Coberturas - Mercadorias do Tomador
O que garante o Allianz Mercadorias?
Mercadorias do Tomador do Seguro e /ou Segurado:
O Allianz Mercadorias oferece duas modalidades de garantias para proteger as mercadorias do nosso
cliente dos acontecimentos mais frequentes durante o seu transporte.
Primeira Modalidade
Oferecemos-lhe um conjunto de coberturas base que lhe garantem indemnizações pelos prejuízos
decorrentes de:




Incêndio, Queda de Raio e Explosão, incluindo os danos causados por excesso
de calor, fumo ou vapor e ainda os danos causados em virtude da utilização
de meios de extinção de incêndio.
Acidente com o veículo transportador, se ocorrer um acidente em
consequência de:

- Choque ou colisão entre o veículo transportador e outro(s)
veículo(s) e/ou obstáculo(s);
- Capotamento do veículo transportador;
- Abatimento de pontes, túneis, outras obras ou terras;
- Queda do veículo em precipício, rio ou mar;
- Tempestades (chuva ou neve) e avalanches.



Fenómenos da Natureza, se ocorrer um acidente em consequência de:

- Inundações ou tempestades atípicas;
- Terramotos ou erupções vulcânicas;
- Queda de meteoritos e corpos astrais.
De modo a aumentar o nível de segurança poderá ainda contratar coberturas adicionais, das quais
destacamos:






Furto ou roubo;
Carga e descarga;
Greves;
Molhadelas / manchas / oxidação

Segunda Modalidade
É a denominada cobertura "All Risks", que cobre todos os danos à mercadoria durante o transporte, com
algumas exceções que devem ser consultadas nas Condições Gerais da Apólice.
Coberturas Extra
Mais ainda, o Allianz Mercadorias oferece ao cliente, em qualquer modalidade de coberturas, uma
cobertura extra sem qualquer custo adicional:



Gastos de Salvamento - Se em consequência de um acidente causado por
algum dos eventos atrás descritos tiver de despender de algum valor para
garantir o salvamento, a recuperação ou a proteção dos seus
bens/mercadorias, a Allianz Portugal irá ajudar a suportar esses custos até ao
limite estabelecido nas Condições Gerais da Apólice.

