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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

EMPRESAS
Motive os seus colaboradores

UM INCENTIVO PARA CAPTAR
E RETER TALENTO
Com soluções à medida para empresas até 200 colaboradores, o
nosso seguro Vida Empresas protege os seus colaboradores e as
suas famílias em caso de morte, invalidez, doenças graves ou
doenças oncológicas.

O que o seguro cobre

Base

Top

Morte

√

√

Invalidez absoluta e definitiva

√

-

Invalidez definitiva para a profissão
ou atividade compatível
(grau de invalidez: 65% ou 60%)

-

√

opcional

opcional

-

opcional

Doenças graves base

opcional

opcional

Assistência a pessoas

√ oferta

√ oferta

Morte por acidente

BENEFÍCIOS FISCAIS
PARA A EMPRESA
O valor que paga por este seguro permite-lhe poupar de duas
formas:
- Não é sujeito a taxa social única

Invalidez definitiva para a profissão
ou atividade compatível por acidente
(grau de invalidez: 65% ou 60%)

- Reduz o IRC da sua empresa por ser considerado 100% custo
fiscal

VANTAGENS EXTRA
PARA COLABORADORES
- Um benefício adicional ao salário dos colaboradores
- Acesso a assistência médica em Portugal ou no estrangeiro,
apoio em viagens, em casa ou ao animal doméstico

SOLUÇÕES À MEDIDA
DA SUA EMPRESA
Opções Base e Top
- Proteção em caso de doença grave: cancro do útero, da mama,
da próstata, do pulmão, do cólon e enfarte do miocárdio
- Ao escolher as coberturas de morte ou invalidez por acidente,
recebe o dobro do capital definido na cobertura de morte

PROTEÇÃO REFORÇADA EM
CASO DE DOENÇA ONCOLÓGICA
Opção Vida + Vencer
- Pagamento faseado ao colaborador de acordo com a gravidade
e evolução da situação
- Total flexibilidade na utilização do capital
- Oferta de uma consulta anual de prevenção
- Acesso à rede AdvanceCare por um período de 5 anos em caso
de diagnóstico de cancro
O que a opção cobre

Capital seguro
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 pode ser igual para todos os colaboradores ou
personalizado de acordo com o salário mensal de cada um
- Oferta da cobertura de assistência a pessoas
- A compra deste seguro é muito simples, sem avaliação médica
para capitais até 50.000€

1 EM CADA 2 TRABALHADORES GOSTARIA
DE VER UM FOCO MAIOR NO SEU BEM-ESTAR
FÍSICO, PSICOLÓGICO E FINANCEIRO.
Fonte: Workforce 2020, What benefits increase employee loyalty and engagement.
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