

Perda de Lucro Bruto: Garante perdas de Lucro Bruto do segurado, na proporção 
da queda de faturamento e/ou produção ocorrida em decorrência de sinistro 
assegurado pela cobertura Básica.

Quebra de Vidros, Anúncios Luminosos e Mármores: Cobre danos causados, por 
quaisquer acidentes de causa externa, aos vidros, espelhos, mármores e granitos 
(exceto pisos) e letreiros, painéis e anúncios luminosos, instalados de forma fixa 
no imóvel.

Quebra de Máquinas: Cobre os danos materiais causados aos bens segurados de 
natureza súbita e imprevista decorrentes de: defeitos de fabricação, defeitos de 
materiais, erros de projetos, de montagem, entre outros.

Vendaval, Ciclone, Furacão, Tornado e Granizo: Indenização por danos materiais 
aos bens segurados em decorrência de problemas causados diretamente por 
vendaval, ciclone, tornado, furacão e granizo.

ENTENDA MELHOR AS COBERTURAS:

4.  Garante os danos materiais causados por água decorrente de ruptura de encanamentos, canalizações e adutoras, 
desde que não pertençam ao próprio imóvel segurado nem ao edifício do qual seja o imóvel, parte integrante.
5. O pagamento da indenização será efetuado mensalmente mediante a comprovação das Despesas Fixas efetivamente 
realizadas, até o término da reconstrução e/ou reparo do imóvel sinistrado ou pelo período indenitário contratado na 
apólice, o que primeiro ocorrer. Se o Segurado decidir por não prosseguir com as atividades usuais da empresa, por 
qualquer motivo, ainda que em local diferente do citado na apólice, o pagamento de indenização será interrompido.



Cobertura Ampla – Incêndio e Complementares

 

Incêndio/Raio/Explosão/Implosão/Fumaça / Queda de Aeronaves: Garante a 
reposição do imóvel atingido por incêndio, queda de raio, explosão, implosão e 
queda de aeronaves e fumaça.

Compreensiva para Veículos em Exposição e Venda: Cobre os danos 
exclusivamente materiais, e diretamente causados aos veículos de propriedade do 
segurado, em caso de incêndio, raio ou explosão, roubo, furto qualificado, colisão, 
abalroamento ou capotagem acidental. Cobertura destinada exclusivamente para 
Concessionárias Autorizadas – Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas.

Demolição e Desentulho: Garante o excesso relativo às despesas por demolição e 
desmontagem necessárias para reconstrução do imóvel e despesas com destinação 
adequada dos detritos e resíduos, inclusive se a incineração for necessária.

Derrame de Sprinklers: Cobre os danos materiais causados ao imóvel por infiltração 
ou vazamento de água contida em instalações de sprinklers, decorrentes de causa 
acidental.

Derrame ou Vazamento de Material em Estado de Fusão: Cobre os danos 
materiais causados acidentalmente por extravasamento, vazamento ou derrame 
de materiais em estado de fusão dos vasos de contenção ou calhas de corrimento, 
incluindo o próprio material, ainda que não ocorra incêndio.

Despesas de Recomposição de Registros e Documentos: Reembolso das despesas 
necessárias para a recomposição de seus registros e documentos, quando destruídos 
total ou parcialmente por eventos de causa externa. Estão amparados documentos 
de terceiros, se pertencentes ao ramo de atividade.

Impacto de Veículos Terrestres: Cobre danos materiais causados ao imóvel pelo 
impacto involuntário de veículos terrestres de terceiros.



Perda e/ou Pagamento de Aluguel: Em caso de sinistro de incêndio, garante ao 
segurado as despesas de aluguel, despesa ordinária de condomínio e parcelas 
mensais de imposto predial, quando proprietário ou locatário do imóvel.

