
  
MOTO
Protege a moto, quem conduz, quem vai no lugar de trás e 
qualquer pessoa afetada pelos danos causados por acidente. 

A cobertura de Proteção de ocupantes garante uma indemni-
zação por morte ou invalidez permanente das pessoas que vão na 
moto e cobre as despesas que tenham com tratamentos. Inclui o 
serviço de assistência em viagem e pode ainda cobrir os danos 
em capacetes e roupas de proteção. 

CLÁSSICOS
Protege o seu precioso veículo clássico - automóvel ou motociclo 
- as pessoas que nele viajam e qualquer outra pessoa a quem 
cause dano. 

Garante uma indemnização por morte ou invalidez permanente 
das pessoas que viajam no veículo e também cobre as despesas 
com tratamentos. Inclui ainda o serviço de assistência em viagem. 

BICICLETA
Protege quem conduz e as pessoas e veículos que sofram danos 
causados pela bicicleta. 

Também garante as despesas médicas se o acidente tiver sido em 
Espanha.

AUTO
Faça-se à estrada em segurança 
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- Não paga o custo de apólice

- Não paga o envio de documentação

- Desconto adicional se pagar por débito direto

RECEBA A SUA DOCUMENTAÇÃO
POR EMAIL E POUPE NO PREÇO
DO SEU SEGURO (CLIENTE VERDE)

JUNTE OS SEUS SEGUROS 
GANHE DESCONTOS E SIMPLICIDADE

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.

                                                                    OUTRAS
                                         SOLUÇÕES



Veja na tabela qual é a melhor opção para si. 

Responsabilidade civil 

Multi assistência base Assistência em viagem  ·  Veículo de substituição 
em caso de: avaria, incêndio, raio ou explosão; 
fenómenos naturais; vandalismo.  ·  Proteção jurídica    

1.220.000€ em danos materiais 

Condutor e familiares

Todos os ocupantes

Despesas de tratamento de cães e gatos 

Proteção especial do condutor Até 500.000€ 

√ √ √

√ √ √

√ √ √

Proteção de ocupantes 
e condutor¹

•² – –

√² √² √³ 

√ 500€ √ 500€ √ 500€

Multi assistência VIP Assistência em viagem VIP  ·  Veículo de substituição 
em caso de: avaria, incêndio, raio ou explosão; 
fenómenos naturais; vandalismo.  ·  Proteção jurídica    

Assistência em viagem VIP  ·  Veículo de substituição 
em caso de: avaria, acidente; incêndio, raio ou explosão; 
fenómenos naturais; vandalismo.  ·  Proteção jurídica    

• • •

Multi assistência VIP PLUS 
• • •

• • •

6.070.000€ em danos corporais 

• • •50.000.000€ 

COBERTURAS E OPÇÕES BASE MAIS TOP

√ Cobertura incluída  • Cobertura opcional
Coberturas são as situações que o seguro cobre | Capital seguro é o valor máximo de uma indemnização | Franquia é o valor que �ca a seu cargo, seja qual for o valor dos danos 
Nota: (1) Até 10 % do capital seguro para despesas de tratamento de ocupantes  / Até 15 % do capital seguro para despesas de tratamento do condutor. (2)  Escolha o capital seguro: 5.000€, 10.000€ ou 25.000€. 
(3) Escolha o capital seguro: 10.000€, 25.000€ ou 50.000€. (4) Escolha a franquia: 0€, 250€, 500€, 750€, 1.000€, 1.250€, 1.500€ ou 2.000€ 

  PROTEÇÃO ESPECIAL  
  PARA QUEM CONDUZ 

A cobertura opcional Proteção especial do condutor cobre os 
danos da pessoa que vai a conduzir, mesmo que tenha sido 
responsável pelo acidente (nenhum seguro obrigatório oferece 
esta garantia). 
Para além das despesas médicas e de funeral, em caso de 
incapacidade ainda pagamos:
-   os seus salários
-   despesas que possa ter devido a um acidente (por exemplo, 
os custos de readaptar a casa, o carro e o local de trabalho).   

 ASSISTÊNCIA EM VIAGEM  
 PRONTA E EFICAZ 

Conte com a nossa rede de parceiros - mais de 2.600 veículos de 
reboque - em todo o país. Damos-lhe assistência a qualquer hora: 
-   Garantimos o reboque do seu carro, sem custos, em qualquer 
ponto do país   
-   Se o reboque se atrasar mais de 1 hora, damos-lhe 60€ pelo 
tempo de espera 
-   Se não estiver em condições de conduzir, peça o serviço Take 
me home e volte para casa no seu carro com motorista pro�ssional 
Além disso, pode ainda incluir no seu seguro vários serviços de 
conveniência (lavagem do carro ou entrega e recolha para 
reparação, por exemplo), a bom preço e com descontos, todos os 
dias e a todas as horas. 

  COM A PARTICIPAÇÃO ONLINE,   
  COMEÇAMOS A TRATAR DE 
  TUDO EM 2 HORAS 

Em caso de acidente, faça a participação através da App Tranquilidade 
ou do nosso site. Em menos de 2 horas, começamos a tratar de tudo. 
Depois, pode acompanhar o processo através da App Tranquilidade.  

 VEÍCULO DE SUBSTITUIÇÃO 
 EM TODAS AS OPÇÕES 

O seu carro avariou e não pode andar com ele? Não se preocupe, 
pomos outro carro à sua disposição durante o período de 
reparação. 
Escolha uma das o�cinas com as quais temos um acordo para ter 
ainda mais vantagens:    
-   Entrega imediata de um veículo de substituição de categoria 
equivalente ao seu (se houver um disponível na o�cina) 
-   Limpeza e check-up ao seu veículo 
-   Garantia depois da reparação

ESCOLHA UMA PROTEÇÃO BASE, MAIS OU TOP

 ESCOLHA A MELHOR PROTEÇÃO 
 PARA O SEU CARRO 

Base: a opção mais económica para a sua segurança e de quem 
viaja consigo.
Mais: toda a segurança do Auto Base, mais a proteção contra 
roubo, incêndio e catástrofes naturais, como cheias.
Top: a opção mais completa, também protege o seu veículo em 
caso de acidente.

  VEJA EM TEMPO REAL ONDE 
  ESTÁ O REBOQUE 

Com App Tranquilidade, pode chamar o reboque e saber quanto 
tempo falta para ele chegar. No �m, avalie o serviço. 

Quebra de vidros Reparação ou substituição num local indicado por nós 

Furto ou roubo – √ √

Incêndio, raio ou explosão – √⁴ √⁴

Fenómenos naturais – √⁴ •⁴

Vandalismo – – •⁴

Choque, colisão ou capotamento – – √⁴

Complemento de indemnização por perda total – • em Responsabilidade civil • em Responsabilidade civil
e Danos próprios

• 1.000€ franquia 0€ • 1.000€ franquia 0€ √ 1.000€ franquia 0€

Quebra de vidros Plus Reparação ou substituição num local à sua escolha • 1.500€ franquia 0€ • 1.500€ franquia 0€ • 1.500€ franquia 0€

Fonte:  Inquérito de satisfação, 2019

87% DOS CLIENTES QUE PASSARAM POR UM 
SINISTRO RECOMENDAM O NOSSO SEGURO

–


