ALLIANZ
Vida

Individual

Conheça o que mudou no Allianz Vida.
Mais autonomia e facilidades para você.

Novos Pacotes
Navegação ágil e simples da cotação
até a contratação.

As principais coberturas de contratação
estarão na tela de cotação para consulta
durante o processo de emissão.

Simplificado

Básico

Plus

Master

Morte
Assistência Funeral

Familiar até R$ 3.000,00

Capital Segurado

R$ 5.000,00

Familiar até R$ 3.000,00 Familiar Ampliada até R$ 5.000,00 Familiar Ampliada até R$ 5.000,00
Até R$ 1.000.000,00
Até R$ 1.000.000,00
Até R$ 1.000.000,00

Análise Médica Online
IPA
IEA

Fluxo médico totalmente automatizado
para que você possa responder
o questionário direto no Allianznet.

IFPD
2ª Opinião Médica Internacional
Diagnóstico de Câncer*
Desconto Medicamentos

Para o pacote Simplificado,
a contratação é 100% digital, sem o envio
de documentação física para a Allianz:
o envio será feito totalmente através
da Ficha de Gestão.

Assistência Nutricional

*50% do capital de MORTE limitado a R$ 80.000,00
IEA - Indenização Especial por Morte Acidental
IPA - Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente
IFPD - Invalidez Funcional Permanente Total por Doença

Atendimento 24 horas: 0800 551640
SUSEP: 15414.001289/2007-74
CNPJ: 61.573.796/0001-66

Coberturas Adicionais
Diferenciais Allianz
Um dos melhores comissionamentos
do Mercado.
Limite de idade: de 16 a 70 anos.

IPA

Capital máximo até R$ 1.000.000,00.

Invalidez Permanente Total
ou Parcial por Acidente

IEA

Indenização Especial
por Morte Acidental

Vigência de 5 anos.
Consulte as Condições Gerais no site allianz.com.br/vida-individual

IFPD

Invalidez Funcional
Permanente Total por Doença

DIAGNÓSTICO DE CÂNCER
(50% do capital de MORTE
limitado a R$ 80.000,00).

ALLIANZ
Vida

Individual

Conheça o que mudou no Allianz Vida.
Mais autonomia e facilidades para você.

Assistência Funeral Familiar
Oferece serviços funerários em caso
de falecimento do segurado titular,
cônjuge, todos com até 70 anos na data
da inclusão na apólice e filhos de acordo
com regra do Imposto de Renda.
Limite de Cobertura: R$ 3.000,00 por pessoa
Idade para Contratação: 16 a 70 anos

Sepultamento

O sepultamento será efetuado em jazigo
da família. Em caso de inexistência, fica
garantida a locação de um jazigo pelo
período de 3 (três) anos, desde que
esteja localizado em território nacional
e compatível com os custos praticados
pelos cemitérios públicos.

Atendimento 24 horas: 0800 551640
SUSEP: 15414.001289/2007-74
CNPJ: 61.573.796/0001-66
Consulte as Condições Gerais no site allianz.com.br/vida-individual

O serviço será prestado por uma funerária local ou escritório de representação,
que fornecerá os seguintes itens:
• Urna de madeira com ou sem visor;
• Livro de Presença ou Folha para assinatura;
• Atendimento social à família durante o velório;
• Registro em cartório com guia e certidão;
• Taxas de sepultamento e exumação no final do período de locação do jazigo;
• Duas coroas de flores e um arranjo de flores;
• Ornamentação da urna;
• Capela para o velório;
• Véu;
• Preparação do corpo;
• Carro fúnebre;
• Jogo de paramentos.

CREMAÇÃO

A cremação será realizada na forma e condições
estabelecidas pela legislação vigente.
O traslado do corpo será feito da cidade onde
ocorreu o falecimento até a cidade mais próxima
que possua serviços crematórios, desde que
localizada em território nacional. As cinzas serão
entregues à família.
As despesas com passagens e hospedagens para
o acompanhamento da cerimônia de cremação
correrão por conta da família.

ITENS ExCLuídOS
Não estão inclusas e não serão
reembolsados os seguintes itens:
Roupas em geral, anúncio em rádio ou jornal,
missa de sétimo dia, cópia da documentação,
café, bebidas em geral, compra de jazigo,
confecções de gaveta em túmulo de
terceiros, lápides e/ou gravações, cruzes,
reforma geral no jazigo, exumação de
terceiro em jazigo da família, custo de capela
e sepultamento superior aos praticados pelo
Município.

ALLIANZ
Vida

Individual

Conheça o que mudou no Allianz Vida.
Mais autonomia e facilidades para você.

Assistência Funeral Ampliado
Oferece serviços funerários em caso de
falecimento do segurado titular, cônjuge,
pais ou sogros, todos com até 70 anos na data
da inclusão na apólice e filhos de acordo
com a regra do Imposto de Renda.
Limite de Cobertura: R$ 5.000,00 por pessoa
Idade para Contratação: 16 a 70 anos

TRASLAdO
A Assistência Funeral garante o traslado do corpo
em urna apropriada, pelo meio mais adequado no
momento, do local onde onde ocorreu o
falecimento, seja no Brasil ou no Exterior, até a
cidade onde será realizado o sepultamento no
Brasil, desde que o óbito tenha ocorrido fora da
residência do segurado.

Atendimento 24 horas: 0800 551640
SUSEP: 15414.001289/2007-74
CNPJ: 61.573.796/0001-66
Consulte as Condições Gerais no site allianz.com.br/vida-individual

O serviço será prestado por uma funerária local ou escritório de representação,
que fornecerá os seguintes itens:
• Urna de madeira semi luxo com ou sem visor;
• Livro de Presença ou Folha para assinatura;
• Atendimento social à família durante o velório;
• Registro em cartório com guia e certidão;
• Taxas de sepultamento e exumação no final do período de locação do jazigo;
• Duas coroas de flores e dois arranjos de flores;
• Ornamentação da urna;
• Capela para o velório;
• Véu;
• Preparação do corpo;
• Carro fúnebre;
• Jogo de paramentos.

Sepultamento

O sepultamento será efetuado em jazigo
da família. Em caso de inexistência, fica
garantida a locação de um jazigo pelo
período de 3 (três) anos, desde que
esteja localizado em território nacional
e compatível com os custos praticados
pelos cemitérios públicos.

CREMAÇÃO

A cremação será realizada na forma e condições
estabelecidas pela legislação vigente.
O traslado do corpo será feito da cidade onde
ocorreu o falecimento até a cidade mais próxima
que possua serviços crematórios, desde que
localizada em território nacional. As cinzas serão
entregues à família.
As despesas com passagens e hospedagens para
o acompanhamento da cerimônia de cremação
correrão por conta da família.

ITENS ExCLuídOS
Não estão inclusos e não serão
reembolsados os seguintes itens:
Roupas em geral, anúncio em rádio ou jornal,
missa de sétimo dia, cópia da documentação,
café, bebidas em geral, compra de jazigo,
confecções de gaveta em túmulo de
terceiros, lápides e/ou gravações, cruzes,
reforma geral no jazigo, exumação de
terceiro em jazigo da família, custo de capela
e sepultamento superior aos praticados pelo
Município.

