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JUNTE OS SEUS SEGUROS
GANHE DESCONTOS
E SIMPLICIDADE
AUTOMÓVEL
ACIDENTES DE TRABALHO
RESPONSABILIDADE CIVIL
SAÚDE
VIDA
OUTRAS OFERTAS
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

MULTI
RISCO
EMPRESAS

NOVO

PROTEÇÃO DE RISCOS
CIBERNÉTICOS QUE PODEM
AFETAR GRAVEMENTE A SUA
EMPRESA

SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO
PARA A SUA EMPRESA
O Multirrisco Empresarial garante não só o imóvel como também
as mercadorias, as máquinas, o mobiliário e as responsabilidades
associadas à atividade da empresa. Esta solução protege o seu
negócio, quer tenha um estabelecimento comercial, um escritório,
um atelier, um consultório, uma escola ou uma indústria.

Acesso a uma plataforma informática que permite avaliar
o grau de segurança dos equipamentos informáticos face
a um ataque cibernético.

GARANTIA ABRANGENTE DOS RISCOS
QUE PODEM AFETAR A SUA ATIVIDADE
Protege a empresa em caso de incêndio, danos por água, furto ou
roubo e ainda contra atos de vandalismo, danos em Clientes ou
avaria de máquinas.
Garante as responsabilidades face a terceiros seja em caso de
acidente no estabelecimento, por intoxicação alimentar ou na
entrega de produtos defeituosos.
Para a indústria existem coberturas específicas como combustão
espontânea ou derrame acidental de líquidos.

ESCOLHA A OPÇÃO CERTA PARA
A PROTEÇÃO DO SEU NEGÓCIO
Base: opção mais económica com coberturas básicas que fazem
face aos riscos mais comuns, como incêndio ou responsabilidade
civil exploração, mas muito completa, incluindo coberturas
específicas como os atos de vandalismo.
Top: opção mais completa com garantias muito abrangentes e
várias coberturas opcionais e capitais elevados, como riscos elétricos.

FRANQUIAS DIFERENCIADAS
CONSOANTE A DIMENSÃO DA EMPRESA
Um valor fixo para as empresas mais pequenas, que permite saber,
com antecedência e maior certeza, quanto vai ficar a seu cargo
em caso de sinistro. Para empresas de maior dimensão, franquias
em percentagem.

AUMENTO EM 50% DOS CAPITAIS
DOS STOCKS, SEM CUSTO ADICIONAL
DURANTE 3 MESES À SUA ESCOLHA
Permite que o valor do recheio se mantenha atualizado durante
épocas de maior movimento (Natal ou início das aulas por exemplo).

SOLUÇÕES DE PROTEÇÃO
ESPECÍFICAS PARA DIFERENTES
SETORES DE ATIVIDADE
Sabe como garantir a segurança das pessoas que trabalham
na sua exploração agrícola ou unidade hoteleira? Os riscos que
podem afetar o edifício e os bens da sua atividade estão
salvaguardados? Os danos causados a terceiros estão assegurados?
Temos a resposta a estas questões e a opção certa para si,
à medida da sua atividade!

TURISMO

Para proteção da sua empresa na área
do turismo, quer seja um hotel, hostel ou
alojamento local, com coberturas ajustadas
ao setor.

AGRÍCOLA

Para garantir os riscos que podem afetar
a sua exploração agrícola, como uma eventual
tempestade ou um incêndio.

RECEBA A SUA DOCUMENTAÇÃO
POR EMAIL E POUPE NO PREÇO
DO SEU SEGURO (CLIENTE VERDE)
- Isenção do custo de apólice
- Isenção de custos de envio de documentação
- Desconto adicional caso efetue o pagamento
por débito direto