Bens do Segurado em Poder de Terceiros: Cobre danos causados aos bens 
pertencentes à atividade do segurado, quando em poder de terceiros para guarda, 
processamento industrial ou logístico, devidamente comprovados por meio de nota 
fiscal, contrato de locação ou ordem de serviço. Os danos garantidos devem ser 
decorrentes, exclusivamente, de sinistro da cobertura de incêndio –  queda de raio, 
fumaça, explosão, implosão e queda de aeronaves. 

Fermentação Própria ou Aquecimento Espontâneo: Garante as perdas e/ou danos 
materiais causados aos bens segurados, diretamente causados por fermentação 
própria ou aquecimento espontâneo.

Tumultos, Greves e Lock-Out: Garante cobertura de danos materiais em casos de 
atos predatórios, ocorridos durante tumulto, greve ou lock-out.

Ruptura de Tanques e Tubulações: Cobre prejuízos decorrentes de danos materiais 
causados pela ruptura das instalações de água e esgoto do imóvel segurado, 
inclusive dos reservatórios e rede de hidrantes existentes na área comum.



Cobertura Ampla - Avarias em Máquinas e Equipamentos

 

Deterioração de Mercadorias em Ambientes Frigorificados: Perdas e danos 
materiais causados às mercadorias existentes em ambientes frigorificados no 
estabelecimento segurado, em consequência de: ruptura, quebra, desarranjo 
acidental do sistema de refrigeração, vazamento, descarga, evaporação da 
substância refrigerante contida no sistema de refrigeração, falha no fornecimento 
de energia6, danos materiais e despesas decorrentes de providências tomada para 
salvamento e proteção dos bens e desentulho do local.

Equipamentos Arrendados ou Cedidos a Terceiros: Cobertura de danos materiais 
causados aos bens segurados por qualquer acidente de causa externa. Esta garantia 
abrange os equipamentos segurados que estão nos locais de operação ou de guarda, 
assim como a sua transferência para outros locais, por autopropulsão (ação de se 
mover por seus próprios meios) ou por qualquer meio de transporte adequado.

Equipamentos Eletrônicos: Garante danos materiais, como queda acidental, 
causados aos equipamentos eletroeletrônicos, inversores de frequência, computa-
dores, aparelhos de fax.

Equipamentos em Exposição: Cobre danos materiais aos bens e equipamentos do 
segurado quando decorrentes de natureza súbita e imprevista, durante exposição 
e feira de amostras, incluindo o traslado de ida até o local da exposição e de volta 
ao local de origem, ou para onde se destinar. 

Equipamentos Estacionários e Móveis: Garante os danos decorrentes de acidentes 
de causa externa causados aos equipamentos.

Entende-se por:
Equipamentos Móveis: empilhadeiras, guindastes, entre outros.
Estacionários: máquinas e equipamentos industriais, comerciais, médico e 
odontológicos, entre outros.

Equipamentos Portáteis: Cobre danos materiais causados em equipamentos portá-
teis, equipamentos de processamento de dados do tipo laptop, palmtop, notebook, 
iPod, netbook, e-readers, coletores eletrônicos de dados, telefones celulares, rádio 
comunicadores ou equipamentos portáteis de medição e controle, de propriedade 
do segurado em território nacional, por qualquer evento de causa externa.

Movimentação Interna: Cobertura de danos materiais causados por impacto 
externo, queda, balanço, colisão, virada ou fatos equivalentes, durante a 
movimentação interna ou operações de carga e descarga.

6. Falha no fornecimento de energia desde que perdure por 24 horas consecutivas, ou, se em 
períodos alternados, dentro de 72 horas, que totalize 24 horas sem fornecimento de energia.



Cobertura Ampla: Responsabilidade Civil Ampla

RC Contingente de Veículos: Cobre reembolso de quantias pelas quais o segurado 
venha a ser civilmente responsável, por danos materiais ou corporais causados 
involuntariamente  a terceiros, decorrente da circulação de veículos quando a serviço 
eventual do segurado.

RC Empregador: Reembolso em casos de danos corporais a terceiros quando 
resultem em morte ou invalidez parcial, permanente e/ou total do empregado, se 
estiver a serviço do segurado.

