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MAIOR PROTEÇÃO E MAIS DESCONTOS

JUNTE OS SEUS SEGUROS
GANHE DESCONTOS E SIMPLICIDADE

- Desconto na compra conjunta de imóvel e recheio
- Desconto adicional na compra de módulos completos de coberturas
- Quantos mais módulos comprar, maior é o desconto
- Desconto adicional em recheio se tiver meios de proteção contra
roubo

TRATE O SEU SINISTRO A PARTIR
DE CASA
- Participe o seu sinistro online, de forma simples e rápida, para
começarmos logo a tratar do assunto
- Avaliamos os danos por vídeo, com a sua ajuda e do seu telemóvel
- Damos resposta às participações online em 2 dias úteis

RECEBA A SUA DOCUMENTAÇÃO
POR EMAIL E POUPE NO PREÇO
DO SEU SEGURO (CLIENTE VERDE)
- Não paga o custo de apólice
- Desconto adicional se pagar por débito direto

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 de informação pré-contratual
e contratual legalmente exigida. Tranquilidade é uma marca da
Generali Seguros S.A. registada na ASF com o nº 1197

Generali Seguros, S.A.
Capital social: 90 500 000 €
Matriculada na CRC de Lisboa | NIPC 500 940 231
Sede: Avenida da Liberdade, 242, 1250-149 Lisboa

Muito mais do que um
seguro da casa

PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA,
DENTRO E FORA DE CASA
Sabemos que a proteção de uma casa vai muito para além das
paredes e do recheio. Assim, reforçámos o nosso seguro Casa
com coberturas que protegem as pessoas, os animais domésticos
e outros bens, como material eletrónico ou de desporto, mesmo
fora de casa.

PARA QUALQUER TIPO DE CASA
- Apartamento ou vivenda
- Casa própria ou arrendada, quer seja senhorio ou inquilino

ESCOLHA A MELHOR OPÇÃO
PARA A SUA CASA
Base: o custo do seguro é importante para si? Proteja a sua casa
a um preço económico contra os riscos mais comuns.

MAIOR SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA,
ESTEJA ONDE ESTIVER

MAIS ASSISTÊNCIA

Top: tem uma casa ou um recheio de elevado valor? Escolha uma
proteção mais completa e com valores máximos de indemnização
ainda mais elevados.
Premium: o valor da sua casa ou do recheio é premium? Esta
opção também. A proteção certa para quem tem uma casa de valor
superior a 500.000€ ou recheio acima dos 100.000€.
Além dos módulos base, pode ainda incluir no seu seguro outros
módulos de coberturas. Por exemplo: Tecnologia, Animais
domésticos, Desporto e acidentes ou Fenómenos sísmicos.

- Pagamos os danos que resultem do roubo de material de
desporto fora de casa (por exemplo, o roubo da sua bicicleta
durante um passeio de BTT)

- Proteção digital: vigilância regular dos seus dados e apoio, todos
os dias e a qualquer hora, em situações como roubo ou uso
indevido da sua identidade

- Durante o período de aulas protegemos os bens do seu filho que
esteja a estudar e a morar noutro local em Portugal

- Assistência a eletrodomésticos: enviamos um técnico a sua casa
para reparar eletrodomésticos, até 2 vezes por ano, e pagamos
as peças avariadas até 300€ (máximo 150€ por reparação,
dependendo da opção que escolher)

- Reembolsamos as despesas para adaptar a sua casa se ficar com
uma incapacidade superior a 75% devido a um acidente
- Na opção Premium, pagamos danos que resultem da quebra
acidental de paredes de vidro

- Envio de profissionais: fazemos pequenas reparações em sua
casa (canalização ou eletricidade) e serviços domésticos como
limpezas, lavandaria e engomadoria, entre outros
- Organização de viatura para mudanças: oferecemos um
serviço até 600€ por ano se precisar de mudar de casa

EM 2018 HOUVE 12.161 FURTOS EM
RESIDÊNCIA COM ARROMBAMENTO,
ESCALAMENTO OU CHAVES FALSAS.

- Assistência médico-sanitária: garantimos o envio de médico e
medicamentos a sua casa, onde também pode fazer a fisioterapia,
para o seu máximo conforto

Mais: precisa de uma proteção reforçada? Esta opção tem valores
máximos de indemnização mais elevados do que a opção Base.
Mais XL: quer mais proteção e em mais situações? Garanta mais
coberturas e valores máximos de indemnização mais elevados do
que na opção Mais.

- Pagamos os danos em equipamento eletrónico móvel, dentro
e fora de casa (por exemplo, telemóveis, tablets, computadores
portáteis, máquinas fotográficas ou consolas portáteis)

- Assistência a animais domésticos: se acrescentar a cobertura
de responsabilidade civil cães e gatos, tem também a cobertura
de saúde animais. Pagamos as despesas médicas, de farmácia e
de hospitalização do seu cão ou gato até 300€

Fonte: Relatório Anual de Segurança Interna 2018

OPÇÕES IMÓVEL
MÓDULOS BASE

BASE
DANOS GRAVES

QUEBRA E QUEDA

FURTO OU ROUBO
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DANOS CORRENTES

APOIO AO SINISTRO

ASSISTÊNCIA

OPÇÕES RECHEIO

PRINCIPAIS COBERTURAS BASE
MAIS

MAIS XL

TOP

PREMIUM

BASE

MAIS

MAIS XL

TOP

PREMIUM

15.000€

30.000€

60.000€

100.000€

Capital
seguro: o
valor que
escolher

Danos por água
Incêndio, raio, explosão

Capital seguro

Queda acidental de mobiliário fixo
Quebra ou queda de painéis solares

1.500€

3.000€

Furto ou roubo

RC Proprietário/Inquilino/Ocupante

250.000€

–

RC Familiar
Pesquisa e reparação de avarias

1.500€

Riscos elétricos

1.000€

Proteção jurídica
Avaria de eletrodomésticos

10.000€

–

Furto ou roubo de objetos valor

Privação temporária de uso de local

6.000€

1.500€

3.000€

6.000€

15.000€

30.000€

60.000€

100.000€ Capital seguro

10.000€

3.000€

6.000€

12.000€

20.000€

15.000€

30.000€

60.000€

100.000€

–
3.000€

6.000€

10.000€

1.500€

1.500€

200€ por ano

Envio de profissionais

Conheça todas as coberturas base e as opcionais que pode acrescentar em tranquilidade.pt

1.000€

300€ por ano
Incluída

3.000€

6.000€

200€ por ano

10.000€

300€ por ano
Incluída

–

