
SEGURO DE VIDA PARA 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.

Tranquilidade é uma marca da Generali Seguros, S.A.

Conheça os benefícios adicionais que temos para si

ESTAMOS CONSIGO NESTE MOMENTO
Estamos atentos à evolução da situação da Covid-19 e à segurança dos nossos profissionais de saúde que estão na linha da frente 
para proteger a população. É neste momento, de maior desgaste físico e emocional, que os profissionais de saúde precisam de 
maior proteção. Assim, a partir de agora vão poder contar com mais benefícios em caso de contágio ou isolamento profilático por 
Covid-19.

QUAIS OS PRODUTOS ABRANGIDOS?
Vai poder usufruir dos benefícios adicionais desde que tenha a cobertura de Incapacidade Temporária Absoluta nos seguintes 
produtos:
• Vida Mais Profissionais de Saúde
• Vida Mais
 

CONHEÇA OS SEUS BENEFÍCIOS
 Em caso de contágio ou isolamento profilático por Covid-19, beneficia das seguintes vantagens:
• Isenção de período de carência, ou seja, vai poder usufruir de todas as coberturas logo a partir do primeiro dia em que fez o 

seguro, não tendo que esperar os 90 dias habituais 
• Isenção de franquia, o que quer dizer que não precisa de aguardar pelo período habitual de 30 ou 14 dias, conforme a 

incapacidade seja devida a doença ou acidente
 
Estas condições são válidas para os seguros que tem atualmente e para os novos seguros.
 

O QUE LHE GARANTE A COBERTURA INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ABSOLUTA?

Em caso de alguma incapacidade física total ou temporária, clinicamente comprovada, esta cobertura assegura-lhe:
• Uma prestação mensal até 5.000€, por um período máximo de 12 ou 24 meses, conforme a opção escolhida
• Se o seguro tiver duas pessoas incluídas, a mesma garantia de proteção para ambas

A cobertura de Incapacidade Temporária Absoluta garante-lhe maior segurança financeira em caso de contágio de Covid-19.
 

APROVEITE JÁ A OFERTA

Para mais informações contacte o seu mediador ou a nossa Linha Clientes.

Nota: válido apenas para profissionais de saúde.


