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

CONHEÇA TODAS
AS VANTAGENS

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. registada na ASF
com o nº 1197.
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JUNTE OS SEUS SEGUROS
GANHE DESCONTOS E SIMPLICIDADE

CÃES
E GATOS
Proteja quem está sempre
ao seu lado

PROTEÇÃO PARA O SEU ANIMAL DE
ESTIMAÇÃO E TRANQUILIDADE PARA SI
Se tem um cão ou um gato, temos a solução que procura seja qual
for a sua raça, idade ou estado de saúde. O nosso seguro garante
aos seus animais os cuidados de saúde e de bem-estar que eles
precisam, protegendo também quem está à sua volta dos danos
que eles possam causar.

REDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
E EM ARTIGOS PARA ANIMAIS

APOSTE NA PREVENÇÃO E GARANTA
TODAS AS VACINAS AO SEU ANIMAL
- Ao incluir a cobertura de Vacinação anual no seu seguro,
garantimos-lhe uma vacina por ano e ainda um aumento do valor
de indemnização em caso de acidente ou cirurgia
- Acesso a todas as vacinas na rede AnimaDomus a preços
convencionados
DÊ A MELHOR OPÇÃO AO NOVO MEMBRO DA FAMÍLIA
OPÇÕES
COBERTURAS

Base

Mais

Top

- Acesso a cuidados de saúde na rede AnimaDomus - consultas,
vacinas, exames auxiliares de diagnóstico, internamentos e
cirurgias - com redução nos preços face aos praticados ao
público em geral (preços convencionados)

Acesso a cuidados
de saúde na rede
AnimaDomus

√

√

√

Produtos e serviços
de bem-estar animal

√

√

√

- Acesso imediato à rede após a compra do seguro

Consultas e exames

-

-

360€

Internamento

-

(se cirurgia)

700€

Acidente e/ou cirurgia
em consequência
de doença
Com Vacinação anual

-

Até 7.000€

Até 14.000€

+ 3.500€

+ 3.500€

Serviços de assistência

√

√

√

Proteção jurídica

√

√

√

Vacinação anual

-

•

•

Eutanásia e Funeral
/Cremação

-

• 250€

• 500€

• 25.000€/
• 50.000€

• 25.000€/
• 50.000€/
• 100.000€

• 50.000€/
• 100.000€/
• 250.000€

- Tem mais de 350 parceiros na rede AnimaDomus, a maior
em todo o país, à sua escolha: hospitais, clínicas, consultórios,
lojas pet care, hóteis, pet sitting, etc
- Reembolsamos-lhe as despesas médicas, em caso de acidente
ou cirurgia do seu animal

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DISPONÍVEIS
PARA O SEU CÃO OU GATO
- Pagamos as despesas de busca e resgate até 500€, devido
a furto, roubo ou desaparecimento do seu animal
- Asseguramos o envio de veterinários, medicamentos e ração
a sua casa e a guarda do seu animal, caso fique internado
- Organizamos e pomos à sua disposição diversos serviços
de assistência, como aconselhamento psicológico, informação
médico-veterinária, banho e tosquias em casa e ainda
o transporte do animal

Responsabilidade
civil

500€

√ Cobertura incluída • Cobertura opcional

FIQUE MAIS TRANQUILO!
Por apenas mais 1€ por mês, pode juntar a qualquer opção
a cobertura de Responsabilidade civil e assim garantir o
pagamento de uma indemnização por danos causados a
terceiros pelo seu animal.

