Uma alegria:
Trabalhar numa empresa
que nos protege!

Allianz Proteção PME‘s
Agora já é possível disponibilizar aos seus colaboradores uma regalia abrangente, garantindo-lhes assim, um dia-a-dia sem
preocupações.
Com o Allianz Proteção PME‘s, ofereça segurança aos seus funcionários e respetivas famílias.

O que é o Allianz Proteção PME‘s?

Quanto custa o Allianz Proteção PME‘s?

Trata-se de um seguro concebido para pequenas e médias
empresas (mínimo de 5 colaboradores) que pretendam
motivar os seus colaboradores oferecendo-lhes um benefício
que lhes permita viver o dia-a-dia em segurança.

Ap
60€ p enas
or pe
s
/ano soa

Com este seguro, a Allianz disponibiliza-lhe uma oportunidade
única de incrementar a satisfação dos seus colaboradores,
a um preço incomparável, demonstrando por este meio a
responsabilidade social da sua empresa.

Quais as coberturas e capitais associados ao Allianz
Proteção PME‘s?

Coberturas

Quais as vantagens do Allianz Proteção PME‘s?
•
•
•
•
•

Seguro completo e a preço competitivo;
Válido 24 horas por dia, 365 dias por ano e em todo o
mundo;
Subscrição simplificada;
Regime fiscal favorável;
Motivação e satisfação dos colaboradores.

Pense nos seus colaboradores. Proteja-os!
Agora a Allianz oferece-lhe a solução
ideal para garantir a segurança dos seus
colaboradores.
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Não dispensa a consulta de informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.

Com o Allianz Proteção PME‘s, os seus colaboradores dispõem de
proteção não só em caso de Morte por Acidente, mas também
em situações de Morte por Doença, para além de um vasto leque
de outras coberturas fundamentais para assegurar o nível de vida
das famílias face a uma ocorrência inesperada que possa afetar o
rendimento familiar.

Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.
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Capitais

Morte ou Invalidez Absoluta
Definitiva por Doença ou
Acidente

10.000,00 €

Morte por Acidente

25.000,00 €

Morte Simultânea da Pessoa
Segura e Cônjuge com Filhos
Menores

15.000,00 €

Invalidez Permanente por
Acidente

25.000,00 €

Subsídio Diário de
Hospitalização por Acidente

15,00 €

Despesas de Tratamento até

2.500,00 €

Despesas com Operações de
Salvamento, Busca e Transporte do Sinistrado

1.000,00 €

Despesas de Funeral até

5.000,00 €
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Rua Andrade Corvo, 32
1069 - 014 Lisboa
C. Social € 39.545.400
C.R.C. Lisboa 2 977
P. Coletiva 500 069 514
Telefone +351 213 165 300 Telefax +351 213 165 570 e-mail: info@allianz.pt Internet: www.allianz.pt
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