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A proteção do seu 
negócio não tira férias

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 

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.

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.

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

AUTOMÓVEL

ACIDENTES DE TRABALHO

RESPONSABILIDADE CIVIL

SAÚDE

OUTRAS OFERTAS

VIDA

  JUNTE OS SEUS SEGUROS 
  GANHE DESCONTOS
  E SIMPLICIDADE



Escolha as opções certas para a sua empresa de acordo com a 
sua atividade.

UMA SOLUÇÃO À MEDIDA 
DA SUA EMPRESA

- Despesas médicas asseguradas em caso de acidente durante
   a atividade.
- Pagamento de indemnização a clientes e terceiros.
- Preços dos seguros ajustados a cada atividade, local e número
   de participantes.
 

O momento é perfeito para fazer crescer e proteger o seu 
negócio de animação turística nas mais diversas atividades: 
organização de caminhadas, passeios de tuk-tuk ou atividades em 
barcos a motor, por exemplo.

Foi por isso que juntámos os seguros obrigatórios de Acidentes 
Pessoais e Responsabilidade Civil. Mais simples para si, maior 
proteção para todos: do seu negócio aos seus clientes.

A GARANTIA DE UMA 
ATIVIDADE MAIS SEGURA

Temos uma solução para Alojamento Local, no nosso seguro 
Multirrisco Empresarial, que lhe garante um negócio ainda mais 
protegido e o salvaguarda das suas responsabilidades como 
proprietário. Conheça algumas das suas vantagens:

- Alojamento e recheio protegidos incluindo bens dos hóspedes.
- Proteção contra danos causados aos hóspedes em caso de
  acidente no alojamento.
- Apoio aos hóspedes em caso de assalto ao alojamento.
- Pesquisa e pagamento de alojamento alternativo se a casa �car   
   inabitável.

TEM UM ALOJAMENTO LOCAL?
FAÇA DA SUA CASA UM DESTINO SEGURO

Passeios Turísticos Automóvel
- Solução obrigatória para Tuk-tuk e outros transportes de passeio
  turístico.
- Veículos TVDE estão contemplados nesta solução de seguro.
- Passeios com visitas a museus ou roteiros turísticos também estão    
  incluídos nesta solução.

Atividades Marítimo-Turísticas
- Proteção indispensável para atividades aquáticas como o 
  aluguer de pranchas, negócios em embarcações a motor e outras.
- Possibilidade de incluir a cobertura Responsabilidade Civil
   Obrigatória para embarcações a motor.

Atividades Turísticas
- Garantia obrigatória para atividades como organização de
  caminhadas, visitas a locais de interesse, passeios de bicicleta,
  entre outras. 
- Disponível para inúmeras atividades de animação turística 
  diferentes.

*  Dados do INE relativos a 2018.

PARA QUEM DINAMIZA O PAÍS QUE BATE 
RECORDES DE VISITANTES E FAZ PARTE 
DAS FÉRIAS DOS MAIS DE 12,7 MILHÕES DE 
ESTRANGEIROS QUE VISITAM PORTUGAL.*

O que o 
seguro cobre

Morte ou invalidez
permanente

Despesas 
de tratamento
(franquia 75€)

Responsabilidade
civil

22.700€

Valor a receber por cada seguro

Responsabilidade
civil embarcação

Atividades
Turísticas

Passeios
Automóvel

Atividades
Marítimas

4.000€

50.000€
franquia 10%, 
mínimo 500€

-

22.700€

4.000€

-

22.700€

4.000€

100.000€ a
500.000€

50.000€
franquia 10%, 
mínimo 250€

50.000€
franquia 10%, 
mínimo 500€

PARA QUEM APROVEITA 
O BOM MOMENTO DO TURISMO


