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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 da informação pré-contratual
e contratual legalmente exigida.
Tranquilidade é uma marca da Generali Seguros, S.A.

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

ALOJAMENTO
LOCAL

FAÇA DA SUA CASA
UM DESTINO SEGURO
PROPRIEDADE

HÓSPEDES

ANFITRIÃO

Os turistas procuram Portugal pelo seu sol, gastronomia, cultura
mas também por ser um destino seguro. Tanto é que 98%* das
pessoas que nos visitam se sentem em segurança. E isso é um
motivo de orgulho.
Mas como proprietário de um Alojamento Local deve perguntar-se:
“Será que a minha casa também é um destino seguro?”
Acreditamos que sim. Contudo, existe um novo conjunto de
obrigações que deve ter em atenção.

A PROTEÇÃO É SEMPRE BEM-VINDA
Temos uma solução para Alojamento Local no nosso
Seguro Multirrisco Empresarial, que lhe garante um
negócio ainda mais protegido e o salvaguarda das suas
responsabilidades como proprietário.

OS IMPREVISTOS NÃO FAZEM RESERVA
Um bom anfitrião é aquele que se protege a si, à sua casa
e aos seus hóspedes das mais diversas situações.

ALOJAMENTO E RECHEIO PROTEGIDOS
INCLUINDO BENS DOS HÓSPEDES
Quando o azar bate à porta e um incidente, como uma ruptura dos
canos, provoca danos no seu alojamento ou nos bens dos hóspedes.

PROTEÇÃO DOS HÓSPEDES EM CASO
DE ACIDENTE NO ALOJAMENTO
Quando um hóspede sofre um acidente causado por algum
elemento específico do seu alojamento, como a queda de uma
prateleira ou um prego saído no chão.

APOIO AOS HÓSPEDES EM CASO
DE ASSALTO AO ALOJAMENTO
Quando um amigo do alheio rouba o dinheiro e bagagens dos seus
hóspedes ou quando a situação piora e sofrem um acidente durante
o assalto ao seu alojamento.

ESCOLHA A OPÇÃO CERTA PARA
O SEU ALOJAMENTO LOCAL
Base: opção mais económica que faz face aos riscos mais comuns,
como incêndio ou inundação, situações de furto ou roubo,
proteção contra danos causados a terceiros ou sofridos pelos
hóspedes, entre outras. Se a casa ficar inabitável garantimos ainda
a procura de novo alojamento e reembolsamos as despesas.
Top: opção mais completa que abrange todas as coberturas da
opção Base e outras, como a proteção de clientes que garante aos
seus hóspedes despesas de tratamento em situações de acidente e
roubo no seu Alojamento Local. Opcionalmente, em caso de
cancelamento forçado de estadias garantimos ainda um apoio
financeiro para fazer face à sua perda de rendimento.

PAGAMENTO DE ALOJAMENTO
ALTERNATIVO SE A CASA FICAR
INABITÁVEL**
Quando a sua casa não estiver em condições para acolher hóspedes
devido a uma inundação ou outra situação semelhante, ajudamos a
procurar e reembolsamos as despesas de um novo alojamento,
garantindo o transporte dos hóspedes.

* Inquérito realizado em Lisboa, Porto, Faro e Sintra pela Universidade Nova de Lisboa (Information
Management School e o Instituto Português de Relações Internacionais).
**Garantimos as despesas de realojamento até ao limite do capital contratado (20.000€ ou 50.000€).

