- Isenção do custo de apólice
- Isenção de custos de envio de documentação
- Desconto adicional caso efetue o pagamento
por débito direto

JUNTE OS SEUS SEGUROS
E BENEFICIE DE DESCONTOS
E MAIOR COMODIDADE

mkt/006/041 - mar.18

RECEBA A SUA DOCUMENTAÇÃO
POR EMAIL E POUPE NO PREÇO
DO SEU SEGURO (CLIENTE VERDE)

AUTOMÓVEL
HABITAÇÃO
SAÚDE
VIDA

OUTRAS
SOLUÇÕES
AUTOMÓVEL
MOTO
Para proteção da moto, do seu condutor, do passageiro
e dos danos causados a terceiros. A cobertura de proteção
de ocupantes garante-lhe não só um capital para morte ou
invalidez permanente, como também para despesas de
tratamento. Tem ainda disponível o serviço de assistência em
viagem e a opção de garantia dos danos em capacetes e fatos.
CLÁSSICOS
Para proteção do seu clássico de estimação - automóvel ou
motociclo - dos danos causados a terceiros ou ao próprio veículo.
A cobertura de proteção de ocupantes garante-lhe não só um
capital para morte ou invalidez permanente, como também para
despesas de tratamento. Tem ainda disponível o serviço de
assistência em viagem em todas as opções.
BICICLETA
Para proteção dos danos que possa causar noutros veículos
ou pessoas, assim como a sua própria proteção enquanto conduz
a bicicleta. As despesas médicas em consequência de acidentes
e eventuais sinistros ocorridos em Espanha estão também
garantidos.

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.

AU
TO

COBERTURAS E OPÇÕES
ESCOLHA A OPÇÃO CERTA
PARA A PROTEÇÃO DO SEU CARRO
Auto Base: para quem procura poupar no seguro, mas quer
garantir a sua segurança e a de quem viaja consigo.

Responsabilidade Civil
Multi Assistência Base

Auto Mais: com uma pequena diferença de preço face
à opção Base, passa a proteger o veículo contra roubo, incêndios
e catástrofes naturais.

Multi Assistência VIP

Auto Top: a opção mais completa, para quem pretende
adicionalmente, proteger o seu veículo em caso de acidente.

Multi Assistência VIP PLUS

Proteção especial do condutor

VIATURA DE SUBSTITUIÇÃO
DE CATEGORIA EQUIVALENTE
INCLUÍDA EM TODAS AS OPÇÕES
Dispõe de soluções indicadas para utilização da viatura de
substituição por um prazo mais alargado não só durante a
reparação, como também, opcionalmente, no período em que
o seu veículo estiver impedido de circular.
Vantagens nas nossas oficinas convencionadas: viatura de
substituição entregue no local (se disponível), garantia após
reparação, limpeza e verificação do veículo.

ASSISTÊNCIA EM VIAGEM RÁPIDA
E EFICIENTE, POR UM DOS 167
PARCEIROS NO PAÍS
- Pagamento de indemnização em caso de atraso do reboque.
- Acesso ilimitado a uma rede de multi-serviços de
conveniência 24h / 365 dias com preços competitivos
e descontos por utilização, como lavagem do carro ou entrega
e recolha da viatura para reparação, entre outros.
- Através do novo serviço de transporte pode chamar um
motorista que o leva a casa, no seu próprio carro, quando
não se sinta em condições para conduzir.

BASE

MAIS

TOP

Obrigatória

√

√

√

50.000.000€

•

•

•

Assistência em viagem
Viatura de substituição por avaria, IRE, FN, AV
(período de reparação)
Proteção Jurídica

√

√

√

Assistência em viagem VIP
Viatura de substituição por avaria, IRE, FN, AV
(período de imobilização)
Proteção Jurídica

•

•

•

Assistência em viagem VIP
Viatura de substituição por avaria, acidente
FR, IRE, FN, AV (período de imobilização)
Proteção Jurídica

•

•

•

Até 500.000€

•

•

•

Condutor e familiares²

• 5.000€ / 10.000€ / 25.000€

—

—

Todos os ocupantes²

√ 5.000€ / 10.000€ / 25.000€

√ 5.000€ / 10.000€ / 25.000€

√ 10.000€ / 25.000€ / 50.000€

√ 500€

√ 500€

√ 500€

• 1.000€ franquia 0€

• 1.000€ franquia 0€

√ 1.000€ franquia 0€

• 1.500€ franquia 0€

• 1.500€ franquia 0€

• 1.500€ franquia 0€

Furto ou roubo (FR)

—

√

√

Incêndio, raio, explosão (IRE)

—

√³

√³

Fenómenos da natureza (FN)

—

√³

•³

Atos de vandalismo (AV)

—

—

•³

Choque, colisão, capotamento (CCC)

—

—

√³

Complemento de indemnização por perda total

—

• (em RC)

• (em RC e DP)

Proteção dos ocupantes
e do condutor¹

Despesas de tratamento de cães e gatos

Quebra de vidros (Prestador indicado)
ou
Quebra de vidros PLUS

√ Cobertura incluída • Cobertura Opcional
Nota: (1) Valor de morte ou invalidez permanente: 15% para despesas de tratamento do condutor / 10% para despesas de tratamento dos ocupantes. (2) Na opção Base pode escolher entre proteger todos os
ocupantes ou apenas o condutor e familiares. (3) Franquias: 0€ / 250€ / 500€ / 750€ / 1.000€ / 1.250€ / 1.500€ / 2.000€.

ABERTURA DO PROCESSO
DE SINISTRO EM 2H AO FAZER
A PARTICIPAÇÃO ONLINE
Participação e acompanhamento online do estado do seu
processo de sinistro.

APP COM VISUALIZAÇÃO EM TEMPO
REAL DO PERCURSO DO REBOQUE
Aplicação para telemóvel onde pode chamar a Assistência,
fazer o acompanhamento da chegada do reboque e a avaliação
da prestação do serviço.

PROTEÇÃO ESPECIAL
DO CONDUTOR
Esta cobertura garante ao próprio os danos que possa sofrer
devido a acidente, mesmo nos casos em que é o responsável
(situação excluída em qualquer seguro obrigatório).
Para além das habituais despesas médicas e de funeral,
garante o pagamento de salários futuros e outras despesas como
readaptação da casa, do carro ou do local de trabalho devido a
situações de incapacidade que resultem do acidente.

