Allianz reforça compromisso com sustentabilidade e
apoia Hora do Planeta 2020
A Allianz Seguros e empresas coirmãs do Grupo Allianz, Allianz Global Corporate &
Specialty (AGCS), Allianz Partners e Euler Hermes, participarão neste sábado, 28,
das 20h30 às 21h30, da Hora do Planeta.
Promovida pela WWF, a Hora do Planeta, conhecida globalmente como Earth Hour,
trata-se de um momento simbólico em que empresas e moradores apagam as luzes
dos ambientes por uma hora, mostrando preocupação com o aquecimento global.
Neste ano, em decorrência do Coronavírus (COVID-19), os eventos físicos ao redor
do mundo serão substituídos por demonstrações digitais, como compartilhamento da
ação nas redes sociais e séries sobre o aquecimento global em plataformas de
streaming, no intuito de preservar a saúde e a segurança física dos participantes.
Em apoio a essa causa, a Allianz Seguros, a AGCS, a Allianz Partners e a Euler Hermes
se comprometem a apagar as luzes de suas instalações e escritórios. O letreiro
luminoso do Allianz Parque, arena multiuso que leva o nome da seguradora, também
será apagado, a fim de reforçar seu pacto com a sustentabilidade.
Desde os anos 2000, o Grupo Allianz ocupa as melhores posições no Índice de
Sustentabilidade Dow Jones, assumindo a posição de líder no setor de seguros em
2018. O Grupo também participa ativamente das reuniões e convenções climáticas,
endossando sua preocupação com o aquecimento global.
A Allianz Seguros convida os seus clientes, corretores, segurados e demais
stakeholders a participarem desse movimento, apagando as luzes de seus escritórios
e residências.
Sobre a Allianz Partners
A Allianz Partners é líder mundial em seguro e assistência B2B2C, com especialidade
nas áreas de seguro internacional de saúde e vida, automotivo, assistência e viagem.

Com operações em 77 países, a Allianz Partners oferece soluções globais que estão
redefinindo o significado de ajuda, indo além do seguro tradicional para ajudar e
proteger os clientes onde quer que eles estejam e sempre que precisarem. Com
inovação, os especialistas fornecem produtos e serviços prontos para o futuro, de
alta tecnologia e de alto impacto por meio de cinco marcas comerciais: Allianz
Assistance, Allianz Care, Allianz Automotive, Allianz Travel e Mondial Assistance. Os
21.500 colaboradores globais lidam com mais de 54 milhões de casos por ano, com
foco no esforço para ajudar e proteger clientes em todo o mundo. No Brasil, a Allianz
Partners tem mais de 20 anos de atuação, com cerca de 1.400 profissionais, uma
célula médica com equipe trilíngue e 12.000 prestadores de serviços que vivem para
ajudar.
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