
 

 

Mercedes-Benz é o novo cliente da Allianz Partners 

 
Junho de 2019 – Líder em assistência 24 horas, a Allianz Partners amplia sua 

carteira de clientes ao firmar contrato com a Mercedes-Benz para o serviço de 

acionamento e monitoramento em assistência 24 horas de automóveis, caminhões, 

ônibus e veículos da Linha Sprinter, adquiridos nos concessionários da marca. 

 

Com amplo conhecimento e experiência no atendimento a clientes de diversos 

segmentos – de automóveis de luxo a transporte de cargas -, a empresa reforça o 

compromisso de excelência, cuidado e inovação ao ser a quarta nação do Grupo 

Allianz Partners a estabelecer parceria com a Mercedes-Benz, fundada em 1886 e 

presente no mercado brasileiro desde 1953. 

 

De acordo com Vincent Bleunven, CEO da Allianz Partners, isso denota confiança nas 

operações da empresa e nos investimentos em pessoas e inovação, realizados 

constantemente. “Ter a possibilidade de representar a Mercedes-Benz, marca 

pioneira no desenvolvimento de tecnologias para automóveis e veículos comerciais, 

é de grande satisfação para nós. Afinal, entendemos todo o cuidado adotado pela 

empresa e a necessidade de oferecer sempre o melhor aos seus clientes”, completa.  

 

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 1.500 profissionais, uma 
célula médica com equipe trilíngue e 12.000 prestadores de serviços que vivem para 
ajudar. 
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