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Seguros de A a Z.
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O seu negócio
totalmente protegido
Para si, que tem um pequeno negócio é importante
saber que pode contar com a nossa ajuda.
O Allianz MR PME, protege a sua empresa de
acordo com as suas escolhas. É a solução ideal para
assegurar o seu investimento e o futuro do seu
rendimento.

Abrangente e feito a
pensar no seu negócio
O Allianz MR PME é um seguro abrangente desenhado
para satisfazer as necessidades da maioria das
atividades comerciais e pequenas indústrias.
Pode escolher entre 3 pacotes de cobertura:
Base: Protege-o dos grandes riscos, como
Incêndio, Tempestades ou Inundações e inclui
ainda Furto ou Roubo e Responsabilidade
Civil.
Mais: Mais amplo, adiciona ao pacote Base,
as coberturas de Danos por Água e Riscos
Elétricos.
Extra: Quando os equipamentos representam
um grande investimento e as mercadorias
são uma parte substancial do capital, este
é o pacote mais adequado. Inclui Avaria de
Máquinas, Bens Refrigerados, Transporte de
Mercadorias e Flutuações de Stocks.
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Conte com simplicidade
Porque sabemos que o seu tempo é valioso, simplificamos o
processo de compra, e assim basta que nos indique:
Atividade
Ano de construção;
Código-Postal;
Pacote de Coberturas e Capitais.
E porque a proteção é essencial em todos os
negócios, o Allianz MR PME oferece benefícios
especiais na adoção de medidas de proteção
contra roubo ou incêndio.

Assistências para o seu
negócio!
Caso tenha um sinistro, conte com o serviço de
Assistência do Allianz MR PME.
Através do número 213 165 300, terá acesso a um conjunto
de técnicos e mecanismos necessários que tudo farão para
assegurar que a sua atividade continua em funcionamento.

Para mais informações sobre estas e
outras soluções Allianz consute o seu
Mediador ou vá a www.allianz.pt.
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