
  
 

 

Mondial Assistance vence Prêmio Segurador Brasil 
 

Março de 2019 – Líder no serviço de assistência 24h, a Mondial Assistance foi 

reconhecida por “Mérito na Prestação de Serviços - Destaque na Oferta de Produtos 

para Seguradoras” no 16º Prêmio Segurador Brasil 2019, promovido pela Revista 

Segurador Brasil. A solenidade de premiação aconteceu ontem, dia 28 de março, no 

salão nobre do Edifício Itália, em São Paulo (SP), e contou com a presença de mais 

de 300 convidados, incluindo a participação de autoridades do setor. 

 

A condecoração para esta categoria certifica a excelência do trabalho da empresa em 

prol do aperfeiçoamento, fortalecimento e crescimento da indústria de seguros no 

País, assim como analisa o trabalho empreendedor da empresa, a criação e o 

desenvolvimento de produtos para o mercado e a consequente geração da confiança 

e fidelidade entre as companhias e pessoas que utilizaram os serviços e produtos 

ofertados. 

 

“Receber esse título é uma honra para a Mondial Assistance, que além de possuir um 

time engajado na excelência do serviço de assistência 24 horas, garantindo proteção 

dos clientes a qualquer hora, em qualquer lugar, está sempre atento no que tange a 

adoção de novas tecnologias voltadas à otimização da experiência das pessoas, à 

entrega de consultoria estratégia aos clientes e à gestão de uma rede de prestadores 

capaz de se articular facilmente para o atendimento em todas as ocasiões.  Estamos 

felizes e prontos para continuar melhorando o nosso trabalho a cada dia”, comemora 

Fábio Lucato, diretor Comercial da empresa. 

 

Sobre a Mondial Assistance 

A Mondial Assistance é uma das marcas comerciais da Allianz Partners, empresa 

dedicada a garantir proteção e cuidado mundialmente, que pertence ao Grupo Allianz 

SE, e é líder B2B2C em soluções de assistência de seguros nas seguintes áreas de 

especialização: assistência global, saúde e vida internacional, automóvel e viagem. 

Estas soluções, que são uma combinação única de seguro, serviço e tecnologia, estão 

disponíveis para clientes institucionais ou através de canais diretos e digitais sob 

cinco marcas de renome internacional: Mondial Assistance, Allianz Assistance, Allianz 

Travel, Allianz Care e Allianz Automotive. Esta família global de mais de 21.500 

colaboradores está presente em 77 países, fala 70 línguas e trata 54 milhões de casos 

por ano, protegendo clientes e funcionários em todos os continentes. 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. 

 

 

Informações à Imprensa 

Race Comunicação | (11) 2548-0720 | 2894-5607 

Evelyn Spada | (11) 99780-3314 

imprensa.mondial@agenciarace.com.br 
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