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JUNTE OS SEUS SEGUROS
GANHE DESCONTOS E SIMPLICIDADE

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

Parceria:

O SEGURO QUE O AJUDA A VENCER
AS LUTAS IMPORTANTES NA VIDA
Proteção financeira em caso de doença oncológica (mama, colorretal,
pulmão, estômago, próstata, ...) incluindo situações de cancro não
invasivo (in-situ) estando o capital disponível desde o diagnóstico da
doença (ex: próstata com estadio 1, mama).

PROTEÇÃO
REFORÇADA

ESCOLHA A OPÇÃO CERTA PARA
CONTINUAR COM A SUA VIDA PROTEGIDA
Mais do que disponibilizar um capital, ajudamos os Clientes a seguir
com a sua vida após diagnóstico de cancro.
3 opções disponíveis de acordo com a sua idade e proteção financeira
até 100.000€.

CAPITAL
SEGURO
(por
cobertura)

BASE

MAIS

TOP

CANCRO NÃO
INVASIVO

5.000 €

7.500 €

10.000 €

CANCRO
INVASIVO

50.000 €

75.000 €

100.000 €

MORTE

5.000 €

7.500 €

10.000 €

O capital seguro para proteção em caso de cancro invasivo é 10
vezes superior ao de morte.
Dispõe ainda de uma proteção adicional para o cancro não invasivo
(ex. in situ).

DOS 18 ATÉ AOS 55 ANOS
ACESSO DE ACORDO
COM A IDADE
NA SUBSCRIÇÃO

Tem total liberdade para utilizar o capital seguro como e onde
quiser. Por exemplo, para apoiar financeiramente a família, contratar
apoio de terceiros, viajar ou concretizar um sonho.

PERMANÊNCIA
ATÉ AOS
75 ANOS!

ATÉ 60 ANOS
ATÉ
65 ANOS

PAGAMENTO DO CAPITAL
SEGURO DE ACORDO COM
A GRAVIDADE DA SITUAÇÃO

FLEXIBILIDADE
NA UTILIZAÇÃO DO CAPITAL

X10

ÚNICO NO
MERCADO

Em caso de diagnóstico de cancro invasivo, o valor a receber estará
de acordo com os vários estadios da doença até completar o capital
inicial.
VALOR MÁXIMO DE INDEMNIZAÇÃO POR ESTADIO

APOIO NA PREVENÇÃO DO CANCRO
COM CONSULTA ANUAL
As taxas de sobrevivência com qualidade de vida são elevadas,
principalmente quando a doença é detetada cedo.
Está incluído neste seguro uma consulta anual de prevenção na
rede CUF ou outra instituição parceira, onde podem ser prescritos
exames médicos a preços convencionados.

ACOMPANHAMENTO
APÓS O DIAGNÓSTICO
Caso opte por um tratamento privado, terá acesso à rede de
prestadores da AdvanceCare a preços convencionados.
Em situação de alta hospitalar, será realizado um contacto
telefónico para avaliar a situação, aconselhar e reforçar os
cuidados pós-operatórios através do programa Welcome Home.

Cancro
Não-Invasivo

10% do capital seguro
(capital adicional)

In-situ

Estadio I

Cancro
Invasivo
(diversos
estadios)

Estadio II
Estadio III e IV

25% do capital
seguro inicial
50% do capital
seguro inicial
100% do capital
seguro inicial

GARANTIA DE PROTEÇÃO
NÃO TERMINA COM O SINISTRO
O seguro pode garantir mais do que um caso de doença oncológica, não
sendo anulado aquando do pagamento de um sinistro (exceto quando
esgota o capital da cobertura Cancro Invasivo).
Em caso de sinistro, avaliamos a situação e respondemos em 48 horas.

