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JUNTE OS SEUS SEGUROS
GANHE DESCONTOS E SIMPLICIDADE

PLANO PROTEÇÃO
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

A pensar no futuro e na felicidade
da sua família

A PENSÃO DE INVALIDEZ ATRIBUÍDA PELA
SEGURANÇA SOCIAL PODE SER INFERIOR
A METADE DE UM SALÁRIO MÍNIMO.

UM APOIO FINANCEIRO
PARA SI E PARA A SUA FAMÍLIA
É importante garantir a estabilidade financeira da sua família em caso
de morte ou noutras situações inesperadas do seu dia a dia, como uma
invalidez ou doença grave. Com o nosso seguro, recebe um apoio
financeiro que pode utilizar livremente para despesas extras, sem
ficar a depender exclusivamente de terceiros ou de sistemas de
proteção social.

ESCOLHA O PLANO DE PROTEÇÃO
QUE MAIS LHE CONVÉM…
Base: se, para além do apoio financeiro em caso de morte, valoriza uma
proteção para as principais doenças graves como o cancro do útero, da
mama, da próstata, do pulmão, do cólon e enfarte do miocárdio.
Mais: caso queira também garantir a sua estabilidade financeira se tiver
uma invalidez que o impeça de continuar a sua atividade profissional.
Top: para uma proteção mais alargada com um maior número de
doenças graves incluídas como o AVC, Alzheimer, esclerose múltipla,
entre outras. E ainda, em caso de urgência, pode chamar o médico
a casa, ter aconselhamento médico e cuidados de enfermagem.

Planos
O que
o seguro cobre

Base
Valor a receber
por plano

20.000€

Mais

Top

30.000€

75.000€

50.000€

100.000€

Morte

√

√

√

Invalidez absoluta e definitiva

√

-

-

Invalidez definitiva para a profissão ou
atividade compatível (grau de invalidez: 65%)

-

√

√

Doenças graves base

√

√

-

Doenças graves 27

-

-

√

Assistência à família

-

-

√

2ª Opinião médica

√

√

√

Rede bem-estar

√

√

√

Fonte: Segurança social - tabelas aplicáveis a partir de 1 de janeiro
de 2019

…OU CONSTRUA UM À SUA MEDIDA
Premium: com um capital mínimo de 50.000€, pode incluir as
coberturas dos outros planos e ainda:
- Acrescentar a proteção Extra Care (cobertura de saúde), que lhe
dá acesso a médicos e hospitais no estrangeiro em caso de doença
grave
- Garantir, em caso de morte, o futuro dos seus filhos através de uma
renda mensal até 1.000€
- Reforçar a sua proteção numa situação de invalidez por acidente
e/ou acidente de circulação
- Garantir uma renda mensal em caso de incapacidade temporária
absoluta

DESCONTOS EM SERVIÇOS DE
BEM-ESTAR E ACESSO À 2ª OPINIÃO
MÉDICA EM TODOS OS PLANOS
- Descontos nos serviços de homeopatia, acupuntura, nutrição, spas,
ginásios, entre outros, em mais de 4 mil prestadores
- Acesso a uma 2ª opinião médica, para revisão do diagnóstico da
doença grave detetada

COMPRAR ESTE SEGURO
NUNCA FOI TÃO FÁCIL
Avaliação médica simples e com total confidencialidade.

A PARTIR
DE 5€ POR MÊS*
* Prémio total.

