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JUNTE OS SEUS SEGUROS
GANHE DESCONTOS E SIMPLICIDADE

ACIDENTES
PESSOAIS
Um só pagamento, para todos os seguros, num dia à sua escolha.
Desconto até 10 % sobre o prémio comercial.
Ao segundo seguro já está a poupar.

FALE COM O SEU MEDIADOR
Ou visite-nos numa loja ou em tranquilidade.pt
Se já é cliente, pode saber mais através da

App Tranquilidade.
Descarregar na

Disponível na

Saiba tudo sobre este seguro

Este folheto não dispensa a consulta da informação pré-contratual
e contratual legalmente exigida.
Tranquilidade é uma marca da Generali Seguros, S.A.

Generali Seguros, S.A.
Capital social: 182.000.000 € (realizado: 84.000.000 €)
Matriculada na CRC de Lisboa | NIPC 500 940 231
Sede: Avenida da Liberdade, 242, 1250-149 Lisboa

Um dia a dia mais seguro
para todas as gerações

PROTEÇÃO 24H POR DIA
EM CASO DE ACIDENTE

ATÉ AOS 24 ANOS: UM APOIO IMPORTANTE
PARA OS DESAFIOS NA JUVENTUDE

A pensar em todas as gerações, reforçámos o nosso seguro de
Acidentes Pessoais. As coberturas e os valores a receber ajustam-se
a cada fase da vida.

QUER PROTEGER A FAMÍLIA TODA
E POUPAR ATÉ 10%?
Cada membro da família vai ter proteção adequada às necessidades
da sua idade, com descontos que podem chegar aos 10%.
O que o seguro
cobre

Mais

Top

Invalidez permanente

25.000€

50.000€

100.000€

Despesas de tratamento
(franquia 50€)

1.000€

2.000€

10.000€

Até aos 24 anos

Morte

-

25.000€

50.000€

Incapacidade
temporária absoluta por
internamento hospitalar
(subsídio diário)

-

-

30€

Responsabilidade civil
(franquia 50€)

5.000€

10.000€

20.000€

√

√

√

opcional

opcional

opcional

Morte ou invalidez
permanente

25.000€

50.000€

100.000€

Despesas de tratamento
(franquia 50€)

2.000€

2.500€

10.000€

Despesas de funeral

1.500€

2.000€

3.000€

-

25€

75€

Módulo desporto
Dos 25 aos 64 anos

Incapacidade
temporária absoluta por
internamento hospitalar
(subsídio diário)

√

√

√

opcional

opcional

opcional

Morte ou invalidez
permanente

10.000€

25.000€

50.000€

Despesas de tratamento
(franquia 50€)

1.000€

2.500€

5.000€

Despesas de funeral

1.000€

1.500€

2.500€

√

√

√

opcional

opcional

opcional

Assistência
Módulo desporto

DOS 25 AOS 64 ANOS: PROTEÇÃO EXTRA
PARA OS IMPREVISTOS DO DIA A DIA

Valor a receber por opção
Base

Assistência

- Reembolso de despesas de educação se não puder ir à escola
por causa do acidente
- Apoio escolar para que nenhuma aula fique para trás
- Indemnização de danos se uma brincadeira correr mal
- Assistência médica em casa ou na escola
- Babysitting e transporte para a escola ou para atividades
extracurriculares se os pais estiverem doentes
- Linha de aconselhamento pediátrico

-

Proteção em caso de acidente no trabalho ou nos tempos livres
Proteção em qualquer parte do mundo
Subsídio diário em caso de hospitalização
Pagamento de despesas médicas no estrangeiro
Envio de medicamentos para fora do país em caso de emergência

A PARTIR DOS 65 ANOS: NECESSIDADES
ASSEGURADAS NA NOVA ETAPA DA VIDA
-

Análises sem sair de casa, após um acidente ou doença
Transporte para fisioterapia
Apoio nas tarefas de higiene e bem-estar pessoal
Ajuda nas compras para casa
Pet walking se estiver doente e não puder cuidar dos seus animais
de estimação

PROTEJA-SE ENQUANTO PRATICA
DESPORTO, MESMO OS RADICAIS
Para maior segurança, pode acrescentar o módulo de desporto.
Abrange uma grande variedade de desportos amadores, como futebol,
padel, ioga, surf, BTT, pesca desportiva, entre outros. Pode escolher
esta opção em qualquer idade.

A partir dos 65 anos

Assistência
Módulo desporto

ACONTECEM EM MÉDIA
8.894 ACIDENTES DOMÉSTICOS
E DE LAZER POR ANO EM PORTUGAL
Fonte: sistema de vigilância EVITA (2013-2015)
INSA-Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge

