
SAÚDE
Um seguro para o seu bem-estar 
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SEGUROS DE SAÚDE À SUA MEDIDA

 SAÚDE SORRISO

Se as despesas de medicina dentária são uma preocupação, esta 
solução é para si: 
- Rede em Portugal e Espanha
- Atos médicos mais frequentes gratuitos em Portugal: consultas, 
 alguns exames, extrações simples ou raios x 
- Subsídio diário de internamento
- Rede Bem-estar
- Serviços clínicos em casa

 COMPLEMENTAR
 SUBSISTEMAS

Para quem pretende um complemento ao seu subsistema (por 
exemplo ADSE ou SAD) tem um plano com 3 opções:
- Opção I - Hospitalização (15.000€)
- Opção II - Hospitalização (15.000€) e Ambulatório (1.000€)
- Opção III - Hospitalização (15.000€), Ambulatório (1.000€) 
 e Parto (500€)

 SAÚDE +55

Se tem mais de 55 anos, a opção Light garante-lhe
- Acesso às Redes Médica, Dentinet e de Bem-estar 
 da AdvanceCare
- Consultas ilimitadas ao domicílio e serviço de enfermagem
- Subsídio diário de internamento
- Ajuda domiciliária, em caso de doença

Na opção Valor Mais tem ainda disponível:
- Cobertura de hospitalização
- 6 consultas e check-up
- Segunda opinião médica
- Assistência médica no estrangeiro

210 127 228
Atendimento Comercial
9h00/19h00 - Dias úteis
clientes@tranquilidade.pt

Custo da chamada para a rede �xa nacional

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 

FALE COM O SEU MEDIADOR
Ou visite-nos numa loja ou em tranquilidade.pt

CONHEÇA TODAS 
AS VANTAGENS

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.
AdvanceCare é uma marca da Advancecare - Gestão de Serviços 
de Saúde, S.A.

Se já é cliente, pode saber mais através da 
App Tranquilidade.

Explorar na

AppGallery



TOP

 REFORCE O SEU SEGURO COM 
 DIAGNÓSTICOS ONCOLÓGICOS 
 DE ÚLTIMA GERAÇÃO

A Tranquilidade e a Fundação Champalimaud, em parceria, põem 
à sua disposição os mais inovadores diagnósticos de prevenção 
oncológica e garantem assistência e comodidade durante o 
tratamento:
- Programa Onco-risco com diagnóstico personalizado e plano 
 de vigilância   
- Capitais elevados no tratamento de doenças oncológicas
- Consultas de psicologia online
- Consultas de nutrição oncológica online
- Serviços de lavandaria e engomadoria
- Entrega de refeições e mercearias ao domicílio
- Serviço de estafeta
- Babysitting
- Take me home 

 JUNTE A OPÇÃO EXTRA  
 A QUALQUER SEGURO, MESMO QUE 
 NÃO SEJA DA TRANQUILIDADE

A opção Extra é uma 
solução de proteção que 
complementa qualquer 
seguro de saúde, com um 
reforço de capital para 
situações mais graves e 
um pacote especí�co para 
a prevenção e tratamento 
de doenças oncológicas.

PROTEJA-SE COM AS NOSSAS OPÇÕES BASE, MAIS, TOP E EXTRAA PREVENÇÃO É A MELHOR 
FORMA DE PROTEÇÃO
Se acredita que prevenir é melhor do que remediar, o seguro de 
Saúde da Tranquilidade é para si. Proteja-se com uma solução que 
junta as vantagens da Rede AdvanceCare com a qualidade e 
experiência da Fundação Champalimaud. Tudo a pensar no seu 
bem-estar.

Próteses e ortóteses

Óculos e lentes

Medicamentos

Doenças graves

  SERVIÇOS INCLUÍDOS NAS OPÇÕES
  BASE, MAIS E TOP

- Médico online  
- Serviços clínicos em casa: médico, enfermeiros 
 e medicamentos
- Acesso a todas as Redes AdvanceCare em Portugal com
 descontos até 65% sobre o preço de mercado dos serviços de
 saúde: redes Médica, Medicina Dentária e de Bem-estar
- Assistência às pessoas
- 2ª opinião médica
- Reembolso de despesas em Espanha

  SAIBA COMO PODE POUPAR NO
  PREÇO DO SEU SEGURO DE SAÚDE

- Descontos por pagamento anual ou semestral
- Descontos adicionais e crescentes quanto maior for o número 
 de pessoas seguras na mesma apólice
- Descontos ao concentrar os seus seguros connosco

A opção Extra tem uma franquia de 10.000€ em Hospitalização, que pode ser paga por um seguro de saúde que o cliente já tenha 
(Tranquilidade ou de outra marca)

Estomatolagia (reembolso)

Hospitalização 
(internamentos, cirurgias, oncologia)

Parto (incluído em hospitalização)

Ambulatório 
(consultas, análises, exames)

COBERTURAS

Cobertura internacional

Hospitalização e tratamento
oncológico Fundação 
Champalimaud

Programa Onco-risco

Assistência oncológica

BASE MAIS
TOP EXTRA

BASE BASE XL BASE XXL MAIS MAIS XL MAIS XXL

––– √ √ √

15.000€

–√

1.000€
8 consultas,
2 exames e 

2 análises
– 2.500€ –5.000€

––– – 250€ 500€ –1.000€

––– – – 250€ –250€

––– – – 2.000€ –2.500€

––– – – – –1.000€

Opcional
1.000.000€1.000.000€

––– – – – 150.000€150.000€

––– – – – √√

––– – – – √√

––– – – – √√

75.000€ 500.000€ 150.000€

Extra

Seguro A

Seguro B

Seguro C

Seguro D

  REEMBOLSO ONLINE 
  EM 72H

Na sua área de cliente ou na App myAdvanceCare, é simples, 
rápido e cómodo.

Opcional
1.000.000€

Opcional
1.000.000€