RC Estabelecimento de Ensino7: Cobre reembolso de quantias  pelas quais o 
segurado venha a ser civilmente responsável em casos de danos materiais ou 
corporais causados a terceiros, decorrentes de acidentes relacionados ao uso 
e conservação do imóvel, conservação de painéis de propaganda, excursões 
educativas e turísticas, e atividades esportivas praticadas no local segurado, bem 
como o fornecimento de alimentos e bebidas para consumo no local.

RC Estabelecimento de Hospedagem8: Reembolso de quantias pelas quais o segu-
rado venha a ser civilmente responsável, em casos de danos materiais ou corporais 
relacionados ao uso e conservação do local, atividades e programações, painéis e 
propagandas e excursões turísticas.

RC Guarda de Veículos – Compreensiva: Garante reembolso por danos causados 
a veículos de terceiros sob responsabilidade do segurado – Incêndio, Explosão, 
Colisão, Furto Qualificado e danos involuntários.

RC Guarda de Veículos – Parcial: : Reembolso de quantias pelas quais o segurado 
venha a ser civilmente responsável em danos causados a veículos de terceiros sob 
sua responsabilidade – Incêndio, Explosão, Furto Qualificado e danos involuntários.

RC Operações: O segurado tem direito ao reembolso de quantias por danos 
involuntários causados a terceiros, decorrente do uso e conservação do imóvel, 
operações comerciais e industriais, negligência e carga e descarga. 

RC Guarda de Veículos para Concessionária Autorizada: Garante reembolso 
de quantias em casos de danos a veículos de terceiros sob responsabilidade do 
segurado – Incêndio, Explosão, Colisão, Furto Qualificado e danos involuntários. 
Exclusivamente para a ocupação Concessionária Autorizada de Veículos / 
Máquinas, Implementos Agrícolas.

Danos Morais: Reembolso em casos de danos morais decorrentes de estragos 
materiais ou corporais causados involuntariamente a terceiros, quando 
responsabilidade do segurado.

7.  Cobertura exclusiva para empresas cuja atividade/ocupação seja Estabelecimento de 
Ensino, Escolas, Universidades, Faculdades.
8. Cobertura exclusiva para empresas cuja atividade/ocupação seja hotéis/resorts/pousadas.



Cobertura Ampla – Roubo

Roubo de Bens de Hóspede: Indenização por perdas e danos causados aos 
pertences dos hóspedes guardados no cofre do hotel, não considerando os cofres 
localizados dentro dos quartos. Roubo e furto qualificado.

Roubo/Furto de Valores em Trânsito em Mãos de Portadores: Garante prejuízos de 
valores em mãos de portadores quando decorrentes de roubo ou furto qualificado.

Roubo/Furto de Valores no Interior do Estabelecimento: Cobre prejuízos de valores 
no interior do estabelecimento segurado em caso de roubo ou furto qualificado.

Roubo de Bens: Indenização por perdas e danos causados ao estabelecimento 
segurado por roubo e/ou furto qualificado.



9. Assistência Allianz Empresarial está disponível para riscos com 
Importância Segurada da cobertura de Incêndio de até R$10 milhões.

Serviços de Assistência 24h:9
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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

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

Este material cita as principais características do produto. Consulte todos os detalhes das coberturas e serviços de 
assistência 24horas no Manual do Segurado/Condições Gerais disponível no site da Allianz. Allianz Seguros S/A., 
CNPJ 61.573.796/0001-66. Processo SUSEP: 15414.900340/2018-85 / Lucros Cessantes: 15414.900351/2018-65 / 
Responsabilidade Civil: 15414.900352/2018-18 / Riscos de Engenharia: 15414.900353/2018-54. O registro deste plano na 
SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.
A Allianz Seguros respeita a sua privacidade e é contra o spam na rede. Para mais informações acesse a Política de 
Privacidade de Dados da Allianz, disponível em: www.allianz.com.br/politica-de-privacidade.

Uma das maiores
seguradoras da Europa
em valor de mercado


