
Companhia de Seguros Allianz 
Portugal, S.A.

 
Allianz Acidentes 
Pessoais Estudantes

Lá fora, tão seguros
como em casa.

www.allianz.pt

Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.
R. Andrade Corvo, 32
1069-014 Lisboa
Telefone: +351 213 165 300
Telefax: +351 213 165 570
e-mail: info@allianz.pt
Capital Social €39.545.400
CRC Lisboa 2977
Pessoa Coletiva 500 069 514 17
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Seguros de A a Z.
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Para mais informações sobre esta e
outras soluções Allianz consulte o
seu Mediador ou vá a www.allianz.pt. 

Um seguro à medida
dos teus horizontes

Allianz Acidentes Pessoais Allianz Acidentes Pessoais

Se és estudante e vais fazer ERASMUS, outro 
programa de estudos ou estágio no estrangeiro, 
a Allianz tem o seguro certo para ti!

Faz-te Cidadão do Mundo sem outra preocupação 
que não seja, a de tirar o maior partido da experiência!
E, ao mesmo tempo, deixas os teus pais mais 
descansados.

O Allianz Acidentes Pessoais protege-te 24 horas
por dia, durante todo o período da tua estadia.

Podes escolher entre os 3 planos de coberturas
disponíveis. Decide com o teu Mediador Allianz
qual a melhor opção para o teu programa:

Assistência em Viagem incluída

Para que aproveites ao máximo a tua viagem,
o Allianz Acidentes Pessoais inclui a cobertura 
de Assistência em Viagem.

Assim, se tiveres algum acidente no estrangeiro
podes contar com:

- Assistência Média, cirúgica, farmacêutica
  e de hospitalização (até 5.000€);
- Acompanhamento em caso de hospitalização
  (40€/dia, no máximo de 10 dias);
- Transporte ou repatriamento;
- Bilhete de ida e volta para um familiar, 
  com a respetiva estadia (40€/dia para a estadia).

Agora podes concentrar-te apenas nos teus estudos!

Segurança a partir
de 63,36€ por estadia

Coberturas Plano 1 Plano 2 Plano 3

Invalidez permanente
(parcial ou total)

35.000 € 75.000 € 150.000 €

Grande invalidez
(capital adicional)

17.500 € 37.500 € 75.000 €

Despesas com reabilitação 
física (em caso de invalidez)

1.750 € 3.750 € 7.500 €

Despesas com cirurgia
de reconstrução, plástica
ou estética (em caso de invalidez)

3.500 € 7.500 € 15.000 €

Despesas de tratamento 5.000 € 10.000 € 15.000 €

Subsídio por internamento 
hospitalar

35€ / dia 75€ / dia 100€ / dia

Assistência em viagem Incluída Incluída Incluída

Morte 35.000 € 75.000 € 150.000 €

Despesas de funeral 1.750 € 3.750 € 7.500 €

Despesas com trâmites legais 1.750 € 3.750 € 7.500 €

Prémios Totais
Até 90 dias 63,36 € 134,03 € 239,14 €

De 91 a 180 dias 95,04 € 201,03 € 358,71 €

De 181 a 270 dias 142,58 € 301,56 € 538,08 €

De 271 a 356 dias 158,40 € 335,05 € 597,86 €


