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JUNTE OS SEUS SEGUROS
E BENEFICIE DE DESCONTOS
E MAIOR COMODIDADE

AUTOMÓVEL
HABITAÇÃO
SAÚDE
VIDA
OUTRAS OFERTAS
Escolha o dia do mês em que lhe é mais conveniente pagar
conjuntamente os seus seguros (Cliente Pleno).
Obtenha descontos até 10% por ter mais do que um seguro
connosco (prémio mínimo anual 50€ / apólice).
Desconto sobre o prémio comercial.

LINHA CLIENTES 707 24 07 07
211 52 03 10 / 226 05 56 05
8h30 / 20h - Dias úteis
Assistência 24h - 7 dias / semana
clientes@tranquilidade.pt

N.°s com prefixo 707 - 0,10€ / min + IVA a partir da rede fixa. 0,25€ / min + IVA a partir da rede móvel.

Aceda à sua carteira de seguros online

tranquilidade.pt

Disponível na

Descarregar na

PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTACTE O SEU
MEDIADOR OU DIRIJA-SE A UMA DAS NOSSAS LOJAS.

Seguradoras Unidas, S.A. | Capital Social 182.000.000€ (realizado 84.000.000€)
N.º único de Matrícula C.R.C. de Lisboa | NIPC 500 940 231
Sede: Av. da Liberdade, 242, 1250-149 Lisboa
Este folheto não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
Tranquilidade é uma marca da Seguradoras Unidas, S.A.

VIDA +
COOL

APOIO FINANCEIRO EM SITUAÇÕES
DE INVALIDEZ OU DOENÇA GRAVE NÃO
DEPENDENDO DE TERCEIROS OU DE
SISTEMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL
A proteção deve ser adequada para cada etapa da vida.
Quem não é casado(a), não tem companheiro(a) ou não tem
herdeiros, talvez não esteja preocupado com a morte, mas deve
preocupar-se com as situações de invalidez ou doença grave e,
principalmente, em como viver nesses casos.
Em início de carreira, nem sempre existe capacidade financeira
para fazer face a imprevistos originados por doença ou acidente.

SEGURO DE VIDA PENSADO PARA
JOVENS ADULTOS QUE VIVEM
ATIVAMENTE O SEU DIA A DIA
Em caso de invalidez provocada por acidente ou doença grave,
o valor a receber é 10 vezes superior ao do capital seguro em
caso de morte.
Esta é uma solução única no mercado que garante uma maior
independência financeira aos jovens.
Direcionado para jovens adultos, a partir dos 18 anos de idade,
com um preço muito acessível.

As doenças que provocam invalidez permanente estão cada vez
mais presentes nos jovens adultos (enfarte do miocárdio, cancro,...).

MAIOR PROTEÇÃO PARA QUEM
PRATICA DESPORTOS COMO AMADOR
Cobertura para um vasto leque de atividades, como surf, BTT,
mergulho, esqui, entre outros.

COBERTURAS

CAPITAL SEGURO
OPÇÃO 1
Dos 18 aos 55 anos1

OPÇÃO 2
Dos 18 aos 40 anos1

Morte

√ 10.000€

√ 20.000€

Invalidez definitiva
para profissões ou atividade
compatível (60%)

√ 100.000€

√ 200.000€

Doenças graves²

• 25.000€

√ Cobertura incluída • Cobertura opcional
(1) Idades de subscrição, tendo como idade de permanência 65 anos, em ambas as opções.
(2) Capital adicional para doenças graves: enfarte do miocárdio e cancros da mama, próstata,
pulmão, útero e colorretal.

FORMALIDADES MÉDICAS VIA
TELE-ENTREVISTA*, COM TOTAL
CONFIDENCIALIDADE
- Subscrição simples e rápida.
- Celeridade no processo.
- Maior comodidade para o Cliente.
* Os jovens até 40 anos de idade que subscreverem a opção 1 podem optar por responder
a um questionário clínico, em alternativa à tele-entrevista.

A PARTIR
DE 7,5€ POR MÊS*
* Até aos 35 anos. Valor a prémio total.

