ACIDENTES PESSOAIS
HOSPITALIZAÇÃO
Maior proteção para uma rápida recuperação

MAIOR PROTEÇÃO EM CASO DE INTERNAMENTO
Os acidentes acontecem e o novo seguro Acidentes Pessoais Hospitalização garante-lhe a proteção necessária para ultrapassar
estes momentos, voltar a ter o seu bem-estar, recuperar o seu estado de saúde e os seus rendimentos.

PARA TODO O TIPO DE PROFISSÕES E ATIVIDADES DE RISCO
Uma solução de proteção que abrange qualquer profissão, seja ou não de risco. As modalidades desportivas mais aventureiras
também estão incluídas, garantindo-lhe assim uma maior segurança enquanto as pratica.

COM COBERTURAS ADAPTADAS ÀS DIVERSAS LESÕES
Hospitalização - Em caso de internamento hospitalar devido a acidente, pagamos um subsídio diário, desde a primeira noite até
ao limite de 550 dias.
Cuidados intensivos - Se for necessário o internamento nos cuidados intensivos, pagamos um valor adicional ao montante do
internamento hospitalar.
Convalescença - durante a recuperação, após o internamento e até estar em condições para trabalhar, recebe um subsídio diário
durante um período limitado ao dobro do seu internamento.
Fraturas - Se tiver um acidente e partir algum osso, pode usar esta cobertura mesmo que não seja internado. Os valores variam
entre 52€ a 375€, de acordo com a opção escolhida, se for uma fratura menor (nariz, dedos das mãos e pés) ou uma fratura maior
(restantes ossos).
Morte - Em caso de morte por acidente, desde que a pessoa segura tenha mais de 14 anos, os beneficiários recebem
a indemnização definida no seguro.
Invalidez permanente - Cobertura opcional que lhe garante uma indemnização se ficar com uma incapacidade igual ou superior
a 65%.

ESCOLHA A MELHOR OPÇÃO PARA SI

O QUE O SEGURO COBRE

BASE

MAIS

MAIS XL

TOP

PREMIUM

55€/dia

80€/dia

105€/dia

130€/dia

135 €/dia

500€

750€

1.000€

1.250€

1.500€

Convalescença

27,50€ /dia

40€ /dia

52,50€ /dia

65€ /dia

77,50€ /dia

Fraturas (Menores | Maiores)

52€ | 125€

76€ | 188€

102€ | 250€

126€ | 313€

152€ | 375€

Morte

10.500€

15.500€

20.000€

25.000€

30.000€

Invalidez permanente

50.000€

50.000€

50.000€

50.000€

50.000€

Hospitalização
Cuidados intensivos

Tranquilidade é uma marca da Generali Seguros, S.A.
Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
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Recupere a sua saúde física e financeira mais comodamente com as diversas soluções de capital que temos para oferecer.

