Guia de Serviços

Condomínio
Simples

Você cercado de segurança.

Com você de A a Z

Parabéns!
Você acaba de adquirir o pacote de serviços do seguro
de condomínio mais completo do mercado, o Allianz Condomínio
Simples. Com ele você recebe gratuitamente o serviço Allianz
Assistência 24 Horas, um serviço exclusivo e diferenciado,
disponível inclusive aos sábados, domingos e feriados.
Tudo isso para garantir a segurança e a tranquilidade do síndico
e dos condôminos, com um atendimento ágil e eficiente.
Conheça alguns dos serviços disponíveis:

Allianz Assistência 24 horas
Você pode contar com serviços completos de chaveiro, eletricista,
hidráulica, cobertura provisória de telhados e reparo de antena
coletiva gratuitamente, a qualquer hora do dia, com uma completa
infraestrutura de apoio.

Segurança e Vigilância
Na ocorrência de um evento, no qual o condomínio possa ficar
vulnerável à entrada de estranhos, o serviço Allianz Condomínio
Simples contratará os serviços de um vigia.

Zelador Substituto
Na ocorrência de evento previsto quando o zelador for afetado
fisicamente com necessidade de hospitalização superior a 2 dias, o serviço
Allianz Assistência Condomínio providenciará um funcionário, pelo prazo
máximo de 5 dias, ou até que o zelador possa retornar ao trabalho.

Socorro Volante
Em caso de pane elétrica ou mecânica em um veículo
do condômino, o socorro poderá ser acionado desde que o veículo
esteja dentro do condomínio.

Limpeza
A Allianz providencia serviços de limpeza para a recuperação
de áreas comuns do condomínio, afetadas por água, lama
ou outros detritos que impeçam a entrada dos moradores.

Mudança e guarda de móveis
Em caso de sinistros em que o condomínio precise de reparos
ou reformas, que exijam a transferência de móveis e utensílios
pertencentes à área comum do condomínio, seu seguro providencia
a mudança e a guarda dos objetos.

Ambulância
O seu seguro Allianz Condomínio Simples providencia os serviços
de uma ambulância em caso de ferimento de alguma pessoa
nas áreas comuns do condomínio.

Serviços de informações
A pedido do condomínio segurado, o serviço Allianz Condomínio
Simples poderá fornecer números de telefones de bombeiros,
polícia, hospitais, etc., sempre que fizer necessário, devido
à ocorrência de eventos previstos neste contrato.

Serviços Sustentáveis
 oinvés de jogar fora aquele móvel ou equipamento que
A
o condomínio não utiliza mais, a Allianz se encarrega de retirar
e fazer o descarte de maneira correta. Além disso, você conta
com uma consultoria com diversas dicas para sua casa ficar cada
vez mais sustentável. Se o condomínio está em reforma, você ainda
pode contar com o serviço de Retirada de Entulho, que terá como
finalidade a reciclagem e confecção de blocos/tijolos ecológicos.
Para saber todas as regras
de utilização dos serviços
consulte as condições gerais
no site: www.allianz.com.br
ou ligue para:

Linha Direta Allianz:

4090 1110

Capitais e regiões metropolitanas

0800 7777 243
Outras localidades

Este folheto cita as principais características do produto.
Recomendamos a leitura das Condições Gerais/Manual do Segurado.
CNPJ 61.573.796/0001-66 - Processo SUSEP: 15414.000310/2005-52
Responsabilidade Civil: 15414.901312/2013-71
Vida em Grupo: 15414.003113/2006-76
Acidentes Pessoais: 15414.003106/2006-74
Lucros Cessantes: 15414.004477/2007-54
O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia,
incentivo ou recomendação à sua comercialização.

www.allianz.com.br

Ouvidoria: 0800 771 3313
Linha Direta Allianz
4090 1110 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 7777 243 (Outras localidades)
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Allianz Seguros
SAC - 24h: 0800 115 215
Atendimento à pessoa com deficiência auditiva
ou de fala - 24h: 0800 121 239

