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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 +
PLANO PROTEÇÃO

OPÇÕES

APOIO FINANCEIRO
PARA SI E PARA A SUA FAMÍLIA
Proteção financeira da família em caso de morte e noutras situações
inesperadas do seu dia a dia, com planos de proteção ajustados às suas
necessidades.
Com apoio reforçado em caso de invalidez ou doença grave, permite
garantir estabilidade financeira, não dependendo exclusivamente
de terceiros ou de sistemas de proteção social.

SEGURO DE VIDA COM UM LEQUE
VARIADO DE OPÇÕES E COBERTURAS
Subscrição com formalidades médicas simples e rápidas.
Disponibiliza, entre outras, uma cobertura opcional que antecipa o
capital seguro em caso de doença grave, podendo estar abrangidas
nessa proteção 6, 16 ou 27 doenças graves.

FUTURO DOS SEUS FILHOS GARANTIDO
ATRAVÉS DA COBERTURA DE RENDA
EDUCAÇÃO

COBERTURAS

Essencial: para quem valoriza, para além da proteção financeira da
família em caso de morte, uma proteção em situações decorrentes
de doenças graves mais frequentes: cancro do útero, da mama, da
próstata, do pulmão, do cólon e enfarte do miocárdio.
Valor: para quem também pretende salvaguardar a estabilidade
financeira em caso de invalidez definitiva para a profissão ou
atividade compatível, para além das situações decorrentes de
doenças graves mais frequentes.
Valor Mais: solução que conjuga um seguro de vida com um seguro
de saúde, destinada a quem pretende uma proteção mais alargada
para fazer face a imprevistos de uma invalidez ou doença grave,
permitindo-lhe ainda aceder a clínicas e hospitais no estrangeiro até
1 milhão de euros para despesas de tratamento de doenças graves,
deslocações e alojamento.
Prestígio: uma solução muito completa e totalmente flexível,
para quem quer construir a sua proteção à medida das suas
necessidades, tendo como valor mínimo de capital seguro 50.000€.

VALOR

VALOR MAIS

20.000€

30.000€
50.000€

75.000€
100.000€

Morte

√

√

√

Invalidez absoluta e definitiva

√

—

—

Invalidez definitiva para a profissão
ou atividade compatível (66%)

—

√

√

Doenças graves base

√

√

—

Doenças graves plus
Limitado a 10.000€

—

—

√

Proteção extra care
- Despesas de hospitalização
(até 150.000€ com franquia
de 10.000€)
- Tratamento de doenças graves
(até 1.000.000€ no estrangeiro)

—

—

√

√

2ª Opinião médica

√

√

Assistência à familia

—

—

√

Incapacidade temporária absoluta*

—

—

opcional

√ Cobertura incluída.
* Capital mensal contratado não pode exceder 50% do rendimento mensal comprovável.
As coberturas com períodos de carência são: Doenças graves plus (180 dias), 2ª Opinião médica
(90 dias) e Proteção extra care (varia consoante a situação).

Cobertura opcional que garante o futuro dos seus filhos, em caso
de alguma fatalidade, através do pagamento de uma renda mensal.

ESCOLHA A OPÇÃO CERTA
PARA A SUA PROTEÇÃO
E A DA SUA FAMÍLIA

CAPITAL
SEGURO

ESSENCIAL

POSSIBILIDADE DE CONJUGAR
O SEGURO DE VIDA COM UM SEGURO
DE SAÚDE

- Proteção reforçada para as situações de doença grave, bem como
uma garantia em caso de incapacidade temporária absoluta.
- Proteção “extra care” que permite aceder a médicos e hospitais
no estrangeiro em caso de doença grave.
- Garantia da Segunda opinião médica com acesso a revisão do
diagnóstico da doença detetada efetuada pela organização
Advance Medical.

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

