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JUNTE OS SEUS SEGUROS 
GANHE DESCONTOS E SIMPLICIDADE

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

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

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.



Damos apoio especializado de forma a tornar o processo          
ágil e descomplicado.

Garantimos um preço muito competitivo e ainda valorizamos 
os hábitos saudáveis.

COMECE JÁ A POUPAR NA
PRESTAÇÃO DA SUA CASA.

SOLUÇÃO QUE O AJUDA A POUPAR ATÉ 
60% NO SEGURO DE VIDA DO CRÉDITO 
DA CASA

Seguro de vida muito competitivo, associado ao crédito habitação,
completo e flexível que se adequa à realidade de cada um e que 
responde a todas as exigências da instituição de crédito.

ESCOLHA AS COBERTURAS CERTAS 
PARA O NÍVEL DE PROTEÇÃO QUE
PRETENDE 

Proteção �nanceira em caso de morte ou invalidez absoluta e 
de�nitiva.

Para uma proteção mais alargada pode optar pela cobertura de
invalidez de�nitiva para a pro�ssão ou atividade compatível (65% ou  
60%) que lhe garante uma maior estabilidade �nanceira da família em 
caso de invalidez.

Adicionalmente, pode ainda incluir uma proteção facultativa em caso 
de doença grave.

PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DE 
SEGURO MUITO SIMPLES

FAÇA A SIMULAÇÃO EM TRANQUILIDADE.PT
E VEJA QUANTO POUPA COM O SEGURO
VIDA CRÉDITO CASA

1. Peça-nos a simulação do novo seguro e con�ra o quanto pode 
poupar. Apresente o documento complementar à escritura para 
identi�car a proteção exigida pelo banco e esclarecer eventuais 
di�culdades na transferência. 

2. Anule o seu seguro atual com 30 dias de antecedência da data do 
próximo pagamento.

3. Informe o seu banco entregando a carta de anulação do atual seguro 
e as condições particulares do novo seguro. Lembre-se de  cancelar a 
autorização de débito direto.

Nota: Lembre-se de cancelar a autorização de débito direto.

OFERTA DE PROTEÇÃO EM CASO DE 
INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ABSOLUTA, 
DESEMPREGO OU HOSPITALIZAÇÃO

Se tem a cobertura de invalidez de�nitiva para a pro�ssão ou atividade 
compatível, garantimos-lhe o reembolso do custo do seguro em caso 
de incapacidade temporária absoluta, desemprego involuntário ou 
hospitalização.

FORMALIDADES MÉDICAS POR 
TELEFONE COM TOTAL 
CONFIDENCIALIDADE

Para sua maior comodidade as formalidades médicas são muito 
reduzidas e realizadas por telefone por um pro�ssional de saúde.

SABE QUE PODE ESCOLHER LIVREMENTE
O SEGURO DE VIDA ASSOCIADO AO 
SEU CRÉDITO HABITAÇÃO?

Pode substituir o seguro de vida proposto pelo banco, optando por um 
da sua preferência, desde que respeite as condições mínimas exigidas.


